รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ยูนิตทําฟน
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----------------ความตองการ ยูนิตทําฟนมีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด
วัตถุประสงค เพื่อใชในการบริการทางทันตกรรม
คุณลักษณะทั่วไป
3.1 ประกอบดวยระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย ระบบน้ําบวน
ปาก และเกาอี้คนไข
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ําและมีหัวตอแบบ Non Return Valve สําหรับเสียบทอน้ําได
3.3 มีที่ดูฟลมเอ็กซเรย (หลอด LED) ในตําแหนงที่ผูใหการรักษาสามารถดูไดสะดวกและชัดเจน
3.4 ใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 Volts ใช
กับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนระบบไฟฟาจายมอเตอร
คุณลักษณะทางเทคนิค
4.1 ระบบแสงสวาง (หลอดไฟ LED) โดยใชการสะทอนของแผนกระจก หรือ Reflextor จํานวน 1
หลอด
4.1.1 แสงสวางที่ไดปราศจากความรอน
4.1.2 ความเขมแสงที่ระยะโฟกัสสามารถปรับได ระหวาง 5,500 ลักซ ถึง 28,000 +/- 2,000
ลักซ
4.1.3 ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
4.1.4 Color Temperature อยูระหวาง 3,500 - 6,500 องศาแคลวิน
4.1.5 สามารถปด – เปดดวยระบบ Sensor และ Manual และสามารถปรับความเขมแสงไดไม
นอยกวา 3 ระดับที่ถาดวางเครื่องมือดานทันตแพทย
4.1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ มีคุณลักษณะดังนี้
4.1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม หรือโลหะเคลือบสารปองกันสนิม
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่ง และแนวระนาบและสามารถทํามุม
เอียงได
4.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัด (Air Compressor) สามารถตอพวงและสามารถใชกับยูนิตอื่นได
มีคุณลักษณะดังนี้
4.2.1.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัดเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรไมนอยกวา 2 แรงมา
4.2.1.3 ความเร็วรอบของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบตอนาที
4.2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 120 ลิตรตอนาที
4.2.1.5 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดผิดปกติ (Over load)
4.2.1.6 ถังเก็บอากาศอัด มีคุณลักษณะดังนี้
(1) เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบสําหรับงานดานทันตกรรมโดยตรง ภายในเคลือบปองกัน
สนิม

(2) ขนาดความจุไมนอยกวา 50 ลิตร พรอมติดตัง้ Safety Valve
(3) มีมาตรวัดแสดงคาแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถัง
(4) มีวาลวเปดปลอยอากาศอัดและน้ําในถังทิ้ง ติดตั้งอยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวก
4.2.1.7 มีสวิทชอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บความดันอยู
ในพิกัด (โดยชวง Cut In มีแรงดันลมไมต่ํากวา 5 Bar)
4.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ตองติดตั้งในหองติดตั้งยูนิตทําฟน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัด มีองคประกอบและการติดตั้งเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟน ดังนี้
ก. ขจัดน้ําที่เกิดจากการควบแนนภายในลมดวย Water Separator ชนิด Auto
Drain ที่มี Differential Pressure Indicator จํานวน 1 ตัว
ข. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 5 ไมครอน ดวย Air Filter
หรือ Filter Grade 10 พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเทา จํานวน 1 ตัว
