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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ หมวดแขน-ขาเทียม จํานวน 10 รายการ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2563 

……………………………………………………………….. 
 

     รายการที่ 1
1. ความตองการ   อุปกรณเสริมขอเขาชนิด Polycentric free motion knee joint  

  อุปกรณเสริมขอเขาชนดิ Polycentric free motion knee joint  

2. วัตถุประสงคในการใชงาน   เปนกายอุปกรณเสริมระดับขอเขา ท่ีมีจุดหมุนมากกวา 1 จุด เพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงใหแกผูปวยท่ีใชอุปกรณ โดยไมจําเปนตองลอ็คขอเขาใหอยูในแนวตรงตลอดเวลา 

3. คุณลักษณะท่ัวไป    เปนเสนโลหะอลูมิเนียมหรือสแตนเลสแบบแบน  2 ชิ้น เชื่อมตอดวยขอสแตนเลส   
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงทนทาน 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค   ใชรวมกับสายยึดชนิดยืดหยุนสูง เพ่ือจํากัดการงอและการ เหยียดของเขา
ได ขอเขา มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ และมีแกน ๒ ดาน (Upright bar) 
 

รายการที่ 2

1. ความตองการ   อุปกรณเสริมขอเขาและขอเทา ชนิดปลดล็อคอัตโนมัติ (Full stride) 

  อุปกรณเสริมขอเขาและขอเทา ชนิดปลดล็อคอัตโนมัติ (Full stride) 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน   เปนกายอุปกรณเสริมระดับขอเขา ชนิดปลดล็อคได โดยการปลดลอ็คขอเขา
ในขณะกาวเดิน  

3. คุณลักษณะท่ัวไป    กายอุปกรณเสริมระดับขอเขาชวยประคองการเคลื่อนไหว  โดยอุปกรณจะควบคุมขอ
เขาใหล็อคในชวงของ Stance Phase และจะสามารถปลดลอ็คขอเขาใหอิสระไดในขณะจุดสิ้นสุดของชวง 
Stance Phase  

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
4.1  มีกลไกสามารถล็อคและปลดล็อคอัตโนมัติ  
4.2  การล็อคจะทํางานเม่ือขอเขายืดสุด 
4.3  การออกแบบเปนแบบแยกสวนสามารถปรับเปลี่ยนได  เพ่ือ เพ่ิมการใชงานใหมี ความยืดหยุน   

สามารถประยุกตใชในแบบตางๆ ไดหลากหลาย 
4.4  สามารถใชรวมกับขอตอระดับตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวไป 
4.5  วัสดุมีใหเลือกท้ังอลูมิเนียม สแตนเลสหรือไทเทเนียม 
4.6  รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 100 กิโลกรมั 
4.7  มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ  

 

รายการที่ 3

1. ความตองการ   Triple Axis Hip Joint  

  Triple Axis Hip Joint  

2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนกายอุปกรณเสริมระดบัสะโพก เพ่ือชวยประคองสะโพกใหมีความม่ันคง 
3. คุณลักษณะท่ัวไป    เปนกายอุปกรณเสริมท่ีผลิตจากโลหะ ใชสําหรับควบคุมการเคลือ่นไหวของขอสะโพก 
4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ชุดขอสะโพกประกอบดวยแกนโลหะปลายกลม มีรูสําหรับใสขอและรูสําหรับ

ปรับองศา ปลายอีกดานมีนอตยึดและตอกับแกน มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ 
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รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ หมวดแขน-ขาเทียม จํานวน 10 รายการ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2563 

……………………………………………………………….. 
 

