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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ยูนิตท าฟัน 

ส าหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
……………………………………. 

 
1. ความต้องการ ยูนิตทันตกรรม มีอุปกรณ์ประกอบและรายละเอียดตามข้อก าหนด 

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพ่ือใช้ในการบริการทางทันตกรรม 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1 ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดน  าลาย ระบบ

น  าบ้วนปาก และระบบเก้าอี คนไข้ 
3.2 ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น  า ส าหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมวาล์วปรับปริมาณน  า และมี

หัวต่อแบบ  Non-return Valve ส าหรับต่อท่อน  าได้ 
3.3 มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ (หลอด LED) ในต าแหน่งที่ผู้ให้บริการรักษาสามารถดูได้สะดวกและ

ชัดเจน 
3.4 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน  220 Volts  50 Hz และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า 

ไม่เกิน  50 Volts  ใช้กับระบบท างานภายในยูนิตทั งหมด  ยกเว้นไฟฟ้าจ่ายให้มอเตอร์ 
3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศไทย   

4. คุณลักษณะทางเทคนิค 
4.1 ระบบแสงสว่าง (หลอดไฟชนิด LED) โดยใช้การสะท้อนของแผ่นกระจก หรือ Reflextor 

จ านวน ๑ หลอด 
4.1.1 แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน 
4.1.2 ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสสามารถปรับได้ ในช่วงไม่ต่ ากว่า 3,100 Lux แต่ไม่

เกิน 37,000 Lux 
4.1.3 ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
4.1.4 Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,๕00 – 6,500 องศาแคลวิน 
4.1.5 สามารถปรับความเข้มแสงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
4.1.6 Flexible Arm ส าหรับยึดโคมไฟ 

4.1.6.1 ท าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม หรือโลหะเคลือบสารป้องกันสนิม 
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั งแนวดิ่งและแนวระนาบ และ 

 สามารถท ามุมเอียงได้ 
4.1.6.3 ด้านหน้ามีวัสดุโปร่งใสเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

4.1.7 มีระบบ ปิด-เปิด เป็นแบบ Senser และระบบ Manual สวิตซ์เปิด-ปิด อยู่ที่แผง 
ควบคุมอย่างน้อย 2 ต าแหน่ง 

4.2 ระบบเครื่องกรอฟัน 
4.2.1 เครื่องก าเนิดอากาศอัด (Air Compressor) 

4.2.1.1 เครื่องก าเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น  ามันหล่อลื่น 
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4.2.1.2 ก าลังของมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  2 แรงม้า 
4.2.1.3 ความเร็วรอบของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที 
4.2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ไดไ้ม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อนาที 
4.2.1.5 มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ (Over load) 
4.2.1.6 ถังเก็บอากาศอัด ภายในเคลือบสารป้องกันสนิม ขนาดไม่ต่ ากว่า ๘0 ลิตร  

พร้อมติดตั ง Safety Valve และมีมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถัง และมี valve เปิด 
ปล่อยอากาศอัดและน  าทิ งติดตั งไว้ในต าแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการท างาน 
ของมอเตอร์ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut In มีแรงดันอากาศอัดไม่ต่ ากว่า 5 Bar 

4.2.1.7 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดติดตั งในห้องติดตั งยูนิตท าฟัน โดยชุด
ปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด มีองค์ประกอบและการติดตั งเรียงล าดับ ดังนี  

๔.๒.๑.๗.๑ อุปกรณ์ขจัดน  าที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศด้วย 
         Water Separator ชนิด Auto - drained ที่มี Differential  
         Pressure Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ท่ีมี 
         ประสิทธิภาพเท่าเทียบ จ านวน 1 ชุด 

๔.๒.๑.๗.๒ อุปกรณ์กรองอนุภาคแขวนลอยในอากาศอัด ให้มีอนุภาค 
               ไม่เกิน 5 ไมครอน ด้วย Air Filter หรือ Filter Grade 10  
        พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า  
        จ านวน 1 ชุด 
๔.๒.๑.๗.๓ อุปกรณก์รองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัด ให้มีอนุภาค 
               ไม่เกิน 0.3 ไมครอน ด้วย Mist Separator หรือ Filter  
               Grade 6 ที่มี Differential Pressure  Indicator พร้อม   
               Metal Guard หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า  
               จ านวน 1 ชุด 

