(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม จํานวน 3 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา

จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม จํานวน
3 รายการ คือ
รายการ
รายการ
จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม
ที่
(เครื่อง)
(บาท)
(บาท)
1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
4
450,000.1,800,000.2 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
3
650,000.1,950,000.3 ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่
27
150,000.4,050,000.รวมเปนเงิน
7,800,000.(เจ็ดลานแปดแสนบาทถวน)
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ตามรายละเอียดแนบทาย
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชประโยชน ในทางราชการ ใหแกผูมารับบริการทางดานทันตกรรมในชองปาก ในเขตพื้นที่ตําบล
เพื่อใหบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ และโรงพยาบาลชุมชน ชวยลดการสงตอผูปวย
ในภาพเชิงปริมาณ ในรายที่ไมหนักมาก เนื่องจากมีทันตแพทย และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข ผลัดเปลี่ยนกัน
มาประจําที่สถานีอนามัย และปจจุบันเครื่องบางแหงอยูในสภาพเกา ชํารุด และเสื่อมสภาพตามการใชงาน
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่ น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

-2-/…

-24. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑทันตกรรม จํานวน 3 รายการ
ดังนี้
รายการ
รายการ
จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม
ที่
(เครื่อง)
(บาท)
(บาท)
1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
4
450,000.1,800,000.2 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
3
650,000.1,950,000.3 ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่
27
150,000.4,050,000.รวมเปนเงิน
7,800,000.(เจ็ดลานแปดแสนบาทถวน)

รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
------------------1. ความตองการ ยูนิตทําฟนมีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด และเปนผลิตภัณฑจากประเทศไทย
หรือญี่ปุน หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
2. วัตถุประสงคการใชงาน เพื่อใชในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ
3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 ยูนิตทําฟน ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูด
น้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก และเกาอี้คนไข
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับรับปริมาณน้ําและ มีหัวตอ
สําหรับเสียบตอน้ําได
3.3 ที่ดูฟลมเอกซเรยติดกับยูนิตทําฟน มีตนกําเนิดแสงเปน Fluorescent ทันตแพทยผูให การรักษา
สามารถดูไดสะดวก
3.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน 50
โวลต ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 โคมไฟ (Operating Light)เปนชนิดมีจานสะทอนแสงแบบกลม มีหลอดไฟเปน
ชนิด Tungsten-Halogen Bulb
4.1.2 มีระยะโฟกัสขนาดไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร
4.1.3 ความเขมแสงที่ระยะโฟกัส อยูระหวาง 17,000 - 25,000 ลักซ
4.1.4 สามารถปรับความเขมแสงไดไมนอยกวา 2 ระดับ
4.1.5 ที่ระยะโฟกัสมีคา Color Temperature อยูระหวาง 4,200 – 4,500 องศาแคลวิน
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-34.1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
4.1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
4.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1 เครื่องอัดอากาศอัด (Air Compressor)
4.2.1.1 เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรเครื่องอัดอากาศขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
4.2.1.3 สามารถผลิตปริมาณลมออกมาไดไมนอยกวา80 ลิตร/นาที อยางตอเนื่อง
4.2.1.4 มีอุปกรณ Overload ตัดการทํางานของมอเตอร เมื่อมีกระแสไฟฟา
ผิดปกติ
4.2.15 ถังเก็บลมเคลือบดวยสารปองกันสนิมมีความจุไมนอยกวา 50 ลิตรพรอม
Safety Valve และสามารถวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูในถังและมีวาลว
เปดปลอยลมและน้ําทิ้งติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
4.2.1.6 มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บ
ความดันอยูในพิกัดของรุน (โดยชวง Cut-In ทีม่ คี วามดันอากาศภายใน
ถังไมต่ํากวา 5 Bar และชวง Cut off มีความดันของลมภายในถัง
ประมาณ 7.5 Bar)
4.2.1.7 มี Regulator พรอมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
4.2.1.8 มีชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดลม กอนเขายูนิตทําฟนประกอบกันเปน
ชุด (เพื่อกรองละอองน้ํามัน, น้ํา, ฝุน) โดยมี Filter กรองลมขนาด 5.0
ไมครอน จํานวน 1 ตัว, Regulator พรอมมาตรวัดลม มี Filter กรอง
ลมขนาด 0.3 ไมครอน จํานวน 1 ตัว และขนาด 0.01 ไมครอน
จํานวน 1 ตัว ตามลําดับ ทั้งนี้ Filter ทุกตัวตองมีฝาครอบโลหะ (Metal Guard)
และตองติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพลมนี้ ใกลยูนิตทําฟนมากทีส่ ุด
4.2.2 หัวกรอมี 2 ชนิด คือ
4.2.2.1 หัวกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 หัวกรอ
4.2.2.1.1 เปนชนิด Ball Bearing Handpiece มีความเร็วไมนอยกวา 400,000
รอบ/นาทีมีรูน้ําระบายความรอนหัวเบอรไมนอยกวา3 รู เปนชนิดขอตอ
ดานทายเปนแบบ 4 Holes กดหัวเบอรโดยวิธีกดทาย (push button)
4.2.2.1.2 ฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม
(Autoclavable)
4.2.2.2 หัวกรอชา (Low Seeps Handpiece)
4.2.2.2.1 เปนชนิด Air Micromotor สามารถตอสเปรยน้ําและปรับความเร็วไดตอง
มีดานทายเปนแบบ ( 4 Holes )
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-44.2.2.2.2 มีหัวตอชนิดตรง (Straight), ชนิดหักมุม (Contra) และชนิดหักมุมสําหรับ
ขัดฟน (Prophy) อยางละ 1 หัวตอ
4.2.2.2.3 หั ว กรอสามารถฆ า เชื้ อ โรคโดยการนึ่ ง ฆ า เชื้ อ ได โ ดยคุ ณ ภาพคงเดิ ม
(Autoclavable)
4.2.2.3 หัว Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ํา และลมพรอมกั บปลายทิ ป
สามารถถอดออกฆาเชื้อดวยไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
4.2.2.4 สายหัวกรอและ Triple Syringe ทุกสายทําดวย Silicone ทําใหทําความสะอาดงาย
และทิ้งตัวโดยไมรั้งมือขณะทํางาน
4.2.2.5 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกลับหัวกรอ
4.2.2.6 เปนภาชนะ ทนความดันไมนอยกวา 3 Kg/cm2
4.2.2.7 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.2.2.8 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.2.9 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.2.2.10 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.2.2.11 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไม
แตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 ระบบควบคุมการทํางานของหัวกรอเปนระบบFirstpriorityโดยใช
Electrical Solenoid Valve และ All Air System ในการควบคุมน้ําและลม
4.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอไดสะดวก และมีมาตรวัด
ความดันลมที่ใชกับหัวกรอ
4.3.1.3 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาหัวกรอ (Non-Water Retraction หรือ
Antiretraction) อยูภายในระบบควบคุม
4.3.1.4 มีที่ใสดามหัวกรอ (Handpiece Holder) สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที่, สําหรับหัว
กรอชา 1 ที่ , Triple Syringe 1 ที่และสํารอง1ที่
4.3.1.5 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.6 ที่ใสดามกรอและที่ว างถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกันและสามารถ
ปรับตําแหนงของที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือและล็อกใหคงที่ดวยคัน
โยกหรือมือหมุน (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของหัวกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)
4.3.2 สวิทซเทา สามารถ
4.3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ํา ปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข และปรับ
ตําแหนง Set – Reset ไดแยกออกจากสวิทช ควบคุมการทํางานของหัวกรอที่
สามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางานแบบมีน้ํารวมดวย
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-54.4 ระบบดูดน้ําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
4.4.1 เปน Motor Suction ในการทําใหเกิดแรงดูด
4.4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดไมนอยกวา -80 mm.Hg
4.4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันไดโดยแรงดูดไมตก
และการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
4.4.4 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวยซิลิโคลน
หรือพลาสติกเคลือบดวยซิลิโคลนมีคุณสมบัติไมหดหรือตีบตัว ขณะใชงานอยางละ 1
เสน
4.4.5 มี Seprator เปนอุปกรณในการกักของเสียแยกของเสีย และปลอยของเสียทิ้งโดย
อัตโนมัติของเสียที่ปลอยทิ้งลงทอน้ําทิ้งตองผานที่กรองดักเศษวัสดุ ซึ่งสามารถนําที่กรอง
ดังกลาวออกมาทําความสะอาดไดงาย
4.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปาก
และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความ
สะอาดไดงาย
4.5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปาก และหยุดการจายน้ําโดยอัตโนมัติ ดวย
ระบบน้ําหนัก ( Weight cup filler )สามารถปรับระดับน้ําไดดวยการหมุนแปนวางถวย
และมีปุมกดแบบManual อยูในบริเวณดานถาดวางเครื่องมือเแผงเดียวกับแปนกดควบคุม
เกาอี้
4.5.3 อางน้ําบวนปากคนไข
4.5.3.1 ทําดวยวัสดุไรสนิมผิวเรียบที่ทนตอการกัดกรอนและสามารถถอดออกเพื่อลางทํา
ความสะอาดไดงาย มีทอปลอยน้ําลางภายในอาง
4.5.3.2 มีตะแกรงกรองเศษวัสดุชนิดหยาบและที่กรองเศษวัสดุแบบละเอียดกอนลงทอน้ํา
ทิ้งแยกจากระบบดูดน้ําลาย และสามารถถอดที่กรองมาทําความสะอาดไดงาย
4.5.4 มีTriple Syringe ที่สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน โดยปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได จํานวน 1 ชุด พรอมที่วาง
4.6 เกาอี้คนไข
4.6.1 สามารถปรับพนักพิงเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ํา
ของเกาอี้ ไดดวยระบบไฮโดรลิก
4.6.2 Head Rest สามารถปรับใหเอนหนา-หลัง และสูง – ต่ําไดตามความตองการ และสามารถ
ใชกับเด็กได
4.6.3 ตัวเกาอี้คนไขเปนแบบ Z Type มีที่พักแขนคนไขทั้ง 2 ขาง และที่พักแขนดานขวาของ
เกาอี้คนไขสามารถผลักออกใหคนไขขึ้น-ลงไดสะดวก
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-64.7 ปุมปรับตําแหนง
4.7.1 Preset และ Autoreturn (Zero Position) และปุมปรับระดับสูง,ต่ํา,นั่งหรือ
นอนแบบmanual จะตองมีอยางนอย 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข และที่สวิทซเทา
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
5.1.1 ฐานมีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอ
5.1.2 ปรับความสูง – ต่ํา ของเกาอีด้ วยระบบไฮโดรลิค หรือระบบ Pneumatic
พนักพิงเกาอี้เหมาะสมกับทันตแพทยผูปฏิบัติงานโดยมีLumbar Support
5.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
5.2.1 ฐานมีโครงโลหะเปนวงรอบสําหรับวางเทา มีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอโดย
มี Lumbar Support ปรับความสูง-ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบไฮโดรลิก หรือ
ระบบ Pnematic
5.3 เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่ ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
5.4 เครื่องปนผสมสารอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
5.5 เครื่องฉายแสงอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
5.6 เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่ ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต และมี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผูผลิตสําหรับรายการตาม ขอ 4
โดย ดามกรอฟน (High Speed Handpiece & Low Speed Handpiece) เปนผลิตภัณฑจากประเทศ
ญี่ปุน ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา โดยมีสําเนาหลักฐานการอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยจากหนวยงาน
ของทางราชการ
6.2 ผูเสนอราคาเปน ผูผลิต หรือมีใ บรับรองการเปน ตั ว แทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต สําหรับยูนิต
ทันต กรรมหลัก และใบรับรองตัวแทนจําหนายจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายในประเทศสําหรับ
รายการอื่น ๆ
6.3 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001หรือISO13485 โดยมีขอความระบุในเอกสารวาเปนการรับรองยูนิตทําฟน (Dental Unit ,Dental
Chair)
6.4 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
6.4.1 ดูที่มาตรวัด แสดงการทํางานของหัว กรอ เมื่อหัว กรอเร็ว ทํางานติด ตอกั น เปน เวลา
มากกวา 15 นาที ตองไดแรงดันลมตามคุณลัก ษณะที่กําหนดของหัวกรอนั้ นๆ ตาม
เอกสารกํากับหัวกรอ
6.4.2 ในชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางานที่แรงดันลมต่ํากวา 5 Kg/cm2 ตลอดระยะเวลา 30
นาที แรงดันลมที่หัวกรอ ตองเปนไปตามขอ 4.3.1
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-76.4.3 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากตองไมมีละอองน้ําเกาะติด และคง
คุณสมบัตินี้ตลอดชวงเวลาในระยะประกัน
6.5 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.6 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
6.7 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
6.8 ในระยะประกัน หากเครื่องมีปญหา ผูข ายตองรีบดําเนิน การแกไขใหใชก ารไดดีภายใน 15 วัน
นับตั้งแตไดรับแจง หากแกไขแลว ถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูข ายจะตองเปลี่ยน
ชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.9 ผูขายจะตองสงผูเชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องโดยไมคิดคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นในวันสงมอบหรือเมื่อถูกรองขอ
เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50เฮิรตซ
1.2 สามารถตอทอน้ําจากยูนิตทําฟนโดยตอกับ Couplingน้ําของยูนิตทําฟน และจากถังบรรจุน้ํา
1.3 มีตูวางเครื่องขูดหินปูนได มีลอเลื่อน ตัวตูทําดวยไมบุโฟเมกา
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 ดามขูด และวงจร ของเครื่องขูดเปนผลิตภัณฑเดียวกัน มีTransducer เปนแบบ
Electromagnetic
2.2 ความถี่ในการสั่นไมนอยกวา 25,000 รอบ/วินาทีโดยปรับความถี่โดยอัตโนมัติ
2.3 สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ําไดตามตองการ
2.4 สามารถใชติดตอกันเปนเวลานานไดโดย Hand Piece และเครื่องไมรอนผิดปกติในลักษณะการใชงานปกติ
2.5 มีหัวขูดหินปูน 2 หัว เปนชนิดเดียวกัน
2.6 มีฟวสปองกันไฟฟาลัดวงจร
2.7 มีสวิทชเปด-ปดที่ตัวเครื่อง
2.8 มีสวิทชเทา 1 ตัว ควบคุมการทํางานของ Hand Piece
2.9 มี Solinoid Valve เพื่อควบคุมการทํางานของระบบน้ํา
2.10 มี Filter กรองน้ํากอนเขา Solinoid Valve เพื่อปองกันการอุดตันของทอน้ําในเครื่อง
2.11 มีหลอดไฟสีเปนตัวแสดงใหเห็นเมื่อเครื่องทํางาน
2.12 มีที่พักหัวขูดติดอยูที่ตัวเครื่อง
2.13 มีถังเปนถังจุน้ํา ความจุไมนอยกวา 5 ลิตร ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม และติดตั้งระบบมอเตอรสงน้ําเขาเครื่อง
เปนระบบไฟฟาใชไฟ 12 โวลท
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-83. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 เครื่องขูดหินปูน ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ที่ไดจดทะเบียนผลิตภัณฑจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
หรือISO13485
3.2 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต และรับประกันคุณภาพ 2 ป
3.3 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1ชุด
3.4 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต

เครื่องปนผสมสารอุดฟน
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
1.2 ตัวเครื่องทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 เครื่องเดินเงียบ ใชระบบ Solid State
2.2 ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ
2.3 ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,000 รอบ / นาที
2.4 มีแคปซูลพรอมลูกปน 2 ชุด
2.5 มีสวิทซเปด – ปดเครื่อง
2.6 มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผูผลิต
3.2 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
3.3 มีคูมือการซอม และวงจรของเครื่องอยางละเอียด ( Technical / Service Manual )
3.4 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
3.5 ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 หรือ ISO13485
เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน
1. คุณสมบัติทั่วไป
ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซแปลงไฟDC ไมเกิน24 โวลท
อุปกรณประกอบดวย ตัวเครื่อง แทงนําแสง และมีแผนพลาสติกกรองแสงเพื่อปองกันอันตราย
ที่เกิดกับตา ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 หลอดกําเนิดแสง เปนชนิด LEDอยางนอย5Watt แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 450-490
Nanometer(NM)และมีความเขมแสง(High Intensity Output) ไมนอยกวา 800 mW/cm
2.2 มีหนาปดแสดงสถานะ( LCD Screen Display)อยางนอยดังนี้
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-92.2.1 เวลาการทํางาน
2.2.2 เวลาที่กําลังทํางาน
2.2.3 แสดงสถานะพลังงานไฟฟา
2.3 แทงนําแสง(QuartZ Rod)สามารถดึงออกจาก Handpiece เพื่อทําความสะอาด และสามารถนําไปฆาเชื้อ
ดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อโรค(Auto clavable)
2.4 ปลายแทงนําแสงมีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
2.5 ตัวเครื่องมีสวิทซ เปด – ปด และมีสัญญาณแสดงการทํางานของเครื่อง
2.6 สามารถเลือกFuntionการทํางานไดอยางนอย 3 ตําแหนง
3.เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัท 1 ป
3.2 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
3.3 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
3.4 ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือISO13485

เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่
1. ความตองการ เครื่องกรอฟน (แบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได) มีอุปกรณประกอบและคุณลักษณะ
ตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงค เพื่อใชในการออกหนวยเคลื่อนที่ งานบริการทันตกรรม
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 อุปกรณประกอบดวย
3.1.1 หัวกรอเร็ว (Aerotor) จํานวน 2 หัว
3.1.2 หัวกรอชา จํานวน 1 หัว
3.1.3 TRIPLE SYRINGE จํานวน 1 หัว
3.1.4 เครื่องอัดอากาศชนิดไมใชน้ํามันหลอลื่น ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
3.2 เครื่องกรอฟน และเครื่องอัดอากาศแยกจากกัน เพื่อความสะดวกในการขนยาย และสายนําอากาศอัด
จากเครื่องอัดอากาศถึงเครื่องกรอฟน มีความยาว 10–15 เมตร ตัวสายทําดวย Polyurethane ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร
3.3 ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและ มีความสมดุล
3.4 ดานบนของเครื่องสามารถวางถาดเครื่องมือและวัสดุได
3.5 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 หัวกรอ ประกอบดวย
4.1.1 หัวกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ดาม โดยมีคุณสมบัติ
4.1.1.1 เปนชนิดที่มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนที่สวน
หัว ดานทายเปนแบบ ( 4 Holes)
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-104.1.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส
4.1.2 หัวกรอชา
4.1.2.1 Micromotor เปนชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยกรณีที่เปน
Air Micromotor ตองมีดานทายเปนแบบ 4 Holes
4.1.2.2 สามารถตอสเปรยน้ําได และสามารถปรับความเร็วได
4.1.2.3 มีหัวตอชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra Angle) อยางละ 1 ดามตอ
4.1.2.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส
ยกเวน Electric Micromotor
4.1.3 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถ
ถอดออก ฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชือ้ ได
4.1.4 สายดามกรอและ Triple Syringe ทุกเสนทําดวย ซิลิโคน
4.2 ระบบควบคุมการทํางาน
4.2.1 มีระบบ First Priority
4.2.2 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาหัวกรอ
4.2.3 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอในแตละชุดไดสะดวก โดยผาน Needle Valve
และมีมาตรวัด ความดันลมที่ใชกับหัวกรอ
4.2.4 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและลมในระบบ
4.2.5 สายที่เปนทางเดินของน้ําและลมภายในระบบควบคุมเปนสายที่ทําจาก Polyurethane ( PU)
และเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเสน
ผานศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
4.2.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชเครื่องกรอ
4.3.1 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไมแตก
กระจายจน เกิดอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.3.2 เปนภาชนะใส ใส ทนแรงดันไดไมนอยกวา 3 Bar
4.3.3 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.3.4 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.3.5 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.3.6 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.4 ที่ใสหรือวางดามกรอ
4.4.1
สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที,่ สําหรับหัวกรอชา 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
4.4.2
ทําดวยพลาสติกที่แข็งแรง ไมแตกหักงาย สามารถทําความสะอาดไดและวางหรือใสดามกรอ
ไดอยางมัน่ คง
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-114.5 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
4.5.1 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบ/นาที
4.5.2 สามารถผลิตปริมาณลมที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที
4.5.3 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
4.5.4 ถังเก็บลมภายในเคลือบดวยสารปองกันสนิมขนาด ไมนอยกวา 22 ลิตร พรอม Safety Valve
และมาตรวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูในถัง และมีวาลวเปดปลอยลมและทิ้งน้ํา ติดตั้งอยูใชงานไดสะดวก
4.5.5 มีสวิตซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บลมอยูใ นพิกัด
โดย ชวง Cut – In มีแรงดันไมต่ํากวา 5 Bar
4.5.6 ตองประกอบจากโรงงานผูผลิตทั้งชุด เปนไปตามมาตรฐานสากล
4.5.7 มีอุปกรณปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ดังนี้
4.5.7.1 Air Filter จํานวน 1 ตัว
4.5.7.2 Regulator พรอมมาตรวัดความดันของลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตและหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศ
ของอุปกรณทุกรายการ
5.1.1 เครื่องกรอฟนประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 :2008และหรือISO13485:2003โดยระบุวาผลิตหรือประกอบเครื่องกรอฟน
เคลื่อนที(่ Dental mobile Unit)
5.1.2 ดา มกรอเร็ ว ,ด า มกรอช า
จะต อ งเป น ผลิ ต ภั ณ ฑที่ ไ ด รั บ อนุญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ( มีใบอนุญาต Certificate of Free sales ) วาสามารถนําเขา
สินคานี้มาจําหนายในประเทศไทยได โดยผูเสนอราคาจะตองนําสําเนาเอกสารใบอนุญาต
และหนังสือรับรองใหผูเสนอราคาเปน ตัว แทนจําหนายจากผูไดรับอนุญาตมาแสดงตอ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลในวันยื่นเอกสารประมูลดวย
5.2 มีใบรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันตรวจรับจากบริษัทผูผลิต
5.3 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
5.4 สามารถใชงานไดดี โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญในการทํางาน คือ
5.4.1 เมื่อดูที่มาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ
5.4.1.1 เมื่อหัวกรอเร็ว / หัวกรอชาทํางานติดตอกันเปนเวลา 15 นาที ไดแรงดันลมที่หัวกรอคงที่
ตลอดเวลา ตามคาที่กําหนดจากเอกสารกํากับหัวกรอ
5.4.1.2 ระยะเวลา 30 นาที ในชวง In-Cut ที่เครื่องกําเนิดอากาศอัดทํางานแรงดันลมที่
หัว กรอเร็ว/ดามกรอชา ตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดาม
กรอเมื่อเปาลมจาก 3 - way Syringe ไปที่กระจกสองปากไมมีละอองน้ําเกาะติด
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รายการที่ 2 ยูนิตทําฟน ของทันตแพทย
…..………………..
1. ความตองการ ยูนิตทําฟนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน เพือ่ ใชในการบริการทางทันตกรรมแกผูปวยที่มีความซับซอนและ
ยุงยากในการใหบริการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย ระบบน้ํา
บวนปาก และเกาอี้คนไข ทั้งหมดเปนผลิตภัณฑเดียวกัน ยกเวนเครื่องกําเนิด อากาศอัด และ Motor Suction
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ําและมีหัวตอแบบ
Non – Return Valve สําหรับเสียบทอน้ําได
3.3 มีที่ดูฟลมเอ็กซเรย ในตําแหนงที่ผูใหการรักษาสามารถดูไดสะดวกและชัดเจน
3.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน
50 โวลต ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 แสงสวางที่ไดปราศจากความรอนโดยเปนโคมไฟชนิดไรเงามีแผนสะทอนทรงกลมและมีฝา
ครอบปองกันฝุนละออง
4.1.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัส อยูระหวาง 13,000 ลักซ ถึง 28,000 ลักซ
4.1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
4.1.4 Color Temperature อยูระหวาง 3,600 – 6,500 องศาแคลวิน
4.1.5 สามารถปรับระดับความเขมของแสงได แบบตอเนื่องหลายระดับ
4.1.6 สามารถเปด ปด โคมไฟดวยสวิตซสัมผัส (Auto sensor) และมีสวิตซแบบ Manual ที่ตําแหนง
แผงสวิตชดานที่พักดามกรอหรือดานผูชวย
4.1.7 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
4.1.7.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
4.1.7.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
4.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
4.2.1.1 เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา
4.2.1.3 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอร ไมเกิน 1,500 รอบ/นาที
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4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6

4.2.1.7
4.2.1.8
ก.
ข.
ค.
ง.
-

-13สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที
มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาด ไมนอยกวา 50 ลิตร พรอม Safety
Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถังและมีวาลวเปดปลอยอากาศอัด
และน้ําทิง้ ติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหแรงดันอากาศอัดในถังอยูในพิกัด
โดยชวง Cut-In มีแรงดันลมไมต่ํากวา 5 Bar
ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ตองติดตั้งในหองติดตั้งยูนิตทําฟน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัดมีองคประกอบและการติดตั้งเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟน ดังนี้
ขจัดน้ําที่เกิดจากการควบแนนภายในอากาศอัดดวย
Water Separator ชนิด Auto drain ที่มี Differential Pressure Indicator จํานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน 5 ไมครอนดวย
Air Filter หรือ Filter Grade 10 พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเทาจํานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 1 ไมครอนดวย
Mist Separator หรือ Filter Grade 6 ที่มี Differential Pressure Indicator พรอม Metal
Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา จํานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 0.1 ไมครอนดวย
Micro-Mist Separator หรือ Filter Grade 2 ที่มี Differential Pressure Indicator
พรอม Metal Guard จํานวน 1 ตัว

จ. ลดแรงดันของอากาศใหเปน 5 Bar ดวย
- Air Regulator พรอมมาตรวัดแรงดัน จํานวน 1 ตัว
4.2.2