รายการที่ 4

1. ความตองการ  อุปกรณเสริมขอเขาชนิด Adjustable extension/flexion ring lock knee joint 

  อุปกรณเสริมขอเขาชนิด Adjustable extension/flexion ring lock knee joint 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน   ใชเปนกายอุปกรณเสริมระดับขอเขา ใชจํากัดการเคลื่อนไหวของขอเขา  
3. คุณลักษณะท่ัวไป    เปนเสนโลหะอลูมิเนียมหรือสแตนเลสแบบแบน  2 ชิ้นเชื่อมตอดวยขอสแตนเลส  

สามารถจํากัดการเคลื่อนไหวของขอเขาได โดยการปรับยึดสกรูของขอเขาใหสามารถอยูในทางอหรือทา
เหยียดได 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค   สามารถปรับการงอไดหลายระดับ โดยสามารถปรับขอตอในทาเหยียด
เขาและทางอเขาได มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ 
 

รายการที่ 5

1. ความตองการ   อุปกรณเสริมขอเทาชนิด Compact double action ankle joint 

  อุปกรณเสริมขอเทาชนดิ Compact double action ankle joint 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนกายอุปกรณเสริมระดับขอเทา ท่ีชวยในการเดินใหมีความราบรื่นไดดียิ่งข้ึน  
3. คุณลักษณะท่ัวไป    เปนกายอุปกรณเสริมท่ีผลิตจาก สแตนเลส หรือไท เทเนียม หรืออลูมิเนียมอัลลอย     

ใชสําหรับ ควบคุมการเคลื่อนไหวของขอเทา โดย มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยน ไดอยาง อิสระ เพ่ือให
สอดคลองกับจังหวะการเดิน สามารถปรับแรงตานสําหรับการกระดกขอเทาและการเหยียดขอเทาได  

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
4.1 ออกแบบมาเพ่ือใชกับกายอุปกรณเสริม สามารถใชไดกับผูใหญท่ีมีรูปรางเล็กและเด็ก 
4.2 ในชุดอุปกรณมีสปริง ชุบแข็ง หมุดและเครื่องมือสําหรับใชปรับ แรงตานของการกระดกขอเทาหรือ

การเหยียดขอเทา  
 

รายการที่ 6

1. ความตองการ  อุปกรณเสริมระดับขอเทาชนิด โลหะแกนเดี่ยวปรับองศาได (Camber Axis Hinge Joint) 

 อุปกรณเสริมระดับขอเทาชนดิ โลหะแกนเดี่ยวปรับองศาได (Camber Axis Hinge Joint) 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน   ใชในงานกายอุปกรณเสริม ในระดับขอเทา 
3. คุณลักษณะท่ัวไป   เปนกายอุปกรณเสริมระดับขอเทา สําหรับจํากัดพิสยัของการเคลื่อนไหวของขอเทา  
4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

4.1  วัสดุทําจากสแตนเลส หรือโลหะปลอดสนิม เพ่ือความแข็งแรง ทนทาน 
4.2  สามารถจํากัดพิสัยการเคลื่อนไหวของขอเทาโดยการใสตัวลอ็ค 
4.3  มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ  
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รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ หมวดแขน-ขาเทียม จํานวน 10 รายการ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2563 

……………………………………………………………….. 
 

รายการที่ 7
1. ความตองการ   ขาเทียมระดับใตเขา ระบบแกนใน เทาเทียมชนิดมีแรงสง 

  ขาเทียมระดับใตเขา ระบบแกนใน เทาเทียมชนิดมีแรงสง 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน    ใชสําหรับเปนอุปกรณประกอบ ขาเทียมสําหรับคนพิการขาขาดระดับใตเขา   
ท่ีมีกําลังเดินเหมือนคนปกติท่ีตองการใชงานขาเทียมในชีวิตประจําวัน 

3. คุณลักษณะท่ัวไป   เปนขาเทียมสําหรับคนพิการขาขาดระดับใตเขา  ประกอบดวยอุปกรณตัวตอยึดเบา  
ตัวยึดเบ ากับแก นหนาแขงเทียม  แกนหนาแขงเทียม  เทาเทียม  โฟมหุมขาเทียมและถุงนอง  เทาเทียมมี
ลักษณะใหตัวไดท้ังในแนวหนาหลัง  (A-P movement) สามารถกาวเดินในการลงสนเทาไดอยางสบาย  
และแนวดานขาง  (M-L movement) ใหความม่ันคงบนพ้ืนท่ีไมราบเรียบ  พรอมอุปกรณประกอบตางๆ   
จนสามารถผลิตเปนขาเทียมได 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
4.1 ตัวตอยึดเ บาเปนอุปกรณท่ีทําดวยโลหะสแตนเลส  หรือไทเทเนียม  มี 4 แฉก สวนลางมีตัวตอหัว 