ค. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 0.01 ไมครอนดวย Micro
Mist Separator หรือ Filter Grade 2 ที่มี Differential Pressue
Indicator พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา
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
ไหลยอนกลับของน้ําและลมบริเวณรอบหัวกรอ ขณะหยุดใชงาน (ZeroSuck Back) มีแรงบิด (Torqus) ไมนอยกวา 25 วัตต มีรูน้ําออกระบาย
ความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนที่สวนหัวไมมากกวา 3 รู ในใบพัด
เปนแบบ 2 ชั้น (Twin Power) และแตละชั้นมีคีมรับแรงลม 16 คีบ
4.2.2.1.2 ขอตอ (Coupling) เปนแบบ Quick Disconnecting หมุนไดโดยรอบดาน
ทายเปนแบบ Mid west type (4 Holes) และมีระบบไฟสองสวางที่
ปลาย Couping จํานวน 2 ชิ้น
4.2.2.1.3 สามารถฆ าเชื้ อโรคโดยการนึ่ งฆ าเชื้ อได โดยทนความร อนได สูงถึ ง 135
องศาเซลเซียส
4.2.2.1.4 ดามกรอเร็วเปนยี่หอเดียวกันกับยูนิตทําฟน
4.2.2.2 ดามกรอชา (Low Speed Handpiece) มีคุณลักษณะดังนี้
4.2.2.2.1 เปนชนิด Air Motor มีดานทายเปนแบบ 4 Holes
4.2.2.2.2 สามารถตอสเปรยน้ําได และสามารถปรับความเร็วได
4.2.2.2.3 มีดามตอชนิดตรง (Straight) ชนิดหักมุม (Contra - Angle) อยางละ 1
ดาม
4.2.2.2.4 สามารถฆ าเชื้ อโรคโดยการนึ่ งฆ าเชื้ อได โดยทนความร อนได สูงถึ ง 135
องศาเซลเซียส

4.2.3 สายดามกรอเร็ว 2 เสน มีระบบ Circuit Optic Fiber และเปนแบบมีไฟเพื่อรองรับดาม
กรอแบบมีไฟได และควบคุมการ เปด-ปด ไฟที่ดามกรอที่ปุมควบคุมดานทันตแพทย
4.2.4 Triple Syringe มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.2.4.1 สามารถเปาน้ํา หรือลม อยางใดอยางหนึ่งได
4.2.4.2 สามารถเปาน้ํา และลมพรอมกันได
4.2.4.3 สามารถถอดปลายทิป ฆาเชื้อดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อดวยความรอนได
4.2.4.4 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิตทําฟนหลัก โดยผลิตและประกอบจากโรงงานเดียวกัน
กับยูนิตทําฟนทั้งชุด มีแคตตาล็อกที่แสดงใหเห็นชัดเจนจากโรงงานผูผลิตและมีหนังสือ
รับรองจากโรงงานผูผลิต
4.2.5 สายดามกรอ และสาย Triple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวยซิลิโคน
4.2.6 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่น สําหรับใชกับหัวกรอ และ Triple Syringe มีคุณลักษณะดังนี้
4.2.6.1 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไม
แตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.2.6.2 เปนภาชนะที่สามารถมองเห็นระดับน้ําได
4.2.6.3 ทนความดันไดไมนอยกวา 3 Bar
4.2.6.4 มีความจุไมนอยกวา 1.25 ลิตร
4.2.6.5 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ํา หรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.6.6 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.2.6.7 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 เปนระบบควบคุมโดยไฟฟา (Electric Solenoid Valve) โดยแยกการควบคุมแต
ละดามกรอในการทํางานแบบอิสระ (ในกรณีระบบหนึ่งระบบใดมีปญหา อีก 2 ระบบที่
มีอยูจะทํางานไดปกติ) และมีระบบ First Priority โดยตองผลิตและประกอบจาก
โรงงานที่ผลิตยูนิตทําฟนทั้งชุด
4.3.1.2 มีระบบปองกันน้ํายอนกลับเขาสูระบบควบคุมหัวกรอ
4.3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัดที่ใชดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดย
ผาน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันลมที่ใชกับดามกรอ
4.3.1.4 ตองไมมีการบีบ หรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและลมในระบบ
4.3.1.5 สายที่ เ ป นทางเดิ นของน้ํ า และลมภายในระบบควบคุ ม เป น สายที่ ทําจาก
Polyurethane (PU) และเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา หรือ
ประเทศในทวีปยุโรป โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาด
เสนผาศูนยกลางของสาย ที่ตัวสาย
4.3.1.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.7 มีที่ใสดามกรอ สําหรั บกรอเร็ว 2 ที่ สําหรับดามกรอชา 1 ที่ และ Triple
Syringe 1 ที่ และตองมีที่วางสํารองอีก 1 ชอง เปนแบบ Fully Automatic ควบคุม
การทํางานโดยใช Foot Switch
4.3.1.8 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือดานทันตแพทย ใช Flexible Arm รวมกัน

4.3.1.9 ที่ ใส ด ามกรอและที่ วางถาดใส เ ครื่ องมื อด านทั นตแพทย สามารถเคลื่ อนที่ ได ทั้ ง
แนวราบและแนวดิ่งและคงที่ไดทุกจุดที่ตองการ (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของดามกรอ
จะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)
4.3.1.10 มี ที่ วางช อ งกรอฟ น อย า งน อ ย 5 ช อ ง และด า มกรอฟ น ทั้ งหมดวางอยู บ น
Handpiece Holder เปนแบบ Fully Automatic ควบคุมการทํางานโดยใช Foot
Switch
4.3.2 สวิทชเทาในชุดเดียวกัน สามารถควบคุมการทํางานไดดังนี้
4.3.2.1 สามารถควบคุมการปรับระดับสูง-ต่ํา และปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข
4.3.2.2 สามารถควบคุ มการทํ างานของด ามกรอโดยใช ระบบไฟฟ า (ไม ใช ลมร วมในการ
ทํางาน) และสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียว หรือทํางานแบบมีน้ํารวมได
4.3.2.3 สามารถเปด-ปด ไฟสองปากได
4.3.2.4 มีปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
4.3.2.5 ทั้งหมดอยูในชุดเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได โดยจัดวางตําแหนงไดตามความ
ตองการของผูใชงาน และมีปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero
Position)
4.4 ระบบดูดน้ําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
4.4.1 เปนระบบ Motor Suction ที่ไมใชน้ํารวมในการทําใหเกิดแรงดูด
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 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูด กอนปลอยลงทอน้ําทิ้ง และสามารถนําออกมาลางและทําความสะอาดได
4.4.5 ตองมีการปองกันของเหลวจากการดูด เขาสูตัวมอเตอรไดในทุกกรณี
4.4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน
4.4.7 ลมที่ปลอยออกจาก Motor Suction ตองผาน Bacterial Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพ
การดูดลดลง
4.4.8 กรณีเปนระบบ Motor Suction Bacterial Filter สามารถอดเปลี่ยน หรือทําความสะอาด
ไดสะดวก
4.4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวย ซิลิโคน
หรือเคลือบซิลิโคน มีคุณสมบัติไมหด หรือตีบตัว ขณะใชงาน
4.4.10 Motor Suction จะตองติดตั้งภายในตูครอบ และมีเสียงดังไมเกิน 61 DB
4.4.11 Motor Suction , Bacterial Filter และฝาครอบ เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานเดียวกัน
ทั้งชุด
4.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบบวนปาก และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความสะอาดได
งาย
4.5.2 มีระบบควบคุมควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยอัตโนมัติ แบบใชแสง (Sensor) และ
สวิตซเปด-ปดได
4.5.3 อางน้ําบวนปากคนไข ผิวเรียบทําดวยวัสดุ ที่คราบสกปรกไมเกาะติด มีทอน้ําปลอยน้ําลงใน
อาง และมีที่กรองวัสดุอยางหยาบภายในอางที่สามารถถอดมาลาง และทําความสะอาดไดงาย