ดามกรอ ประกอบดวย
4.2.2.1 ดามกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ดามกรอ โดยมีคุณสมบัติ
4.2.2.1.1 เปนชนิดที่มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนที่สวนหัว
ไมนอยกวา 4 รูพนน้ําตางระดับ
4.2.2.1.2 ขอตอ (Coupling) เปนแบบ Quick Disconnecting หมุนไดโดยรอบที่มี
สวนทายเปนชนิด 4 รู ( Mid west type )
4.2.2.1.3 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส
4.2.2.1.4 ถอดเปลี่ยนหัวกรอดวยปุมกด และ Body ทําจากโลหะไรสนิม
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-144.2.3 ดามกรอชา
4.2.3.1 Micromotor เปนชนิด Electric มีความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 40,000 รอบ/นาทีใช
กระแสไฟฟาไมเกิน 30 โวลท สามารถปรับความเร็วไดดวยสวิตซเทาและสามารถ
กําหนดความเร็วได
4.2.3.2 สามารถตอสเปรยน้ําไดและสามารถปรับความเร็วไดและมีทอน้ําอยูในดามกรอ
(Internal coolant)
4.2.3.3 มีดามตอชนิดหักมุม (Contra-Angle) ชนิดตรง (Straight) อยางละ 1 ดาม โดยดามตอทั้ง
สองชนิดมีทอน้ําอยูในดามตอ Body ทําจากโลหะไรสนิม
4.2.3.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศา-เซลเซียส
ยกเวนสวน Electric Micromotor
4.2.3 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
4.2.4 สายดามกรอและ Triple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวยซิลิโคน
4.2.5 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ
4.2.5.1 เปนภาชนะใส ทนความดันไมนอยกวา 3 Bar
4.2.5.2 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.2.5.3 สามารถถอดเปลีย่ นภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.5.4 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.2.5.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.2.5.6 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะตองไม
แตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูที่อยูใกลเคียง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาดามกรอ
และมีระบบเปาลมหลังการกรอ
(Ship Air)
4.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัดดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดย
ผาน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันลมที่ใชกับดามกรอ
4.3.1.3 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและอากาศอัดในระบบ
4.3.1.4 สายที่เปนทางเดินของน้ําและลมภายในระบบควบคุมเปนสายที่ทําจาก
Polyurethane(PU)และเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป
โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผาศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
4.3.1.5 มีที่ใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว 2 ที่ สําหรับดามกรอชา 1 ที่ และ Triple
Syringe 1 ที่ สามารถเลื่อนเก็บใตถาดใสเครื่องมือได
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-154.3.1.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.7 ทีใ่ สดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกัน
4.3.1.8 ทีใ่ สดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
และคงที่ไดทุกจุดที่ตองการ (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของดามกรอจะตองไมลด
ระดับลงถูกพื้น)
4.3.2 สวิทซเทา สามารถ
4.3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ํา , ปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข
4.3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและเรงรอบความเร็วของดามกรอดวยการเลื่อน
สวิทซสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางานแบบมีน้ํารวมดวย
4.3.2.3 ปุมควบคุมทั้งหมดประกอบอยูในชุดเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได
5.ระบบดูดน้ําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
5.1 เปน Motor Suction ที่ไมใชน้ํารวมในการทําใหเกิดแรงดูด
5.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยูไมต่ํากวา -80 mm.Hg หรือเทียบเทา
5.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันไดและการทํางานเปนแบบ
อัตโนมัติ
5.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอนปลอยลงทอน้ําทิ้ง และสามารถนําออกมาลางและทําความสะอาดได
5.5 มีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอรไดในทุกกรณี
5.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน
5.7 ลมที่ปลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผาน Bacterial Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพการดูด
ลดลง
5.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความสะอาดไดสะดวกและมีสํารอง 1 ชุด
5.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวย หรือเคลือบซิลิโคนมี
คุณสมบัติไมหดตัวหรือตีบตัว ขณะใชงาน
6.ระบบน้ําบวนปาก
6.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปากและสามารถถอดที่กรองมาลางทําความสะอาดไดงาย
6.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยอัตโนมัติโดยใชน้ําหนักและSensorรวมกัน สามารถ
จายน้ําปริมาณที่เทากันแมวาน้ําหนักของถวยน้ําจะแตกตางกัน
6.3 อางน้ําบวนปากคนไขผิวเรียบทําดวยวัสดุที่คราบสกปรกไมเกาะติดสามารถถอดออกเพื่อทําความ
สะอาดไดไดโดยทนความรอนไดถึง 135 องศาเซลเซียส มีทอน้ําปลอยน้ําลงในอางและมีที่กรองวัสดุ
อยางหยาบภายในอางที่สามารถถอดทําความสะอาดไดงาย
6.4 มีที่กรองวัสดุกอนลงทอน้ําทิ้งที่สามารถถอดมาลางและทําความสะอาดได
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-166.5 มี Triple Syringe 1 ชุด พรอมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกับขอ 4.2.3) และมีถาดวางเครื่องมือสําหรับวาง
อุปกรณ
7.เกาอี้คนไข
7.1 เปนเกาอี้ที่มีสวนรองรับผูปวยประกอบดวย สวนรองศรีษะ , สวนรองรับแผนหลัง , สวนรองรับสะโพก
ตนขา
7.2 สามารถปรับเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ําของเกาอี้ไดดวยระบบ เกียร
มอเตอร
7.3 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข และสามารถปรับสูง - ต่ํา ไดตาม
ความตองการ ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได
7.4 เกาอี้หุมหนังเทียมที่มีความหนาและราบปราศจากรองเชื่อมตอ (Seamless) เพื่อไมใหมีจุดกักเชื้อโรคและ
สามารถทําใหปราศจากเชื้อไดงาย
7.5 ระบบในการปรับตําแหนง Preset อยางนอย 2 ตําแหนง ตําแหนง Last position 1 ตําแหนง และ
Autoreturn (Zero Position)เมื่อใชกับคนไขที่มีน้ําหนักตัว 150 กิโลกรัมมากตําแหนงที่ตั้งไวตองไม
เปลี่ยนแปลง
7.6 ปุมปรับตําแหนง Preset , Autoreturn (Zero Position) จะตองมีอยางนอย 2 จุด จาก 4 จุด ดังนี้ บริเวณ
ถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข บริเวณอางบวนปาก และสวิตซเทา โดยกรณีที่ปุมปรับอยูที่สวิตซเทาเกาอี้
คนไขตองมี Chair Lock System
8.อุปกรณประกอบ
8.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
8.1.1 มีลอเลื่อนและปรับความสูง - ต่ํา ได ดวยระบบ Pneumatic
8.1.2 มี Lumbar Support
8.1.3 พนักพิงสามารถปรับหมุนไดรอบขณะที่นั่งทํางาน
8.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
8.2.1 มีลอเลื่อนและปรับความสูง - ต่ํา ได ดวยระบบ Pneumatic
8.2.2 มี Lumbar Support และที่พกั เทา
8.2.3 พนักพิงสามารถปรับหมุนไดรอบขณะที่นั่งทํางาน
9. เงื่อนไขเฉพาะ
9.1 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิตและมีcatalog ตัวจริงจากบริษัทหรือโรงงานผูผลิตสําหรับ
รายการตามขอ 2-7 โดย
9.2 ดามกรอเร็ว ดามกรอชา เปนผลิตภัณฑของประเทศ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป และเปน
ผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิตทําฟนที่เสนอและมีใบอนุญาตการนําเขาจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย
( Certificate of free sales ) สําหรับยูนิตทําฟนและดามกรอเพื่อยืนยัน แหลงผลิต
-17-/....