ประมิด สําหรับยึดกับหนาแขงเทียม สามารถรับน้ําหนักคนพิการไดไมนอยกวา 100 กิโลกรมั โดย
ระบุอยูบนตัวผลิตภัณฑอยางถาวร ไมสามารถลบลอกออกได  

4.2 ตัวยึดเบากับแกนหนาแขงเทียม  (Tube clamp adapter) ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุท่ีดีกวาและ
ปลายดา นหนึ่งมีลักษณะเปนทอท่ีสามารถสว มแกนหนาแขงเทียมเขาไปได  และสามารถปรับได  
มีนอตท่ีสามารถล็อคไมใหแกนหนาแขงหมุนขณะคนพิการใชขาเทียม พรอมนอตจํานวน 4 ตัว เพ่ือ
ตอเขากับอุปกรณท่ีเปนรูปปร ะมิด สามารถรับน้ําหนักคนพิการได ไมนอยกวา 100 กิโลกรมั โดย
ระบุอยูบนตัวผลิตภัณฑอยางถาวรไมสามารถลบลอกออกได 

4.3 แกนหนาแขงเทียมทําดวยวัสดุอ ลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร มีปลายดานหนึ่งเปนโ ลหะพรอมนอตจํานวน 4 ตัว เพ่ือตอเขากับ
อุปกรณท่ีเปนรูปป ระมิด สามารถรับน้ําหนักคนพิการไดไมนอยกวา 100 กิโลกรมั โดยระบุอยูบน
ตัวผลิตภัณฑอยางถาวรไมสามารถลบลอกออกได 

4.4 เทาเทียมมีสีเนื้อในเฉดสีผิวคนไทย เปนเทาเทียมท่ีมีลักษณะคลายเทาจริง มีนิ้วเทา 5 นิ้ว พรอมตัว
ยึดเทาเทียมหัวป ระมิดเขากับแก นหนาแขงเ ทียม เทาเทียมสามารถใหตัวไดในแนวหนาหลัง  (A-P 
movement) และแนวขาง  (M-L movement) มีแรงสงในขณะกาวเดิน  แกนในเทาทําดวย
พลาสติกหรือคารบอนไฟเบอร ทําหนาท่ีคลายสปริงประกอบกับวัสดุโฟมและตัว รองทําใหเทาเทียม
มีแรงสง มีขนาดเทาตั้งแต 22-27 เซนติเมตร ใหเลือกข้ึนอยูกับขนาดของเทาคนพิการ  และตองมี
เอกสารยืนยันผลการทดสอบวาเปนเทาเทียมชนิดมีแรงสงจริง ตองยื่นในวันยื่นขอเสนอ 

4.5 ตัวยึดโฟมกับเทาเทียมทําดวยพลาสติก  มีขนาดตามขนาดของเทาเทียมหรือใหญกวา  มาพรอมเทา
เทียม 

4.6 โฟมหุมขาเทียมเปนโฟม พียโูฟม (Polyethylene) มีรูตรงกลางท่ีสามารถใสแก นหนาแขง เทียมได
พอดี และมีความยาวไมนอยกวา 480 มิลลิเมตร 

4.7 ถุงนองขาเทียมมีสีเนื้อ จํานวน 2 คู 
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รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ หมวดแขน-ขาเทียม จํานวน 10 รายการ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2563 

……………………………………………………………….. 
      รายการที่ 8
1. ความตองการ   ขาเทียมระดับเหนือเขา ระบบแกนใน ขอเขาชนิดแกนเดี่ยว ขอเทาชนิดแกนเดี่ยว  

  ขาเทียมระดับเหนือเขา ระบบแกนใน ขอเขาชนิดแกนเดี่ยว ขอเทาชนิดแกนเดี่ยว 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน    ใชสําหรับเปนอุปกรณประกอบขาเทียมสําหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือ
เขาท่ีตองการความม่ันคงในการเดิน 

