
 

 
 

 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

ยูนิตทําฟน 

----------------- 
1 ความตองการ   ยูนิตทําฟนมีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด 
2 วัตถุประสงค    เพ่ือใชในการบริการทางทันตกรรม 
3 คุณลักษณะทั่วไป            

3.1 ประกอบดวยระบบใหแสงสวาง ระบบเคร่ืองกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดนํ้าลาย ระบบนํ้าบวน
ปาก และเกาอ้ีคนไข 

3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling นํ้า สําหรับเคร่ืองขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณนํ้าและมีหัวตอแบบ Non -
Return Valve สําหรับเสียบทอนํ้าได 

3.3 มีท่ีดูฟลมเอ็กซเรย (หลอด LED) ในตําแหนงท่ีผูใหการรักษาสามารถดูไดสะดวกและชัดเจน 
3.4 ใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 Volts ใช

กับระบบทํางานภายในยูนิตท้ังหมด ยกเวนระบบไฟฟาจายมอเตอร  
4 คุณลักษณะทางเทคนิค 

4.1 ระบบแสงสวาง (หลอดไฟ LED) โดยใชการสะทอนของแผนกระจก หรือ Reflextor จํานวน  1  
หลอด 
4.1.1 แสงสวางท่ีไดปราศจากความรอน  
4.1.2 ความเขมแสงท่ีระยะโฟกัสสามารถปรับได ระหวาง 5,500 ลักซ ถึง 28,000 +/- 2,000 

ลักซ  
4.1.3 ระยะโฟกัสท่ีจุดปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
4.1.4 Color Temperature อยูระหวาง 3,500 -  6,500 องศาแคลวิน 
4.1.5 สามารถปด – เปดดวยระบบ Sensor และ Manual  และสามารถปรับความเขมแสงไดไม

นอยกวา  3  ระดับท่ีถาดวางเคร่ืองมือดานทันตแพทย 
4.1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ มีคุณลักษณะดังน้ี 

4.1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม หรือโลหะเคลือบสารปองกันสนิม 
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกท้ังแนวด่ิง และแนวระนาบและสามารถทํามุม

เอียงได 
4.2 ระบบเคร่ืองกรอฟน 

4.2.1 เคร่ืองกําเนิดอากาศอัด (Air Compressor) สามารถตอพวงและสามารถใชกับยูนิตอ่ืนได 
มีคุณลักษณะดังน้ี 

4.2.1.1 เคร่ืองกําเนิดอากาศอัดเปนระบบท่ีไมใชนํ้ามันหลอล่ืน  
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรไมนอยกวา 2 แรงมา 
4.2.1.3 ความเร็วรอบของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบตอนาที 
4.2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ท่ี 5 Bar ไดไมนอยกวา 120 ลิตรตอนาที 
4.2.1.5 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เม่ือเกิดผิดปกติ (Over load) 
4.2.1.6 ถังเก็บอากาศอัด มีคุณลักษณะดังน้ี 

(1) เปนผลิตภัณฑท่ีออกแบบสําหรับงานดานทันตกรรมโดยตรง ภายในเคลือบปองกัน
สนิม 



 

 
 

(2) ขนาดความจุไมนอยกวา 50 ลิตร พรอมติดต้ัง Safety Valve  
(3) มีมาตรวัดแสดงคาแรงดันอากาศอัดท่ีเก็บอยูในถัง 
(4) มีวาลวเปดปลอยอากาศอัดและนํ้าในถังท้ิง ติดต้ังอยูในตําแหนงท่ีใชงานไดสะดวก 

4.2.1.7 มีสวิทชอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บความดันอยู
ในพิกัด (โดยชวง Cut In มีแรงดันลมไมตํ่ากวา 5 Bar) 

4.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ตองติดต้ังในหองติดต้ังยูนิตทําฟน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัด มีองคประกอบและการติดต้ังเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟน ดังน้ี  

ก. ขจัดนํ้าท่ีเกิดจากการควบแนนภายในลมดวย  Water Separator ชนิด Auto 
Drain ท่ีมี  Differential Pressure Indicator  จํานวน 1  ตัว 