                                           ๔.๒.๑.๗.๔ อุปกรณ์กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัด ให้มีอนุภาค 
          ไม่เกิน 0.01 ไมครอน ด้วย Micro-Mist Separator หรือ  
        Filter Grade 2 ที่มี Differential Pressure  Indicator     
               พร้อม Metal Guardหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  
        จ านวน 1 ชุด 

                                            ๔.๒.๑.๗.๔ ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 Bar ด้วย Regulater พร้อม 
                                                           มาตรวัดแรงดัน จ านวน 1 ตัว 

4.2.1.7.5  มีตัวครอบ Compressor 
4.2.1.8 ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศที่มิได้เป็นไปตามข้อ 4.2.1.7 

จะต้องมีคุณภาพ อย่างต่ าตาม Quality Air Class ที่ 1.6.1 ของ ISO 8573 (Dirt Particle Size = 
0.1 micron water Pressure dew point = 0.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีเอกสาร
รับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ 

 4.2.2 ด้ามกรอ ประกอบด้วย 
  4.2.2.1 ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จ านวน ๒ ด้ามกรอ โดยมีคุณสมบัติ   
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4.2.2.1.1 เป็นชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติพิเศษสามารถ     
               ป้องกันการไหลย้อนกลับของน  าและลมบริเวณรอบหัวกรอ   
               ขณะหยุดใช้งาน (Zero-Suck Back) มีแรงบิด (Torque)  

 ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ มีรูน  าออกระบายความร้อนของหัว Bur   
 จากการกรอฟันที่ส่วนหัวไม่ต่ ากว่า  3 รู ใช้ใบพัดเป็นแบบ 2  
 ชั น (Double-impeller)  

4.2.2.1.2 ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้ 
               โดยรอบ ด้านท้ายเป็นแบบ Mid west type (4 Holes)  
               และมีระบบไฟส่องสว่างที่ปลาย Coupling จ านวน 2 ชิ น  
4.2.2.1.3 สามารถฆ่าเชื อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื อได้โดยทนความร้อนได้สูง 
               ถึง 135 องศาเซลเซียส  
4.2.2.1.๔ ด้ามกรอเร็วเป็นยี่ห้อเดียวกันกับยูนิตท าฟัน 

4.2.2.2 ด้ามกรอช้า 
 4.2.2.2.๑ Air Micro-motor ด้านท้ายเป็นแบบ 4 รู (Mid west type) 

           4.2.2.2.๒ สามารถต่อสเปรย์น  าได้ และสามารถปรับความเร็วได้ 
 4.2.2.2.๓ มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) และชนิดหักมุม (Contra –  
                Angle) อย่างละ ๑ ด้าม 
 4.2.2.2.๔ สามารถฆ่าเชื อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื อได้โดยทนความร้อนได้ 
                สูงถึง  135  องศาเซลเซียส 

4.2.3 สายด้ามกรอเร็ว ๒ เส้น มีระบบ Circuit Optic Fiber และเป็นแบบมีไฟเพ่ือรองรับ
ด้ามกรอแบบมีไฟได้ และควบคุมการเปิด-ปิดไฟที่ดามกรอที่ปุ่มควบคุมด้านทันตแพทย์  

4.2.4 Triple Syringe มีคุณลักษณะดังนี  
          4.2.4.๑ สามารถเป่าน  าหรือลม หรือน  าและลมพร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอด
ออกฆ่าเชื อด้วยการนึ่งฆ่าเชื อได้ และมีจ านวนปลายทิป 10 อัน 
          4.2.4.๒ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตท าฟันหลัก โดยผลิตและประกอบจาก
โรงงานเดียวกันกับยูนิตท าฟันทั งชุด มีแคตตาล็อคที่แสดงให้เห็นชัดเจนจากโรงงานผู้ผลิตและ
มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต 
4.2.๕ สายด้ามกรอ และ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท าด้วยซิลิโคน 
4.2.๖ ภาชนะบรรจุน  ากลั่น ส าหรับใช้กับหัวกรอและ Triple Syringe มีคุณสมบัติดังนี  

4.2.๖.1 มีความจุไม่น้อยกว่า  1.๒๕  ลิตร 
4.2.๖.2 สามารถทนแรงดันอัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า  3  Bar 
4.2.๖.3 เมื่อเกิดการระเบิดอันเกิดจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะ

จะต้องไม่แตกกระจายจนเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง 
4.2.๖.4 มีระบบระบายอากาศทันทีเมื่อต้องการถอดเปลี่ยนหรือเติมน  า 
4.2.๖.5 สามารถถอดเปลี่ยนเพ่ือเติมน  า หรือท าความสะอาดได้โดยสะดวก 
4.2.๖.๖ เป็นภาชนะท่ีสามารถมองเห็นระดับน  าได้ 
4.2.๖.๗ มีภาชนะส ารอง ๒ ใบ 
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     4.3 ระบบควบคุม 
 4.3.1 ระบบควบคุมการท างานของด้ามกรอ 

4.3.1.๑ เป็นระบบควบคุมโดยไฟฟ้า (Electric Solenoid Valve) โดยแยกการ
ควบคุมแต่ละด้ามกรอในการท างานแบบอิสระ (ในกรณีระบบหนึ่งระบบใดมีปัญหา อีก ๒ 
ระบบที่มีอยู่จะท างานได้ปกติ) และมีระบบ First Priority โดยต้องผลิตและประกอบจาก
โรงงานที่ผลิตยูนิตท าฟันทั งชุด 

4.3.1.๒ มีระบบป้องกันการดูดน  าย้อนกลับเข้าด้ามกรอ 
4.3.1.๓ สามารถปรับปริมาณน  า และแรงดันอากาศอัดที่ใช้ด้ามกรอในแต่ละชุดได้

สะดวกโดยผ่าน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันลมที่ใช้กับด้ามกรอ 
4.3.1.๔ ต้องไม่มีการบีบ หรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน  า และอากาศอัดใน 

ระบบ 
4.3.1.๕ สายที่เป็นทางเดินของน  า และอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสาย

ที่ท าจาก Polyurethane (PU) โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของสายที่ตัวสาย 

4.3.1.๖ มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ ส าหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ ส าหรับด้ามกรอช้า 1 ที่ 
Triple Syringe 1 ที่  และมีที่วางส ารอง 1 ที่ เป็นแบบ Fully Automatic ควบคุมการ
ท างานโดยใช้ Foot Switch 

4.3.1.๗ มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ 
4.3.1.๘ ที่ใส่ด้ามกรอ และที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน 
4.3.1.๙ ที่ใส่ด้ามกรอ และที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ ได้ทั งแนวราบ 

และแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั งนี เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลด
ระดับลงถูกพื น) 

4.3.1.๑๐ มีระบบ Chair lock system 
 4.3.๒ สวิตซ์เท้าในชุดเดียวกัน สามารถควบคุมการท างานได้ดังนี  

4.3.๒.๑ สามารถควบคุมปรับระดับสูง - ต่ า และปรับพนักพิงของเก้าอี คนไข้ 
4.3.๒.๒ สามารถควบคุมการท างานของด้ามกรอโดยใช้ระบบไฟฟ้า (ไม่ใช้ลมร่วมใน 

การท างาน) และสามารถเลือกให้หัวกรอท างานอย่างเดียว หรือท างานแบบมีน  าร่วมได้      
4.3.๒.๓ สามารถเปิด-ปิด ไฟส่องปากได้ 
4.3.๒.๔ มีปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) 
4.3.๒.๕ ปุ่มควบคุมทั งหมดประกอบอยู่ในชุดเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได้ โดย 

จัดวางต าแหน่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

    4.๔ ระบบดูดน  าลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction) 
4.๔.๑  เป็นระบบ  Air Suction และ Motor Suction ที่ไม่ใช้น  าร่วมในการท าให้เกิดแรงดูด 
4.๔.๒  แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ต่ ากว่า -80 mm.Hg หรอื

เทียบเท่า 
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4.๔.๓  Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถท างานพร้อมกันได้ และการ
ท างานเป็นแบบอัตโนมัติ 

4.๔.๔  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน  าทิ ง และสามารถน าออกมาล้าง และท าความ
สะอาดได้ 

4.๔.๕  ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี 
4.๔.๖  มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ารุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
4.๔.๗  ลมที่ปล่อยออกจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ท าให้

ประสิทธิภาพการดูดลดลง 
4.๔.๘  กรณีเป็นระบบ Motor Suction Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยน หรือท า

ความสะอาดได้สะดวก  
4.๔.๙  สายดูดส าหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังด้านในท าด้วย

ซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หดตัว หรือตีบตัวขณะใช้งาน 
4.๔.๑๐ Motor Suction ติดตั งภายในตู้ครอบ และมีเสียงดังไม่เกิน ๖๑ DB 
4.๔.๑๑ Motor Suction, Bacterial Filter และฝาครอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน

เดียวกันทั งชุด 
 

    4.๕ ระบบน  าบ้วนปาก 
4.๕.๑  มีที่กรองน  าก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน  าบ้วนปาก และสามารถถอดที่กรองมาล้างท าความ

สะอาดได้ง่าย 
4.๕.๒  มีระบบควบคุมปริมาณน  าลงถ้วยน  าบ้วนปากโดยอัตโนมัติ (ใช้แสง sensor หรือถ่วง

น  าหนัก หรือหน่วงเวลา) และมีสวิตซ์เปิด-ปิดได้ 
4.๕.๓  อ่างน  าบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบท าด้วยวัสดุที่คราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อน  าปล่อยน  า

ลงในอ่าง และมีที่กรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและท าความสะอาดได้ง่าย 
4.๕.๔  มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน  าทิ งที่สามารถถอดมาล้าง และท าความสะอาดได้ 
4.๕.๕  มีปุ่มกดสวิตซ์ควบคุมเก้าอี คนไข้ โคมไฟ แก้วน  า และอ่างน  าบ้วนปาก  
4.๕.๖  มี Triple Syringe ที่สามารถเป่าน  า หรือลม หรือน  าและลมพร้อมกัน โดยปลายทิป

สามารถถอดออกฆ่าเชื อด้วยการนึ่งฆ่าเชื อได้ จ านวน 1 ชุด พร้อมที่วาง 
4.๕.๗  มีระบบ Emergency Stop ในกรณีเก้าอี ปรับลงเจอสิ่งกีดขวาง ระบบจะหยุดท างาน

ของเก้าอี โดยอัตโนมัติ 
4.๕.๘  ชุดอ่างบ้วนปากสามารถปรับเอียงได้ ๙๐ องศา ทั งชุด 

 
   4.๖ เก้าอี คนไข ้

-   สามารถปรับเก้าอี ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง-ต่ า ของเก้าอี ได้
ด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบ Z-type 

-   Head Rest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข้ และสามารถ
ปรับสูง-ต่ า ได้ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้ 
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-  ระบบในการปรับต าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ท่ีมี
น  าหนักตัวมาก ต าแหน่งที่ตั งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 

-  ปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) จะต้องมีอย่างน้อย  2 จุด 
จาก 3 จุด ดังนี  บริเวณถาดวางเครื่องมือ เก้าอี คนไข้ และบริเวณอ่างบ้วนปาก 

  
5. อุปกรณ์ประกอบ 

5.1  เก้าอี ทันตแพทย์ จ านวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ าได้ด้วยระบบ Pneumatic 
และมี  Lumbar Support เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเป็น
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน     กับยูนิตทันตกรรม 

5.2  เก้าอี ผู้ช่วยทันตแพทย์ จ านวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ าได้ ด้วยระบบ 
Pneumatic มี Lumbar Support และมีพักเท้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตทันตกรรม 
        5.3   Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA ใช้ควบคุมยูนิตท าฟันทุก
ระบบที่ใช้ไฟฟ้า โดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าที่ปรับ
แล้วจะต้องไม่เกิน +/-5% 

5.๔  เครื่องขูดหินปูน จ านวน ๑ ชุด พร้อมหัวขูด จ านวน ๓ หัว 
   5.๔.๑  เป็นเครื่อง Ultra sonic generator แบบ Piezo electric แบบติดตั งกับเก้าอี  
             ท าฟัน (Build In) 

       5.๔.๒  การเคลื่อนที่ของหัว Tip เป็นแบบ liner movement สม่ าเสมอ ตลอดการท างาน 
       5.๔.๓  ตัวเครื่อง ท างานในช่วงความถ่ีระหว่าง  ๒๗ KHz – ๓๒ KHz 
       5.๔.๔  ด้ามจับ ท างานโดยไม่มีน  าได้ และสามารถท าการฆ่าเชื อได้โดย Autoclave 
5.๕  ด้ามกรอเร็วแบบ Mini จ านวน 1 ด้าม 

   5.๕.๑  เป็นหัวกรอฟันความเร็วสูงขับด้วยแรงลม ( Air turbine Mini ) ชนิดใช้ตลับลูกปืน  
             ( Ball Bearing )  ตลับลูกปืนเป็นชนิด Ceramic Ball Bearing  