3. คุณลักษณะท่ัวไป   เปนขาเทียมสําหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือเขา ประกอบดวยอุปกรณขอเขาเทียม
พรอมตัวยึดเบา (Socket Adapter) ตัวยึดแกนหนาแขงเทียมและขอเขา  แกนหนาแขงเทียม อุปกรณขอ
เทาเทียม  เทาเทียม  โฟมหุมขาเทียมพรอมพลาสติกปด  และถุงนองขอเขาเทียมเปนแบบแกนเดี่ ยว
ออกแบบมาใหแกนเหวีย่งและแกนง อ เปนระบบล็อค ขอเขาเม่ือมีการล งน้ําหนัก มีการวางแนวแกนของ  
ขอเขาไวดานหลัง ทําใหการยืนลงน้ําหนักมีความม่ันคงปลอดภัย  มีสปริงชวยเหยียดและปรับความฝดของ
แกนขอเขา สามารถปรับแตงได  เทาเทียมมีลักษณะกระด กไดในแนวหนาหลัง  (A-P movement) ทําให
เทาราบกับพ้ืนไดงายและเร็วข้ึน เพ่ิมความม่ันคงและปลอดภัยในขณะกาวเดิน 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
4.1 ตัวยึดเบากับขอเขาเทียม  (Socket Adapter,Rotatable) เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับ ยึดเบาขาเทียม 

ทําดวยโลหะปลอดสนิม  มี 3 ขา สวนตอกับขอเขามี รูนอต จํานวน 4 รู สําหรับยึดกับอุปกรณ ขอ
เขา ท่ีมีลักษณะเปนประมิด  และสามารถปรับหมุนได  รับน้ําหนักคนพิการได ไมนอยกวา  100 
กิโลกรมั โดยระบุอยูบนตัวผลิตภัณฑอยางถาวรไมสามารถลบลอกออกได 

4.2 ขอเขาเทียม  เปนขอเขาแบ บแกนเดี่ ยว เม่ือมีการลงน้ําหนักท่ีสนเทา  ขอเขาจะล็อคเพ่ือความ
ปลอดภัยกับคนพิการ  (Weight Activated friction knee) มีตัวชวยในการเหยียดขาสามารถปรับ
ไดใหความม่ันคงในการเดิน  สามารถปรับจังหวะในการกาวเดินได  งอเขา เปนมุม ไดไมนอยกวา  
150 องศา ทําดวยสแตนเลส  สามารถรับน้ําหนักคนพิการได ไมนอยกวา 100 กิโลกรมั โดยระบุ
อยูบนตัวผลิตภัณฑอยางถาวรไมสามารถลบลอกออกได 

4.3 ตัวยึดขอเขากับแก นหนาแขงเทียม (Tube clamp adapter) ทําดวยสแตนเลส หรือวัสดุท่ีดีกวา  
และปลายดานหนึ่งมีลักษณะเปนทอท่ีสามารถสวมแกนหนาแขงเทียมเขาไปไดและสามารถปรับได  
มีนอตท่ีสามารถล็อคไมใหแก นหนาแขงหมุนขณะคนพิการใชขาเที ยม พรอมนอต จํานวน  4 ตัว 
เพ่ือตอเขากับ 

4.4 อุปกรณท่ีเปนรูปประมิด สามารถรับน้ําหนักคนพิการได ไมนอยกวา 100 กิโลกรมั โดยระบุอยูบน
ตัวผลิตภัณฑอยางถาวรไมสามารถลบลอกออกได 

4.5 แกนหนาแขงเทียมทําดวยวัสดุอ ลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 มิลลิเมตร ความยาวไมนอย
กวา 400 มิลลิเมตร มีปลายดานหนึ่งเปนโลหะพรอม นอต จํานวน 4 ตัว เพ่ือตอเขากับอุปกรณท่ี
เปนรูปป ระมิด  สามารถรับน้ําหนักคนพิการได ไมนอยกวา  100 กิโลกรมั  โดยระบุอยูบนตัว
ผลิตภัณฑอยางถาวรไมสามารถลบลอกออกได 