ข. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน  5  ไมครอน ดวย  Air Filter 
หรือ Filter Grade  10 พรอม Metal Guard  หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ
เทียบเทา จํานวน  1  ตัว 

ค. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน  0.01 ไมครอนดวย Micro 
Mist Separator หรือ  Filter Grade 2  ท่ีมี  Differential Pressue  
Indicator พรอม Metal Guard  หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเทา 
จํานวน  1  ตัว 

ง. ลดแรงดันของอากาศใหเปน  5  Bar  ดวย  Air Regulator  พรอมมาตรวัด
แรงดัน  จํานวน   1  ตัว 

4.2.2 ดามกรอ ประกอบดวย 
4.2.2.1 ดามกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ดามกรอ  โดยมีคุณสมบัติ 

4.2.2.1.1 เปนชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติพิเศษสามารถปองกันการ
ไหลยอนกลับของนํ้าและลมบริเวณรอบหัวกรอ  ขณะหยุดใชงาน (Zero-
Suck Back)  มีแรงบิด (Torqus) ไมนอยกวา  25  วัตต มีรูนํ้าออกระบาย
ความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนท่ีสวนหัวไมมากกวา 3 รู ในใบพัด
เปนแบบ 2 ช้ัน (Twin Power) และแตละช้ันมีคีมรับแรงลม 16 คีบ 

4.2.2.1.2 ขอตอ (Coupling) เปนแบบ  Quick Disconnecting หมุนไดโดยรอบดาน
ทายเปนแบบ Mid west type (4 Holes)  และมีระบบไฟสองสวางท่ี
ปลาย Couping  จํานวน  2  ช้ิน 

4.2.2.1.3 สามารถฆาเช้ือโรคโดยการน่ึงฆาเช้ือไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 
องศาเซลเซียส 

4.2.2.1.4 ดามกรอเร็วเปนย่ีหอเดียวกันกับยูนิตทําฟน 
4.2.2.2 ดามกรอชา (Low Speed  Handpiece)   มีคุณลักษณะดังน้ี 

4.2.2.2.1 เปนชนิด Air  Motor มีดานทายเปนแบบ 4 Holes 
4.2.2.2.2 สามารถตอสเปรยนํ้าได  และสามารถปรับความเร็วได 
4.2.2.2.3 มีดามตอชนิดตรง (Straight)  ชนิดหักมุม  (Contra - Angle) อยางละ 1 

ดาม 
4.2.2.2.4 สามารถฆาเช้ือโรคโดยการน่ึงฆาเช้ือไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 

องศาเซลเซียส 



 

 
 

4.2.3 สายดามกรอเร็ว  2 เสน มีระบบ Circuit Optic Fiber  และเปนแบบมีไฟเพ่ือรองรับดาม
กรอแบบมีไฟได และควบคุมการ เปด-ปด ไฟท่ีดามกรอท่ีปุมควบคุมดานทันตแพทย 

4.2.4 Triple Syringe มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
4.2.4.1 สามารถเปานํ้า หรือลม อยางใดอยางหน่ึงได  
4.2.4.2 สามารถเปานํ้า และลมพรอมกันได  
4.2.4.3 สามารถถอดปลายทิป ฆาเช้ือดวยวิธีการน่ึงฆาเช้ือดวยความรอนได 
4.2.4.4 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิตทําฟนหลัก โดยผลิตและประกอบจากโรงงานเดียวกัน

กับยูนิตทําฟนท้ังชุด มีแคตตาล็อกท่ีแสดงใหเห็นชัดเจนจากโรงงานผูผลิตและมีหนังสือ
รับรองจากโรงงานผูผลิต 

4.2.5 สายดามกรอ และสาย Triple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวยซิลิโคน 
4.2.6 ภาชนะบรรจุนํ้ากล่ัน สําหรับใชกับหัวกรอ และ Triple Syringe มีคุณลักษณะดังน้ี 

4.2.6.1 เม่ือเกิดการระเบิดอันเน่ืองจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไม
แตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูอยูใกลเคียง 