4.5.4 มีที่กรองวัสดุกอนลงทอน้ําทิ้งที่สามารถถอดลาง และทําความสะอาดได
4.5.5 มีปุมกดสวิตซควบคุมเกาอี้คนไข , โคมไฟ , แกวน้ําและอางน้ําบวนปาก
4.5.6 มี Triple Syringe ที่สามารถเปาน้ํา หรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน โดยปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได จํานวน 1 ชุด พรอมที่วาง
4.5.7 มีระบบ Emergency Stop ในกรณีเกาอี้ปรับลงเจอสิ่งขีดขวาง ระบบจะหยุดการทํางาน
ของเกาอี้โดยอัตโนมัติ
4.5.8 ชุดอางบวนปากสามารถปรับเอียงได 90 องศา ทั้งชุด
4.6 เกาอี้คนไข
4.6.1 สามารถปรับพนักเกาอี้ใหเอน, นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง-ต่ํา ของเกาอี้ได
ดวยระบบไฮโดรลิค โดยลักษณะขึ้น-ลง เปนแบบ Z-type
4.6.2 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข และสามารถปรับ
สูง-ต่ําไดตามความตองการ ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได
4.6.3 ระบบในการปรับตําแหนง Preset และ Auto Return (Zero Position) เมื่อใชกับคนไขที่มี
น้ําหนักตัวมาก ตําแหนงที่ตั้งไวตองไมเปลี่ยนแปลง
4.6.4 ปุมปรับตําแหนง Preset และ Auto Return (Zero Position) มี 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาด
วางเครื่องมือ บริเวณอางบวนปาก และ สวิทชเทา โดยในกรณีที่ปุมปรับอยูที่สวิตซเทาตัว
เกาอี้ตองมี Chair Lock System
5 อุปกรณประกอบ
5.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้
5.1.1 มีลอเลื่อน และปรับความสูง – ต่ํา ไดดวยระบบ Pneumatic
5.1.2 มี Lumbar Support
5.1.3 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิต
ทําฟน
5.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้
5.2.1 มีลอเลื่อน และปรับความสูง – ต่ํา ไดดวยระบบ Pneumatic
5.2.2 มี Lumbar Support และที่พักเทา
5.2.3 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิต
ทําฟน
5.3 Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไมนอยกวา 5KVA ใชควบคุมยูนิตทําฟนทุกระบบที่ใช
ไฟฟา โดยใชไดกับแรงดันกระแสไฟฟาสลับในชวง 180-260 โวลต เปนอยางนอย และแรงดันไฟฟา
ที่ปรับแลวจะตองไมเกิน +/-5%
5.4 เครื่องขูดหินปูน จํานวน 1 ชุด พรอมหัวขูด จํานวน 3 หัว
5.4.1 เปนเครื่อง ultra sonic generator แบบ piezo electric แบบติดตั้งกับเกาอี้ทําฟน (Buil
In)
5.4.2 การเคลื่อนที่ของหัว Tip เปนแบบ liner movement สม่ําเสมอ ตลอดการทํางาน
5.4.3 ตัวเครื่องใหความถี่ในการทํางานระหวาง 27KHz-32KHz
5.4.4 ดามจับทํางานโดยไมมีน้ําได และสามารถทําการฆาเชื้อไดโดย Autoclave

6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 มีใบรับประกันคุณภาพ , มี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผูผลิต หรือโรงงานผูผลิต สําหรับรายการ
ตามขอ 4 โดย
6.1.1 ดามกรอเร็วและดามกรอชาเปนผลิตภัณฑของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกาหรือญี่ปุน และ
มีหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย โดยผานการตรวจรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6.1.2 เครื่องกําเนิดอากาศอัด เปนผลิตภัณฑของประเทศในทวิปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย
6.1.3 มอเตอรของระบบดูดน้ําลายเปนผลิตภัณฑของประเทศในทวิปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย
6.1.4 เกาอี้คนไข และสวนประกอบอื่น ๆ ไดแก ถาดวางเครื่องมือ ชุด FLEXIBLE ARM ยึดโคมไฟ
และอางบวนปาก เปนอุปกรณของบริษัทเดียวกัน
6.1.5 ยูนิตทําฟน เกาอี้ทันตแพทย และเกาอี้ผูชวยทันตแพทย ตองผลิตจากโรงงานเดียวกันทั้งชุด