4.6 ขอเทาเทียมทําดวยโลหะปลอดสนิม  น้ําหนักเบา มีน้ําหนักไมมากกวา 240 กรัม สามารถกระดก
ไดในแนวหนาหลัง  (A-P movement) สามารถรับน้ําหนักคนพิการได ไมนอยกวา 100 กิโลกรมั 
โดยระบุอยูบนตัวผลิตภัณฑอยางถาวร พรอมลกูยางชวยในการกระดกเทา  จํานวน 1 ลกู และนอต
เพ่ือยึดกับเทาเทียม 

/5…5.7 ตัวยึดโฟม 
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……………………………………………………………….. 
 

4.7 ตัวยึดโฟมกับเทาเทียม ทําดวยพลาสติก มีขนาดตามขนาดของเทาเทียมหรือใหญกวา 
4.8 โฟมหุมขาเทียม มีรูปรางคลายขาจริง เปนโฟมสีเนื้อ มีรูตรงกลางท่ีสามารถใสแกนหนาแขงเทียมได

พอดีและมีความยาวไมนอยกวา 900 มิลลิเมตร  
4.9 ถุงนองขาเที ยมมีสีเนื้อ  พรอม แถบยางบริเวณดาน ในขอบบนถุงนอง  เพ่ือชวยการยึดเกาะกับ 

ขาเทียมจํานวน 2 คู 
4.10 ชุดวาลวขาเทียมแบบเ กลยีว พรอมอุปกรณประกอบเปนระบบ  One way valve โดยใชการกดไล

อากาศออก 
4.11 เทาเทียมมีสีเนื้อในเฉดสีผิวคนไทย เปนเทาเทียมท่ีมีลักษณะคลายเทาจริง มีนิ้วเทา 5 นิ้วท่ีสามารถ

ประกอบเขากับขอเทาในขอ 4.6 จนเปนเทาเทียมท่ีมีขนาดเทาตั้งแต 22-27 เซนติเมตร ใหเลือก
ข้ึนอยูกับขนาดของเทาคนพิการ สามารถรับน้ําหนักคนพิการไดไมนอยกวา 100 กิโลกรมั 

      รายการที่ 9
                       ทาเหยียดได (Safety knee) 

  ขอเขาขาเทียมระดับเหนือเขาท่ีมีกลไกปองกันการลมและสามารถล็อคขอเขาใหอยูใน       

1. ความตองการ   ขอเขาขาเทียมระดับเหนือเขาท่ีมีกลไกปองกันการลมและสามารถล็อคขอเขาใหอยูในทา
เหยียดได (Safety knee) 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน   ใชสําหรับเปนอุปกรณขาเทียมสวนขอเขาสําหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือ
เขาท่ีใชงานขาเทียมในชีวิตประจําวัน 

3. คุณลักษณะท่ัวไป   ขอเขาเทียมเปนแบบแกนเดี่ยว โครงสรางทําจากโลหะปลอดสนิม มีระบบล็อคขอเม่ือ
มีการลงน้ําหนัก  ปองกันเขาลมพับขณะยืน  สามารถปรับ สปริงชวยเหยียดสําหรับควบคุมการแกวงได  
สามารถปรับน้ําหนักในการล็อค เขาได  และสามารถล็อคขอเขาใหอยูในทาเหยียดได ดวยสายเคเบิล  มี
ปลายดานลางเปนตัวจับแกนหนาแขงเทียมท่ีสามารถสวมแกนหนาแขงเทียมเขาไปไดและสามารถปรับได  
มีนอตท่ีสามารถล็อคไมใหแกนหนาแขงหมุนขณะคนพิการใชขาเทียม 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
4.1   งอเขาสูงสุดไดไมนอยกวา 120 องศา 
4.2   ตัวตอดานบนแบบประมิด 
4.3   ตัวตอดานลางแบบจับแกนหนาแขงเทียม   
4.4   สามารถเลือกล็อคเขาใหอยูในทาเหยียดไดดวยมือ หรือการลงน้ําหนัก 
4.5   รับน้ําหนักไดอยางนอย 100 กิโลกรมั 