4.2.6.2 เปนภาชนะท่ีสามารถมองเห็นระดับนํ้าได 
4.2.6.3 ทนความดันไดไมนอยกวา 3 Bar 
4.2.6.4 มีความจุไมนอยกวา 1.25 ลิตร 
4.2.6.5 สามารถถอดเปล่ียนภาชนะออกเพ่ือเติมนํ้า หรือทําความสะอาดไดสะดวก 
4.2.6.6 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปล่ียน 
4.2.6.7 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ  

4.3 ระบบควบคุม 
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ 

4.3.1.1 เปนระบบควบคุมโดยไฟฟา  (Electric Solenoid Valve) โดยแยกการควบคุมแต
ละดามกรอในการทํางานแบบอิสระ  (ในกรณีระบบหน่ึงระบบใดมีปญหา อีก 2 ระบบท่ี
มีอยูจะทํางานไดปกติ) และมีระบบ First Priority  โดยตองผลิตและประกอบจาก
โรงงานท่ีผลิตยูนิตทําฟนท้ังชุด 

4.3.1.2 มีระบบปองกันนํ้ายอนกลับเขาสูระบบควบคุมหัวกรอ 
4.3.1.3 สามารถปรับปริมาณนํ้าและแรงดันอากาศอัดท่ีใชดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดย

ผาน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันลมท่ีใชกับดามกรอ 
4.3.1.4 ตองไมมีการบีบ หรือหักพับสายท่ีเปนทางเดินของนํ้าและลมในระบบ 
4.3.1.5 สายท่ีเปนทางเดินของนํ้า และลมภายในระบบควบคุม เปนสายท่ีทําจาก 

Polyurethane (PU) และเปนผลิตภัณฑของประเทศญ่ีปุน หรือสหรัฐอเมริกา หรือ
ประเทศในทวีปยุโรป โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาด
เสนผาศูนยกลางของสาย ท่ีตัวสาย 

4.3.1.6 มีท่ีวางถาดใสเคร่ืองมือ 
4.3.1.7 มีท่ีใสดามกรอ สําหรับกรอเร็ว  2  ท่ี  สําหรับดามกรอชา  1  ท่ี และ Triple 

Syringe 1 ท่ี และตองมีท่ีวางสํารองอีก 1 ชอง เปนแบบ Fully  Automatic ควบคุม
การทํางานโดยใช  Foot Switch 

4.3.1.8 ท่ีใสดามกรอและท่ีวางถาดใสเคร่ืองมือดานทันตแพทย ใช Flexible Arm รวมกัน 



 

 
 

4.3.1.9 ท่ีใสดามกรอและท่ีวางถาดใสเคร่ืองมือดานทันตแพทยสามารถเคล่ือนท่ีไดท้ัง
แนวราบและแนวด่ิงและคงท่ีไดทุกจุดท่ีตองการ (ท้ังน้ีเม่ือปดเคร่ืองแลวสายของดามกรอ
จะตองไมลดระดับลงถูกพ้ืน) 

4.3.1.10  มีท่ีวางชองกรอฟนอยางนอย  5  ชอง และดามกรอฟนท้ังหมดวางอยูบน 
Handpiece Holder เปนแบบ  Fully  Automatic  ควบคุมการทํางานโดยใช  Foot 
Switch 

4.3.2 สวิทชเทาในชุดเดียวกัน สามารถควบคุมการทํางานไดดังน้ี 
4.3.2.1 สามารถควบคุมการปรับระดับสูง-ตํ่า และปรับระดับพนักพิงของเกาอ้ีคนไข  
4.3.2.2 สามารถควบคุมการทํางานของดามกรอโดยใชระบบไฟฟา (ไมใชลมรวมในการ

ทํางาน) และสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียว หรือทํางานแบบมีนํ้ารวมได 
4.3.2.3 สามารถเปด-ปด ไฟสองปากได 
4.3.2.4 มีปุมปรับตําแหนง  Preset  และ  Autoreturn (Zero Position) 
4.3.2.5 ท้ังหมดอยูในชุดเดียวกันและสามารถเคล่ือนท่ีได โดยจัดวางตําแหนงไดตามความ

ตองการของผูใชงาน และมีปุมปรับตําแหนง Preset และ  Autoreturn (Zero 
Position) 