-179.3 เครื่องอัดอากาศและมอเตอรของระบบดูดน้ําลาย เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ยกเวนสวนของถังลมและอุปกรณ Overload
9.4 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศของ
อุปกรณทุกรายการ และยูนิตทําฟนผลิตจากโรงงานที่ไดผานการรับรองคุณภาพISO13485
9.5 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
9.5.1 ดูมาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ
9.5.2 เมื่อหัวกรอทํางานติดตอกันเปนเวลา 15 นาที
- แรงดันลมตามคุณลักษณะตามที่กําหนดของหัวกรอนั้นๆตามเอกสารกํากับ
ดามกรอ
9.5.3 ตลอดระยะเวลา 30 นาที ในชวง Cut-In ที่เครื่องอัดอากาศทํางานแรงดันอากาศอัดที่ดาม
กรอตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ
9.6 เมื่อหยิบดามกรอจากที่วางหรือที่ใสตั้งแต 2 ดามกรอขึ้นไป และเหยียบสวิตซเทาตองมีดามกรอที่
ทํางานเพียงดามเดียว คือดามกรอที่หยิบออกมาอันแรกสุด ( ทดสอบระบบ First Priority
9.7 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากหรือกระจกเงาแลวไมมีละอองน้ําเกาะติดที่
กระจกสองปากหรือกระจกเงา
9.8 เมื่อใช High Volume Suction ดูดละอองน้ําในขณะขูดหินปูนดวยเครื่องขูดหินปูนไฟฟาที่ระยะ 10
มิลลิเมตร ระหวาง Suction Tip กับปลาย Tip ของหัวขูด การดูดละอองน้ําอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา 15 นาที จะตองดูดไดดี
9.9 เมื่อใช High Volume Suction รวมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที แรงดูดของ
High Volume Suction และ Saliva Ejector คงที่
9.10 ตัวเกาอี้คนไข เมื่อใชปุมปรับตําแหนง Preset กับคนที่มีน้ําหนัก 150 กิโลกรัม ตําแหนง Preset
ไมเปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว
9.11 ในกรณีที่ปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยูที่สวิทซเทา
ขณะที่กําลังใชงานดามกรอ ตัวเกาอี้คนไขจะไมทํางานไมวาจะปรับเกาอีอยู
้ ในตําแหนง
ใดก็ตาม ( ทดสอบ Chair Lock System)
10. มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่แสดงรายละเอียดอยางสมบูรณ โดยยื่น
ตอคณะกรรมการเปดซองในวันสอบ/วันประกวดราคา
11. มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
12. รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
13. หากเกิดการขัดของประการใดอันเนื่องจากการใชงานตามปกติในระยะประกัน ผูขายตองรีบดําเนินการ
แกไขใหใชการไดดีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หากมีการแกไขขอพกพรองเดิม 3 ครั้ง แลวยัง
ใชการไมไดตามปกติ ผูขายตองนําสินคามาเปลี่ยนใหใหมภายใน 60 วัน โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่
1.
2.
3.

4.

--------------------------ความตองการเครื่องกรอฟน (แบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได) มีอุปกรณประกอบและคุณลักษณะตามขอกําหนด
วัตถุประสงค เพื่อใชในการออกหนวยเคลื่อนที่ งานบริการทันตกรรม
คุณสมบัติทั่วไป
3.1 อุปกรณประกอบดวย
3.1.1 หัวกรอเร็ว (Aerotor) จํานวน 2 หัว
3.1.2 หัวกรอชา
จํานวน 1 หัว
3.1.3 TRIPLE SYRINGE จํานวน 1 หัว
3.1.4 เครื่องอัดอากาศชนิดไมใชน้ํามันหลอลื่น ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
3.2 เครื่องกรอฟน และเครื่องอัดอากาศแยกจากกัน เพื่อความสะดวกในการขนยาย และสายนําอากาศอัด
จากเครื่องอัดอากาศถึงเครื่องกรอฟน มีความยาว 10–15 เมตร ตัวสายทําดวย Polyurethane ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอ ยกวา 6 มิลลิเมตร
3.3 ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและ มีความสมดุล
3.4 ดานบนของเครื่องสามารถวางถาดเครื่องมือและวัสดุได
3.5 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 หัวกรอ ประกอบดวย
4.1.1 หัวกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ดาม โดยมีคุณสมบัติ
4.1.1.1 เปนชนิดที่มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนที่สวน
หัวไมนอยกวา 1 รู
4.1.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135
องศาเซลเซียสและดานทายเปนแบบ 4 Holes
4.1.1.3 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง
4.1.2 หัวกรอชา
4.1.2.5 Micromotor เปนชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยกรณีที่เปน
Air Micromotor ตองมีดานทายเปนแบบ 4 Holes
4.1.2.6 สามารถตอสเปรยน้ําได และสามารถปรับความเร็วได
4.1.2.7 มีหัวตอชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra Angle) อยางละ 1 ดามตอ
4.1.2.8 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศา
เซลเซียส ยกเวน Electric Micromotor
4.1.3 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถ
ถอดออก ฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
4.1.4 สายดามกรอและ Triple Syringe ทุกเสนทําดวย ซิลิโคน
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-194.2 ระบบควบคุมการทํางาน
4.2.1 มีระบบ First Priority
4.2.2 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาหัวกรอ
4.2.3 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอในแตละชุดไดสะดวก โดยผาน
Needle Valve และมีมาตรวัด ความดันลมที่ใชกับหัวกรอ
4.2.4 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายทีเ่ ปนทางเดินของน้ําและลมในระบบ
4.2.5 สายที่เปนทางเดินของน้ําและลมภายในระบบควบคุมเปนสายที่ทําจาก
Polyurethane ( PU) และเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน โดยมีการระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนาดเสน ผานศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
4.2.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชเครื่องกรอ
4.3.1 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไมแตก
กระจายจน เกิดอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.3.2 เปนภาชนะใส ใส ทนแรงดันไดไมนอยกวา 3 Bar
4.3.3 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.3.4 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.3.5 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.3.6 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.4 ที่ใสหรือวางดามกรอ
4.4.1 สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที,่ สําหรับหัวกรอชา 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
4.4.2 ทําดวยพลาสติกที่แข็งแรง ไมแตกหักงาย สามารถทําความสะอาดไดและวางหรือใสดามกรอได
อยางมั่นคง
4.5 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
4.5.1 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบ/นาที
4.5.2 สามารถผลิตปริมาณลมที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที
4.5.3 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
4.5.4 ถังเก็บลมภายในเคลือบดวยสารปองกันสนิมขนาด ไมนอยกวา 22 ลิตร พรอม
Safety Valve และมาตรวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูในถัง และมีวาลวเปดปลอย
ลมและทิ้งน้ํา ติดตั้งอยูใชงานไดสะดวก
4.5.5 มีสวิตซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บลมอยู
ในพิกัดโดย ชวง Cut – In มีแรงดันไมต่ํากวา 5 Bar
4.5.6 ตองประกอบจากโรงงานผูผลิตทั้งชุด เปนไปตามมาตรฐานสากล
4.5.7 มีอุปกรณปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ดังนี้
4.5.7.1 Air Filter จํานวน 1 ตัว
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-204.5.7.2 Regulator พรอมมาตรวัดความดันของลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษทั ผูผลิตและหรือตัวแทนจําหนายภายใน ประเทศของอุปกรณ
ทุกรายการ
5.1.1 เครื่องกรอฟนประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ ISO 13485 โดยระบุในเอกสารรับรอง
5.1.2 ดามกรอเร็ว,ดามกรอชา จะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ( มีใบอนุญาต Certificate of Free sales ) วาสามารถนําเขาสินคานี้มาจําหนายใน
ประเทศไทยได โดยผูเสนอราคาจะตองนําสําเนาเอกสารใบอนุญาตและหนังสือรับรองใหผูเสนอ
ราคาเปนตัวแทนจําหนายจากผูไดรับอนุญาตมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลในวันยื่น
เอกสารประมูลดวย
5.2 มีใบรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันตรวจรับจากบริษัทผูผลิต
5.3 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
5.4 สามารถใชงานไดดี โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญในการทํางาน คือ
5.4.1 เมื่อดูที่มาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ
5.4.1.1 เมื่อหัวกรอเร็ว / หัวกรอชาทํางานติดตอกันเปนเวลา 15 นาที ไดแรงดันลมที่
หัวกรอคงที ตลอดเวลา ตามคาที่กําหนดจากเอกสารกํากับหัวกรอ
5.4.1.2 ระยะเวลา 30 นาที ในชวง In-Cut ที่เครื่องกําเนิดอากาศอัดทํางานแรงดันลม
ที่หวั กรอเร็ว/ดามกรอชา ตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับ
ดาม กรอเมื่อเปาลมจาก 3 - way Syringe ไปที่กระจกสองปากไมมี
ละอองน้ํา เกาะติด
6.
อุปกรณประกอบ
6.1 โคมไฟสองปาก ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 ชุด
6.2 เครื่องดูดน้ําลายเคลื่อนที่ ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 ชุด
6.3 เกาอี้สนามตาม คุณลักษณะแนบทาย 1 ชุด
โคมไฟสองปาก ( REFLEXTOR)
1. คุณสมบัติทั่วไป
1. ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
2. คุณสมบัติเทคนิค
2.1 โคมไฟสองปาก
2.1.1 โคมไฟ(operation Light)
- หลอดไฟเปนชนิด Tungsten-Halogen Bub
- มีระยะโฟกัสอยูระหวาง 50-70 เซนติเมตร
- ความเขมของแสงที่ระยะโฟกัสอยูระหวาง 13,000-25,000 ลักซ
-21-/...