       5.๕.๒  มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันการไหลย้อนกลับของน  าและลมเข้าสู่ด้ามกรอ  
                 (Zero Suck Back ) 
       5.๕.๓  ให้ความเร็วรอบของเข็มกรอฟันไม่ต่ ากว่า ๓๔๐,๐๐๐ รอบต่อนาที  
       5.๕.๔  ขนาดหัวด้ามกรอ ๑๐.๖ mm. 
       5.๕.๕  การถอดใส่เข็มกรอฟัน เป็นชนิด Push Buttom Chuck   
       5.๕.๖  สามารถท าให้ปลอดเชื อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน  า ( Autoclave ) โดยไม่ 
                 เกิดความเสียหาย 
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   6. เงื่อนไขเฉพาะ 
      6.1  มีใบประกันคุณภาพ, มี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิต ส าหรับรายการ
ตามข้อ ๔ โดย 

   6.1.๑  ด้ามกรอเร็วและด้ามกรอช้าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากประเทศในทวีปยุโรป ทวีป 
   อเมริกาหรือทวีปเอเชีย และมีหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์   
   โดยผ่านการตรวจรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง 
   สาธารณสุข 

   6.1.๒  เครื่องก าเนิดอากาศอัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศในทวีปยุโรป ทวีป 
             อเมริกาหรือทวีปเอเชีย    
   6.1.๓  มอเตอร์ของระบบดูดน  าลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศในทวีปยุโรป ทวีป 
             อเมริกาหรือทวีปเอเชีย    
   6.1.๔  เก้าอี คนไข้ และส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ถาดวางเครื่องมือ ชุด Flexible Arm  
           ยึดโคมไฟและอ่างบ้วนปาก เป็นอุปกรณ์ของบริษัทเดียวกัน ที่ผลิตในทวีปยุโรป   
           ทวีปอเมริกาหรือทวีปเอเชีย    
 6.1.๕  ยูนิตท าฟัน เก้าอี ทันตแพทย์ และเก้าอี ผู้ช่วยทันตแพทย์ ต้องผลิตจากโรงงาน 
           เดียวกันทั งชุด และผ่านการรับรองสินค้ามาตรฐานจากประเทศผู้ผลิต หรือในกรณี 
           ผลิตในประเทศไทยต้องมีใบเสนอการรับรองสินค้าตาม (มอก.) จากส านักงาน 
           มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  
           ISO 9001 : 2008 และ 13485:2012 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศ 

  ในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาหรือทวีปเอเชีย     
  6.1.๖  ระบบให้แสงสว่างหรือโคมไฟส่องปาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศในทวีป 

  ยุโรป ทวีปอเมริกาหรือทวีปเอเชีย    
      6.2  ยูนิตท าฟันหลัก ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจ าหน่าย และมีใบรับรองการ
เป็นผู้แทนจ าหน่ายภายในประเทศของอุปกรณ์ประกอบทุกรายการ      
      6.๓  เมื่อติดตั งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญในการใช้ ดังนี  

   6.๓.1  เมื่อดูมาตรวัดแสดงการท างานของด้ามกรอ 
   6.๓.1.๑  เมื่อด้ามกรอท างานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 15 นาที แรงดันลมที่ 

      ด้ามกรอคงที่ตลอดเวลาตามค่าที่ก าหนดจากเอกสารก ากับด้ามกรอ 
   6.๓.1.๒  ตลอดระยะเวลา 30 นาที ในช่วง Cut – In ที่เครื่องอัดอากาศท างาน  
                แรงดันลมที่ด้ามกรอคงที่ และมีค่าตามท่ีก าหนดจากเอกสารก ากับ 

     ด้ามกรอ 
   6.๓.2  เมื่อหยิบด้ามกรอออกจากท่ีใส่ ตั งแต่ 2 ด้ามกรอขึ นไป และเหยียบสวิตช์เท้า  
             ด้ามกรอจะท างานเพียงด้ามกรอเดียว คือ ด้ามกรอท่ีหยิบออกมาแรกสุด (ทดสอบ 
     ระบบ First Priority) 
   6.๓.3  เมื่อเป่าลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกส่องปากหรือกระจกเงา ต้องไม่มี 