4.4 ระบบดูดนํ้าลาย (Saliva Ejector และ High  Volume Suction) 
4.4.1 เปนระบบ  Motor Suction ท่ีไมใชนํ้ารวมในการทําใหเกิดแรงดูด 
4.4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดไมนอยกวา - 120 mm.Hg หรือเทียบเทา 
4.4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันได และการทํางาน

เปนแบบอัตโนมัติ 
4.4.4 มีท่ีดักเศษวัสดุท่ีดูด กอนปลอยลงทอนํ้าท้ิง และสามารถนําออกมาลางและทําความสะอาดได 
4.4.5 ตองมีการปองกันของเหลวจากการดูด เขาสูตัวมอเตอรไดในทุกกรณี 
4.4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเน่ืองเปนเวลานาน 
4.4.7 ลมท่ีปลอยออกจาก Motor Suction ตองผาน Bacterial Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพ

การดูดลดลง  
4.4.8 กรณีเปนระบบ  Motor Suction Bacterial Filter สามารถอดเปล่ียน หรือทําความสะอาด

ไดสะดวก  
4.4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวย ซิลิโคน 

หรือเคลือบซิลิโคน มีคุณสมบัติไมหด หรือตีบตัว ขณะใชงาน 
4.4.10 Motor Suction จะตองติดต้ังภายในตูครอบ และมีเสียงดังไมเกิน 61 DB 
4.4.11 Motor Suction , Bacterial Filter และฝาครอบ เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานเดียวกัน

ท้ังชุด 
4.5 ระบบนํ้าบวนปาก 

4.5.1 มีท่ีกรองนํ้ากอนท่ีจะเขาสูระบบบวนปาก และสามารถถอดท่ีกรองมาลางทําความสะอาดได
งาย 

4.5.2 มีระบบควบคุมควบคุมปริมาณนํ้าลงถวยนํ้าบวนปากโดยอัตโนมัติ แบบใชแสง (Sensor) และ
สวิตซเปด-ปดได  

4.5.3 อางนํ้าบวนปากคนไข ผิวเรียบทําดวยวัสดุ ท่ีคราบสกปรกไมเกาะติด มีทอนํ้าปลอยนํ้าลงใน
อาง และมีท่ีกรองวัสดุอยางหยาบภายในอางท่ีสามารถถอดมาลาง และทําความสะอาดไดงาย 



 

 
 

4.5.4 มีท่ีกรองวัสดุกอนลงทอนํ้าท้ิงท่ีสามารถถอดลาง และทําความสะอาดได 
4.5.5 มีปุมกดสวิตซควบคุมเกาอ้ีคนไข , โคมไฟ , แกวนํ้าและอางนํ้าบวนปาก 
4.5.6 มี Triple Syringe ท่ีสามารถเปานํ้า หรือลม หรือนํ้าและลมพรอมกัน โดยปลายทิปสามารถ

ถอดออกฆาเช้ือดวยการน่ึงฆาเช้ือได จํานวน 1 ชุด พรอมท่ีวาง 
4.5.7 มีระบบ  Emergency Stop ในกรณีเกาอ้ีปรับลงเจอส่ิงขีดขวาง ระบบจะหยุดการทํางาน

ของเกาอ้ีโดยอัตโนมัติ 
4.5.8 ชุดอางบวนปากสามารถปรับเอียงได  90  องศา ท้ังชุด 
 

4.6 เกาอ้ีคนไข 
4.6.1 สามารถปรับพนักเกาอ้ีใหเอน, น่ัง หรือนอน  และสามารถปรับระดับความสูง-ตํ่า ของเกาอ้ีได

ดวยระบบไฮโดรลิค โดยลักษณะข้ึน-ลง เปนแบบ Z-type 
4.6.2 Head Rest จะตองมีท่ีรองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข และสามารถปรับ

สูง-ตํ่าไดตามความตองการ ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได 
4.6.3 ระบบในการปรับตําแหนง Preset และ Auto Return (Zero Position) เม่ือใชกับคนไขท่ีมี

นํ้าหนักตัวมาก ตําแหนงท่ีต้ังไวตองไมเปล่ียนแปลง 
4.6.4 ปุมปรับตําแหนง Preset และ Auto Return (Zero Position) มี 3 จุด ดังน้ี  บริเวณถาด