-21- ที่ระยะโฟกัสมีคา Color Temperaturอยูระหวาง 3,600-6500 องศาเควิน
2.1.2 Flexible Arm ของโคมไฟ
- ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิมหรือเคลือบปองกันสนิม
- สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
2.1.3 เสาและตัวฐาน
- ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิมหรือเคลือบปองกันสนิม มีความมั่นคง
- มีลอเลื่อนที่ฐานสามารถเคลื่อนที่ไดสะดวกโดยไมลม
2.2 มีหมอแปลงไฟฟาอิเล็กทรอนิค ขนาด 12 โวลต เพื่อใชกับไฟฟากระแสสลับ แรงดัน 220 โวลต
50 เฮิรตซได
2.3 มีกระเปาสําหรับบรรจุ
- โคมไฟสองปาก Reflextor ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท
ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ ISO 13485
มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต
มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
เครื่องดูดน้ําลายเคลื่อนที่
1.คุณสมบัติทั่วไป เครื่องดูดน้ําลายใชกบั ไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
2.คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 เครื่องดูดน้ําลาย
- กําลังของมอเตอรอยูระหวาง 1 / 4 - 1 / 2 แรงมา
- สวนกําเนิดสูญญากาศเปนชนิด Rotary Vane สามารถถอดแยกจากสวนมอเตอรเพื่อ
เปลี่ยนมอเตอรใหมกรณีที่มอเตอรชํารุดได
- มีทปี่ รับแรงดูดไดสะดวก สามารถตั้งคาแรงดูดที่ตองการใหคงที่โดยสามารถปรับคาแรง
ดูดไดระหวาง 0 ถึง –700 mm.Hg เปนอยางต่ํา
- มีมาตรอานแรงดูด โดยแสดงคาแรงดูด 0 ถึง -760 mm.Hg หรือเทียบเทา
- ภาชนะบรรจุน้ําลายเปนขวดใสทําดวยแกว ขนาดบรรจุไมนอยกวา 2 ลิตร จํานวน 2
ขวด บรรจุอยูในลิ้นชักตู
- มีระบบปองกันของเหลวในภาชนะลนเขาเครื่องไดในทุกรณี
- หัวดูดเปน Saliva Ejector พรอมขวดตอเขาทอดูด
- ทอดูด ยาวไมนอยกวา 1.25 เมตรผนังดานในทําดวยซิลิโคนหรือ PVC มีคุณสมบัติไม
หดหรือตีบตัวขณะใชงาน
- สายไฟ ( Main Cable) ยาวไมนอยกวา 2.5 เมตร
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-222.2 เครื่องดูดน้ําลายเคลื่อนที่ ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ ISO 13485โดยระบุในเอกสารรับรอง
2.3 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง ( Technical/Service Manual)
2.5 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันตรวจรับ

เกาอี้สนาม
คุณลักษณะเฉพาะทาง
1. ทําดวยโครงสแตนเลส สามารถพับเขาหากันได
2. พนักพิงเบาะนั่ง และนอน ทําดวยหนังเทียม หุมฟองน้ํา
3. พนักพิงหลังอยูในทานอนราบ มีความสูงจากพื้นประมาณ 21 นิ้ว
4. มีหมอนซึ่งเลื่อนไดไวรองศีรษะแยกสวนกับพนักพิง
5. มีที่พักเทาเปนไมบุดวยโฟเมกา
6. พนักพิงปรับได 3 ระดับ คือ ตั้ง นอน เอน
8. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
9.วงเงินในการจัดหา
เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม จํานวน 3 รายการ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 7,800,000.-บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาทถวน)
10. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมบริหารงานทั่ว ไป สํานัก งานสาธารณสุข จังหวัด ขอนแกน สถานที่ติด ตอเพื่อ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจ ารณหรือแสดงความคิด เห็น โดยเปด เผยตัว ไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131, 0 4322 7662
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stors@kkpho.go.th
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-235.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ ...14 กันยายน 2553.... ถึงวันที.่ .17 กันยายน 2553....
-------------------------

(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง....
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)....บุญยงค ลนเหลือ....
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ

(ลงชื่อ)...ราเชล แสนกิจตะ.....
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)...เฉลิมชัย ใจยงค.....
(นายเฉลิมชัย ใจยงค)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)...งามตา รัตนมาลี....
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ)...คิมหันต ยงรัตนกิจ....
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) จํานวน
3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่
จํานวน 27 เครื่อง
จัดสรรใหแกสถานบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…
่ ……/2553 ลงวันที…
่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแล
ว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผล
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อ
เอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ..........................................
ระหวางเวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
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-2กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................................
เวลา.................น. ถึง.....................น. ณ................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอย
บาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…
่ ..............................
ถึงวันที.่ ................................. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125, 0 4322 7662 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ..............................พ.ศ.2553

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……..…/2553
การซื้อครุภัณฑทันตกรรม
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม
ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) จํานวน 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่
จํานวน 27 เครื่อง
จัดสรรใหแกสถานบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
ซึง่ พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสฉบับ
นี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
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-22.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตาม ขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พร
อมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผเู สนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
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-3ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน…90…… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ใหแกผูไดรับจัดสรร ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน ทําการ
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน....-....หนวย เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผเู สนอราคา
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจ ดูรา ง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ………. …………………………...…ระหวางเวลา………………..น. ถึง……………...น. ณ หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และ แจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา
มีผเู สนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเ สนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน
ผูเ สนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเ สนอราคาที่ มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเ สนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสัง่
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-4ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ ขอขัดของไมอาจแกไข
ได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ 7,800,000.-บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ
และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
4.8 กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................................
เวลา…………………น. ถึงเวลา........................น. ณ................................................
5. หลักประกันซอง
5.1 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน
390,000.-บาท (สามแสนเกาหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที.่ .............................................
ถึงวันที.่ ...................................................) รวม...............วันโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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-5(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผเู สนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.2 การยึดหลักประกันซอง จังหวัดขอนแกนจะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
(2) ผูมีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ 4 แล
ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
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-66.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผเู สนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิ
ได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ
7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4
หรือในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผชู นะการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับหนวยงานระดับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละ
หนวยงานโดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเป
น จํานวนเงินเทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัด
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
-7-/...