ที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 13485 : 2012 (ยูนิตทันตก
รรมโดยตรง) และเปนผลิตภัณฑของประเทศไทย
6.1.6 ระบบใหแสงสวางหรือโคมไฟสองปาก ตองเปนผลิตภัณฑประเทศในทวิปยุโรป อเมริกา
หรือญี่ปุน (เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานและปองกันการเกิดรังสี UV) โดยมีหนังสือยืนยัน
การนําเขา
6.1.7 ยูนิตทันตกรรมเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6.2 ยูนิตทําฟนหลักผูขายตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนายและมีใบรับรองการเปนผูแทน
จําหนายภายในประเทศของอุปกรณประกอบทุกรายการ
6.3 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใชดังนี้
6.3.1 เมื่อดูมาตรวัดแสดงการทํางานของดามกรอ
6.3.1.1 เมื่อดามกรอทํางานติดตอกันเปนเวลามากวา 15 นาที แรงดันลมที่ดามกรอ
ตองคงที่ตลอดเวลา ตามคาที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ
6.3.1.2 ตลอดระยะเวลา 30 นาที ในชวง Cut – In ที่เครื่องอัดอากาศทํางานแรงดันลมที่
ดามตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ
6.3.2 เมื่อหยิบดามกรอออกจากที่วางหรือใส ตั้งแต 2 ดามกรอขึ้นไป และเหยียบสวิตชเทาดาม
กรอจะทํางานเพียงดามกรอเดียว คือดามกรอที่หยิบออกมาแรกสุด(ทดสอบระบบ First
Priority)
6.3.3 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากหรือกระจกเงา ตองไมมีละอองน้ํา
เกาะติดที่ผิวกระจกสองปากหรือกระจกเงา
6.3.4 เมื่อใช High Suction ดูดละอองน้ําในขณะขูดหินปูนดวยเครื่องขูดหินปูนไฟฟาที่ระยะ 10
เซนติเมตร ระหวาง Suction Tip กับปราย Tip ของหัวขูดการดูดละอองน้ําอยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 10 นาที จะตองสามารถดูดไดดี
6.3.5 เมื่อใช High Volume Suction รวมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที
แรงดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector ตองคงที่

6.3.6 ตัวเกาอี้คนไข เมื่อใชปุมปรับตําแหนง Preset กับคนที่มีน้ําหนักมากกวา 90 กิโลกรัม
ตําแหนงไมเปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว
6.3.7 เมื่อปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยูที่สวิตชเทา ขณะที่
กําลังใชงานดามกรอตัวเกาอี้คนไขจะไมทํางานไมวาจะปรับเกาอี้อยูในตําแหนงใดก็ตาม
(ทดสอบ Chair Lock System)
6.3.8 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.3.9 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technician / Service Manual)
6.3.10 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ตรวจรับ
6.3.11 เปนของใหมที่ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
6.3.12 มีอะไหลไวบริการหลังการขาย
6.3.13 ผูขายตองประกอบและติดตั้งยูนิตทําฟนจะใชงานไดดีและอธิบายใชงานใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหบํารุงรักษาและสามารถใชงานหรือสาธิตมากอน
6.3.14 ในระยะเวลาที่รับประกัน หากเครื่องเกิดการชํารุดขัดของ ผูขายจะตองรีบดําเนินการแกไขให
ใชงานไดดีภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หากทําการแกไขแลวแตยังใชการไมได
ตาม ปกติผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนใหมหรือนําเครื่องใหมมาเปลีย่ นใหโดยไมคิดคาใชจายใด
ๆ
6.3.15 บริษัทผูเสนอราคาตองผานการจําหนายยูนิตทันตกรรม โดยมีการบริการหลังการขายกั บ
หนวยราชการและสถานการศึกษาดานทันตกรรม และมีหนังสือรับรองไมนอยกวา 5 ที่
(ตองมีเอกสารยื่นแสดงใหคณะกรรมการดูในวันยื่นซอง)
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