วางเคร่ืองมือ  บริเวณอางบวนปาก และ สวิทชเทา โดยในกรณีท่ีปุมปรับอยูท่ีสวิตซเทาตัว
เกาอ้ีตองมี Chair Lock System 

5 อุปกรณประกอบ 

5.1 เกาอ้ีทันตแพทย จํานวน 1 ตัว  มีคุณลักษณะดังน้ี 
5.1.1 มีลอเล่ือน และปรับความสูง – ตํ่า  ไดดวยระบบ Pneumatic 
5.1.2 มี Lumbar Support 
5.1.3 เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิต

ทําฟน 

5.2 เกาอ้ีผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังน้ี 
5.2.1 มีลอเล่ือน และปรับความสูง – ตํ่า  ไดดวยระบบ Pneumatic 
5.2.2 มี Lumbar Support  และท่ีพักเทา 
5.2.3 เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิต

ทําฟน 

5.3 Automatic  Voltage Stabilizer  ขนาดไมนอยกวา  5KVA  ใชควบคุมยูนิตทําฟนทุกระบบท่ีใช
ไฟฟา โดยใชไดกับแรงดันกระแสไฟฟาสลับในชวง 180-260 โวลต เปนอยางนอย และแรงดันไฟฟา
ท่ีปรับแลวจะตองไมเกิน +/-5% 

5.4 เคร่ืองขูดหินปูน  จํานวน  1  ชุด  พรอมหัวขูด  จํานวน  3  หัว 
5.4.1 เปนเคร่ือง ultra sonic generator  แบบ piezo electric แบบติดต้ังกับเกาอ้ีทําฟน (Buil 

In) 
5.4.2 การเคล่ือนท่ีของหัว  Tip  เปนแบบ  liner movement  สมํ่าเสมอ  ตลอดการทํางาน 
5.4.3 ตัวเคร่ืองใหความถ่ีในการทํางานระหวาง  27KHz-32KHz 
5.4.4 ดามจับทํางานโดยไมมีนํ้าได และสามารถทําการฆาเช้ือไดโดย  Autoclave 



 

 
 

 
 

6. เงื่อนไขเฉพาะ 
6.1 มีใบรับประกันคุณภาพ , มี Catalog  ตัวจริงจากบริษัทผูผลิต หรือโรงงานผูผลิต สําหรับรายการ

ตามขอ 4 โดย 
6.1.1 ดามกรอเร็วและดามกรอชาเปนผลิตภัณฑของประเทศในทวีปยุโรป  อเมริกาหรือญ่ีปุน และ

มีหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเคร่ืองมือแพทย  โดยผานการตรวจรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

6.1.2 เคร่ืองกําเนิดอากาศอัด เปนผลิตภัณฑของประเทศในทวิปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย 
6.1.3 มอเตอรของระบบดูดนํ้าลายเปนผลิตภัณฑของประเทศในทวิปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย 
6.1.4 เกาอ้ีคนไข และสวนประกอบอ่ืน  ๆไดแก ถาดวางเคร่ืองมือ ชุด FLEXIBLE ARM ยึดโคมไฟ 

และอางบวนปาก เปนอุปกรณของบริษัทเดียวกัน 
6.1.5 ยูนิตทําฟน  เกาอ้ีทันตแพทย และเกาอ้ีผูชวยทันตแพทย ตองผลิตจากโรงงานเดียวกันท้ังชุด 

ท่ีไดรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 :  2008  และ  ISO 13485  :  2012  (ยูนิตทันตก
รรมโดยตรง) และเปนผลิตภัณฑของประเทศไทย 

6.1.6 ระบบใหแสงสวางหรือโคมไฟสองปาก ตองเปนผลิตภัณฑประเทศในทวิปยุโรป อเมริกา 
หรือญ่ีปุน (เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานและปองกันการเกิดรังสี UV) โดยมีหนังสือยืนยัน
การนําเขา 

6.1.7 ยูนิตทันตกรรมเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

6.2 ยูนิตทําฟนหลักผูขายตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนายและมีใบรับรองการเปนผูแทน
จําหนายภายในประเทศของอุปกรณประกอบทุกรายการ 