-7(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม จํานวน 4 เครื่อง
รับประกันคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
จํานวน 3 เครื่อง
รับประกันคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่
จํานวน 27 เครื่อง
รับประกันคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
นับแตวันที่ผซู ื้อรับมอบของครบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิง่ ของที่เสนอขาย
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.5(3) ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง)
- การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่ จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาอนุมัตใิ หบริษัท/หางฯ
เปนผูเสนอราคาได ภายใน 7 วันทําการ และในการลงนามในสัญญาซื้อขายผูคาตองแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมาในวันลงนามในสัญญาดวย
-8-/…

-8- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น และติดตอขอรับเงินคาครุภัณฑไดที่โรงพยาบาลที่ไดรับจัดสรร
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผขู ายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบตั ิตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ แลวจะถอนตัว
ออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.2553

รายละเอียดสถานที่ไดรับจัดสรรครุภัณฑทันตกรรม งบคาเสื่อ ม ป 2553
ลําดับ

รายการ

ราคาตอหนวย

จํานวน

(บาท)

1

ครุภัณฑทันตกรรม
ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทํา
ฟนสนาม

450,000

ราคารวม

สถานที่จัด สรร

(บาท)

4

1

ร.พ.ภูเวียง

ร.พ.ภูเวียง

2

สอน.ในเมือง

ร.พ.ภูเวียง

3

สอ.ดอนชาง

รพ.ขอนแกน

4

สอ.หนองตูม

รพ.ขอนแกน

1

รพ.อุบลรัตน

2

รพ.บานไผ

3

รพ.ภูผามาน

1

สอต.เมืองพล

รพ.พล

2

สอ.ใหมนาเพียง

รพ.แวงใหญ

3

สอต.โนนทอง

รพ.แวงใหญ

4

รพ.แวงนอย

รพ.แวงนอย

5

สอต.หวาทอง

ร.พ.ภูเวียง

6

สอต.หนองกุง
ธนสาร
สอต.ทุงชมพู

ร.พ.ภูเวียง

สอต.กุด
ขอนแกน
สอต.กุดธาตุ

ร.พ.ภูเวียง

ร.พ.เขาสวนกวาง

11

สอต.ดงเมือง
แอม
สอต.บัวใหญ

12

สอ.บานดอนบม

รพ.ขอนแกน

13

สอต.แดงใหญ

รพ.ขอนแกน

14

สอต.ทาพระ

รพ.ขอนแกน

15

สอต.บานคอ

รพ.ขอนแกน

16

สอต.บึงเนียม

รพ.ขอนแกน

17

สอต.บานหวา

รพ.ขอนแกน

18

สอต.บานเปด

รพ.ขอนแกน

19

สอต.ดอนหัน

รพ.ขอนแกน

20

รพ. สีชมพู

21

สอ.บานสี่แยก
โนนหัวนา
สอต.ยางคํา

22

สอต.หนองเม็ก

รพ.หนองสองหอง

23

สอต.ดอนดู

รพ.หนองสองหอง

24

สอต.บานดง

รพ.อุบลรัตน

25

สอ.บานทุงใหญ

รพร.กระนวน

26

สอต.หนองกุง
ใหญ
รพ.ภูผามาน

รพร.กระนวน

1,800,000
1,800,000

650,000
2

ยูนิตทําฟนของทันตแพทย

3

1,950,000
1,950,000

150,000
3

ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่

27

4,050,000
4,050,000

7
8
9
10

27

รวม 3 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น

7,800,000

ร.พ.ภูเวียง

รพ.ภูเวียง

ร.พ.น้ําพอง

รพ.หนองเรือ

รพ.ภูผามาน

รายละเอียดสถานที่ไดรับจัดสรรครุภัณฑทันตกรรม งบคาเสื่อ ม ป 2553
ลําดับ

1

2

3

รายการ

ครุภัณฑทันตกรรม
ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทํา
ฟนสนาม

ยูนิตทําฟนของทันตแพทย

ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่

จํานวน

4

สถานที่จัด สรร

1

ร.พ.ภูเวียง

ร.พ.ภูเวียง

2

สอน.ในเมือง

ร.พ.ภูเวียง

3

สอ.ดอนชาง

รพ.ขอนแกน

4

สอ.หนองตูม

รพ.ขอนแกน

1

รพ.อุบลรัตน

2

รพ.บานไผ

3

รพ.ภูผามาน

1

สอต.เมืองพล

รพ.พล

2

สอ.ใหมนาเพียง

รพ.แวงใหญ

3

สอต.โนนทอง

รพ.แวงใหญ

4

รพ.แวงนอย

รพ.แวงนอย

5

สอต.หวาทอง

ร.พ.ภูเวียง

6

สอต.หนองกุง
ธนสาร
สอต.ทุงชมพู

ร.พ.ภูเวียง

สอต.กุด
ขอนแกน
สอต.กุดธาตุ

ร.พ.ภูเวียง

ร.พ.เขาสวนกวาง

11

สอต.ดงเมือง
แอม
สอต.บัวใหญ

12

สอ.บานดอนบม

รพ.ขอนแกน

13

สอต.แดงใหญ

รพ.ขอนแกน

14

สอต.ทาพระ

รพ.ขอนแกน

15

สอต.บานคอ

รพ.ขอนแกน

16

สอต.บึงเนียม

รพ.ขอนแกน

17

สอต.บานหวา

รพ.ขอนแกน

18

สอต.บานเปด

รพ.ขอนแกน

19

สอต.ดอนหัน

รพ.ขอนแกน

20

รพ. สีชมพู

21

สอ.บานสี่แยก
โนนหัวนา
สอต.ยางคํา

22

สอต.หนองเม็ก

รพ.หนองสองหอง

23

สอต.ดอนดู

รพ.หนองสองหอง

24

สอต.บานดง

รพ.อุบลรัตน

25

สอ.บานทุงใหญ

รพร.กระนวน

26

สอต.หนองกุง
ใหญ
รพ.ภูผามาน

รพร.กระนวน

3

27

7
8
9
10

27

ร.พ.ภูเวียง

รพ.ภูเวียง

ร.พ.น้ําพอง

รพ.หนองเรือ

รพ.ภูผามาน