     4.6   พรอมแกนหนาแขงเทียม  
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      รายการที ่10
1. ความตองการ   ขอเขาเทียม ชนิดไฮดรอลิก (Hydraulic prosthetic knee joint) 

  ขอเขาเทียม ชนิดไฮดรอลิก (Hydraulic prosthetic knee joint) 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน   ใชสําหรับเปนอุปกรณขาเทียมสวนขอเขาสําหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือ
เขาท่ีใชงานขาเทียมในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการตางๆ 

3. คุณลักษณะท่ัวไป   ขอเขาเทียมเปนแบบแกนเดี่ยว หรือหลายแกน ทําจากโลหะปลอดสนิม ออกแบบมา
ใหแกนเหวี่ยงและงอเปนระบบหนวงขอเขาเม่ือมีการลงน้ําหนัก ทําใหสามารถงอเขาโดยมีแรงตานสูงขณะ
ยืนลงน้ําหนักได  ชวยใหเดินลงน้ําหนักงอเขาไดเหมือนธรรมชาติมากข้ึน  รวมถึงลงทางลาดและบนัได              
ระบบไฮดรอลิกควบคุมท้ังจังหวะเดินลงน้ําหนัก  (Stance phase) และจังหวะเดินแกวงขา  (Swing 
phase) สามารถปรับจังหวะความเร็วในการกาวเดินไดหลากหลาย  มีปลายดานลางเปนตัวจับแกนหนา
แขงเทียมท่ีสามารถสวมแกนหนาแขงเทียม เขาไปไดแล ะสามารถปรับได มีนอตท่ีสามารถล็ อคไมใหแกน
หนาแขงหมุนขณะคนพิการใชขาเทียม 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
4.1   งอเขาสูงสุดไดไมนอยกวา 120 องศา 
4.2   ตัวตอดานบนแบบประมิด 

4.3   ตัวตอดานลางแบบจับแกนหนาแขงเทียม  
4.4   สามารถล็อคเขาใหอยูในทาเหยียดไดดวยมือ 
4.5   สามารถรับน้ําหนักไดอยางนอย 100 กิโลกรมั 
4.6   พรอมแกนหนาแขงเทียม 

 

  เงื่อนไขเฉพาะ 
1. เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
2. รับประกันคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 
3. บริษัทฯ ตองไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย ในประเทศไทย   

โดยใหยื่นในวันยื่นขอเสนอ  
4. บริษัทฯ ท่ีนําเสนอจะตองนําเสนอผลิตภัณฑของบริษัทท่ีไดรับมาตรฐาน ISO 13485 พรอม   

นําเอกสารท่ียังมีผลรับรองมาตรฐานอยูมาแสดงในวันยื่นขอเสนอ 
5. บริษัทฯ ท่ีนําเสนอจะตองนําหนังสือรับรองผลิตภัณฑ (Certificate Of Free Sale) ท่ียังมีผลมา

แสดงในวนัยื่นขอเสนอ 
6. บริษัทฯ  จะตองมีเจาหนาท่ีของบริษัทมาให คําแนะนําเจาหนาท่ีของหนวยงานใหสามารถใชงาน

อุปกรณดังกลาวไดเปนอยางดี ในวนัสงมอบ 
7. บริษัทฯ จะตองสงตัวอยางพัสดุเพ่ือใชในการตรวจสอบทดลอง  พรอมแคตตาล็ อกตัวจริง มายื่น         

ตามวันท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา จํานวนอยางละ 1 ชุด 
8. ในรายการที่ อุปกรณมีหลายขนาดใหเลือก ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์แจงขนาดท่ีตองการกอน

กําหนดวันสงมอบ และสามารถเปลี่ยนขนาดไดจนกวาจะหมดระยะเวลารับประกัน  
9. กําหนดสงมอบ 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 