6.3 เม่ือติดต้ังแลวตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญในการใชดังน้ี 
   6.3.1 เม่ือดูมาตรวัดแสดงการทํางานของดามกรอ 
 6.3.1.1  เม่ือดามกรอทํางานติดตอกันเปนเวลามากวา 15 นาที แรงดันลมท่ีดามกรอ  
ตองคงท่ีตลอดเวลา  ตามคาท่ีกําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ 
 6.3.1.2 ตลอดระยะเวลา 30 นาที ในชวง Cut – In ท่ีเคร่ืองอัดอากาศทํางานแรงดันลมท่ี
ดามตองคงท่ี  และมีคาตามท่ีกําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ  
6.3.2 เม่ือหยิบดามกรอออกจากท่ีวางหรือใส  ต้ังแต 2 ดามกรอข้ึนไป  และเหยียบสวิตชเทาดาม

กรอจะทํางานเพียงดามกรอเดียว  คือดามกรอท่ีหยิบออกมาแรกสุด(ทดสอบระบบ First 
Priority) 

6.3.3 เม่ือเปาลมจาก Triple Syringe ไปท่ีกระจกสองปากหรือกระจกเงา  ตองไมมีละอองนํ้า
เกาะติดท่ีผิวกระจกสองปากหรือกระจกเงา 

6.3.4 เม่ือใช High  Suction  ดูดละอองนํ้าในขณะขูดหินปูนดวยเคร่ืองขูดหินปูนไฟฟาท่ีระยะ 10 
เซนติเมตร ระหวาง Suction Tip  กับปราย Tip ของหัวขูดการดูดละอองนํ้าอยางตอเน่ือง
ตลอดระยะเวลา 10 นาที จะตองสามารถดูดไดดี 

6.3.5 เม่ือใช High Volume Suction   รวมกับ  Saliva  Ejector  ตลอดระยะเวลา 10 นาที  
แรงดูดของ  High Volume Suction  และ Saliva  Ejector   ตองคงท่ี 



 

 
 

6.3.6 ตัวเกาอ้ีคนไข  เม่ือใชปุมปรับตําแหนง Preset  กับคนท่ีมีนํ้าหนักมากกวา 90 กิโลกรัม 
ตําแหนงไมเปล่ียนแปลงจากท่ีปรับไว 

6.3.7 เม่ือปุมปรับตําแหนง  Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยูท่ีสวิตชเทา  ขณะท่ี
กําลังใชงานดามกรอตัวเกาอ้ีคนไขจะไมทํางานไมวาจะปรับเกาอ้ีอยูในตําแหนงใดก็ตาม 
(ทดสอบ Chair Lock System)  

6.3.8 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6.3.9 มีคูมือการซอมและวงจรของเคร่ือง (Technician / Service Manual) 
6.3.10 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีตรวจรับ 
6.3.11 เปนของใหมท่ีไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน 
6.3.12 มีอะไหลไวบริการหลังการขาย 
6.3.13 ผูขายตองประกอบและติดต้ังยูนิตทําฟนจะใชงานไดดีและอธิบายใชงานใหกับเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานใหบํารุงรักษาและสามารถใชงานหรือสาธิตมากอน 
6.3.14 ในระยะเวลาท่ีรับประกัน หากเคร่ืองเกิดการชํารุดขัดของ ผูขายจะตองรีบดําเนินการแกไขให

ใชงานไดดีภายใน  15  วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจง หากทําการแกไขแลวแตยังใชการไมได
ตาม ปกติผูขายจะตองเปล่ียนช้ินสวนใหมหรือนําเคร่ืองใหมมาเปล่ียนใหโดยไมคิดคาใชจายใด 
 ๆ 

6.3.15 บริษัทผูเสนอราคาตองผานการจําหนายยูนิตทันตกรรม โดยมีการบริการหลังการขายกับ
หนวยราชการและสถานการศึกษาดานทันตกรรม และมีหนังสือรับรองไมนอยกวา  5  ท่ี 
(ตองมีเอกสารย่ืนแสดงใหคณะกรรมการดูในวันย่ืนซอง) 
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