   ละอองน  าเกาะติดที่ผิวกระจกส่องปากหรือกระจกเงา 
  6.๓.4  เมื่อใช้ High Volume Suction ดูดละอองน  าในขณะขูดหินปูนด้วยเครื่องขูด 
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 หินปูนไฟฟ้าที่ระยะ  10 เซนติเมตรระหว่าง Suction Tip กับปลาย Tip ของ 
 หัวขูด สามารถดูดละอองน  าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 นาที ได้อย่างดี 

  6.๓.5  เมื่อใช้ High Volume Suction ร่วมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10  
 นาที แรงดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector คงท่ี 

  6.๓.6  ตัวเก้าอี คนไข้ เมื่อใช้ปุ่มปรับต าแหน่ง Preset กับคนทีม่ีน  าหนักมากกว่า 90  
  กิโลกรัม ต าแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว้ 

  6.๓.7  เมื่อปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยู่ที่สวิตช์เท้า  
  ขณะที่ก าลังใช้งานด้ามกรอตัวเก้าอี คนไข้จะไม่ท างานไม่ว่าจะปรับเก้าอี อยู่ใน 
  ต าแหน่งใดก็ตาม (ทดสอบ Chair Lock System) 

  6.3.8   มีคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  6.3.9   มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technician / Service Manual) 
  6.3.10 รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับ ตรวจเช็คบ ารุง 
             ทุก ๖ เดือน 
  6.3.11 เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน 
  6.3.12 มีอะไหล่ไว้บริการหลังการขายอย่างน้อย 5 ปี 
  6.3.13 ผู้ขายต้องประกอบและติดตั งยูนิตท าฟันจนใช้งานได้ดีและอธิบายการใช้งานให้กับ 

   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บ ารุงรักษาและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
   6.3.14 ในระยะเวลาที่รับประกัน หากเครื่องเกิดช ารุดขัดข้อง ผู้ขายจะต้องรีบด าเนินการ 

    แก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากท าการแก้ไขแล้ว 
   ถึง 2 ครั งแต่ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ นส่วนใหม่หรือน า 
   เครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างซ่อมจะต้องมีเครื่องส ารอง 
   ใช้งานระหว่างรอซ่อม 

  6.3.15 บริษัทผู้เสนอราคาแสดงเอกสารการเข้าบ ารุงรักษาหลังการขาย โดยบริษัทเป็น 
   ผู้ออกใบรับรองพร้อมแนบเอกสารยืนยันของหน่วยงานที่เข้าบ ารุงรักษามาให้ 
   คณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลา 2 ปี 

   6.3.16 มีช่างมาท าการตรวจบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี และมีใบลงชื่อรับรอง 
    การเข้าตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมด้วย หรือหนังสือแจ้งเข้าบ ารุงรักษา 
    ทุกครั ง 

    6.3.17 บริษัทผู้เสนอราคา ต้องผ่านการจ าหน่ายยูนิตทันตกรรม โดยมีการบริการหลัง 
    การขายกับสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ที่ และหน่วยงานโรงพยาบาลของ 
    ราชการไม่น้อยกว่า ๓ ที ่ต้องมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ 
    แสดงให้คณะกรรมการดูในวันยื่นซอง 

   6.3.1๘ บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรงของยูนิตทันตกรรม รุ่นที่เสนอ 
    ราคา กรณีเป็นผู้แทนจ าหน่ายต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  
    โดยได้รับการแต่งตั งให้จ าหน่ายยูนิตรุ่นที่เสนอราคาไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีเป็น 
    ผู้ผลิตของประเทศไทย ต้องมีเอกสารการได้รับอนุญาตการตั งโรงงาน และได้รับ 
 



9 

 

มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001:2008 และต้องเป็นบริษัทได้ขึ นทะเบียนสินค้าไว้กับ 
กระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั น 
       ๖.๔  ผู้ขายต้องย้ายยูนิตท าฟันเดิมที่ติดตั งที่ห้องเบอร์ ๑ มายังห้องเบอร์ ๓ ในคลินิกทันตกรรม 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ และตรวจเช็คจนสามารถใช้งานได้จริงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 
   
7. ราคากลาง 
    ราคากลางเครื่องละ   460,000  บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์   รายการ  ยูนิตท าฟัน  ในครั้งนี้  
โดยอ้างอิงราคากลางจากราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด  ณ  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑  และค าสั่ง
จังหวัดสกลนคร ที่ ๓๗๘๔/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  
 


