(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อดวยเงิน
งบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2554(เงินบํารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 4 รายการ คือ
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 450,000.-บาท รวมเปนเงิน 6,750,000.-บาท
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟน
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 438,000.-บาท เปนเงิน 1,314,000.-บาท
รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 650,000.-บาท เปนเงิน 2,600,000.-บาท
รายการที่ 4 เครื่องเอกซเรยฟน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 150,000.-บาท เปนเงิน 300,000.-บาท
รวม 4 รายการ เปนเงิน 10,964,000.-บาท(สิบลานเกาแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชประโยชน ในทางราชการ ใหแกผูมารับบริการทางดานทันตกรรมในชองปาก ในเขตพื้นที่ตําบล
เพื่อใหบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ และโรงพยาบาลชุมชน ชวยลดการสงตอผูปวย
ในภาพเชิงปริมาณ ในรายที่ไมหนักมาก เนื่องจากมีทันตแพทย และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข ผลัดเปลี่ยนกันมา
ประจําที่สถานีอนามัย และปจจุบันเครื่องบางแหงอยูในสภาพเกา ชํารุด และเสื่อมสภาพตามการใชงาน
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพ ขายพัส ดุที่ป ระกวดราคาซื้อ ดวยวิธี ก ารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑทันตกรรม ดังนี้
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-2คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม (450,000.-บาท)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
1. ความตองการ ยูนิตทําฟนมีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ยูนิตทําฟน ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย
ระบบน้ําบวนปาก และเกาอี้คนไข
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับรับปริมาณน้ําและมีหัวตอสําหรับ
เสียบตอน้ําได
3.3ที่ดูฟลมเอกซเรยติดกับยูนิตทําฟน มีตนกําเนิดแสงเปน Fluorescent ทันตแพทยผูใหการรักษาสามารถ
ดูไดสะดวก
3.4ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟา ไมเกิน 50 โวลต
ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 โคมไฟ (Operating Light)เปนชนิดมีจานสะทอนแสงแบบกลม มีหลอดไฟ
เปนชนิด 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
4.1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
4.1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
4.2 ระบบเครือ่ งกรอฟน
4.2.1 เครื่องอัดอากาศอัด (Air Compressor)
4.2.1.1 เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรเครื่องอัดอากาศขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
4.2.1.3 สามารถผลิตปริมาณลมออกมาไดไมนอยกวา 80 ลิตร/นาที อยางตอเนื่อง
4.2.1.4 มีอุปกรณ Overload ตัดการทํางานของมอเตอร เมื่อมีกระแสไฟฟา
ผิดปกติ
4.2.15 ถังเก็บลมเคลือบดวยสารปองกันสนิมมีความจุไมนอยกวา 50 ลิตร
พรอม Safety Valve และสามารถวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูใน
ถัง และมีวาลว เปดปลอยลมและน้ําทิ้งติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
4.2.1.6 มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถัง
เก็บความดันอยูในพิกัดของรุน (โดยชวง Cut-In ที่มีความดัน
อากาศภายในถังไมต่ํากวา 5 Bar และชวง Cut off มีความดัน
ของลมภายในถังประมาณ 7.5 Bar)
4.2.1.7 มี Regulator พรอมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
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-34.2.1.8 มีชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดลม กอนเขายูนิตทําฟนประกอบกัน
เปนชุด (เพื่อกรองละอองน้ํามัน, น้ํา, ฝุน) โดยมี Filter กรองลม
ขนาด 5.0 ไมครอน จํานวน 1 ตัว, Regulator พรอมมาตรวัด
ลม มี Filter กรองลมขนาด 0.3 ไมครอน จํานวน 1 ตัว และ
ขนาด 0.01 ไมครอน จํานวน 1 ตัว ตามลําดับ ทั้งนี้ Filter ทุกตัว
ตองมีฝาครอบโลหะ (Metal Guard)และตองติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพ
ลมนี้ ใกลยูนิตทําฟนมากที่สุด
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/นาทีมีรูน้ําระบายความรอนหัวเบอรไมนอยกวา 3 รู เปนชนิดขอ
ตอดานทายเปนแบบ 4 Holes กดหัวเบอรโดยวิธีกดทาย (push
button)
4.2.2.1.2 ฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)
4.2.2.2 หัวกรอชา (Low Speeds Handpiece)
4.2.2.2.1 เปนชนิด Air Micromotor สามารถตอสเปรยน้ําและปรับความเร็วได
ตองมีดานทายเปนแบบ ( 4 Holes )
4.2.2.2.2 มีหัวตอชนิดตรง (Straight), ชนิดหักมุม (Contra) และชนิดหักมุม
สําหรับขัดฟน (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 น้ําและลมพรอมกับปลายทิป
สามารถถอดออกฆาเชื้อดวยได โดยคุณภาพคงเดิม (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 ตัวภาชนะจะตอง
ไมแตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 ระบบควบคุมการทํางานของหัวกรอเปนระบบFirstpriorityโดยใชElectrical
Solenoid Valve และ All Air System ในการควบคุมน้ําและลม
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-44.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอไดสะดวก และมีมาตรวัดความดันลมที่ใช
กับหัวกรอ
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 ที่และสํารอง 1 ที่
4.3.1.5 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.6 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกันและสามารถปรับ
ตําแหนงของที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือและล็อกใหคงทีด่ วยคันโยกหรือ
มือหมุน (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของหัวกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)
4.3.2 สวิทซเทา สามารถ
4.3.2.1 ควบคุม การปรับระดับ สูง – ต่ํา ปรับระดับ พนัก พิง ของเกาอี้คนไข และปรับ
ตําแหนง Set – Reset ไดแยกออกจากสวิท ช ควบคุมการทํางานของหัวกรอที่
สามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางานแบบมีน้ํารวมดวย
4.4 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 สามารถทํางานพรอมกันไดโดยแรงดูด
ไมตกและการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
4.4.4 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวยซิลิ
โคลนหรือพลาสติกเคลือบดวยซิลิโคลนมีคุณสมบัติไมหดหรือตีบตัว ขณะใชงานอยางละ
1 เสน
4.4.5 มี Seprator เปนอุปกรณในการกักของเสียแยกของเสีย และปลอยของเสียทิ้งโดย
อัตโนมัติของเสียที่ปลอยทิ้งลงทอน้ําทิ้งตองผานที่กรองดักเศษวัสดุ ซึ่งสามารถนําที่กรอง
ดังกลาวออกมาทําความสะอาดไดงาย
4.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จ ะเขาสูระบบน้ําบวนปาก และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความ
สะอาดไดงาย
4.5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปาก และหยุดการจายน้ําโดยอัตโนมัติ ดวยระบบ
น้ําหนัก (Weight cup filler) สามารถปรับระดับน้ําไดดวยการหมุนแปนวางถวยและมี
ปุมกดแบบManual อยูในบริเวณดานถาดวางเครื่องมือแผงเดียวกับแปนกดควบคุมเกาอี้
4.5.3 อางน้ําบวนปากคนไข
4.5.3.1 ทําดวยวัสดุไรสนิมผิวเรียบที่ทนตอการกัดกรอนและสามารถถอดออกเพื่อลางทํา
ความสะอาดไดงาย มีทอปลอยน้ําลางภายในอาง
4.5.3.2 มีต ะแกรงกรองเศษวัส ดุช นิ ดหยาบและที่ก รองเศษวัส ดุ แบบละเอีย ดก อนลงทอ น้ํ า
ทิ้งแยกจากระบบดูดน้ําลาย และสามารถถอดที่กรองมาทําความสะอาดไดงาย
4.5.4 มีTriple Syringe ที่สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน โดยปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได จํานวน 1 ชุด พรอมที่วาง
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-54.6 เกาอี้คนไข
4.6.1 สามารถปรับพนักพิงเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ําของ
เกาอี้ ไดดวยระบบไฮโดรลิก
4.6.2 Head Rest สามารถปรับใหเอนหนา-หลัง และสูง – ต่ําไดตามความตองการ และสามารถ
ใชกับเด็กได
4.6.3 ตัวเกาอี้คนไขเปนแบบ Z Type มีที่พักแขนคนไขทั้ง 2 ขาง และที่พักแขนดานขวาของ
เกาอี้คนไขสามารถผลักออกใหคนไขขึ้น-ลงไดสะดวก
4.7 ปุมปรับตําแหนง
4.7.1 Preset และ Autoreturn (Zero Position) และปุมปรับระดับสูง,ต่ํา,นั่งหรือนอนแบบ
manual จะตองมีอยางนอย 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข และที่สวิทซเทา
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว ผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนและไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.1.1 ฐานมีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอ
5.1.2 ปรับความสูง – ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบ Pneumatic
พนักพิงเกาอี้เหมาะสมกับทันตแพทยผูปฏิบัติงาน โดยมี Lumbar Support
5.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัวผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนและไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.2.1 ฐานมีโครงโลหะเปนวงรอบสําหรับวางเทา มีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอโดย มี
Lumbar Support
5.2.2 ปรับความสูง-ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบ Pneumatic
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 ตัวจริงจากบริษัทผูผลิตสําหรับรายการตามขอ 4
โดยดามกรอฟน (High Speed Handpiece & Low Speed Handpiece) เปนผลิตภัณฑจากประเทศ
ญี่ปุน โดยมีสําเนาหลักฐานการอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยจากหนวยงานของทางราชการ
6.2 ผูเสนอราคาเปนผูผลิต หรือมีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตสําหรับยูนิต
ทันตกรรมหลัก และใบรับรองตัวแทนจําหนายจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายในประเทศสําหรับ
รายการอื่น ๆ
6.3 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 หรือ ISO 13485 โดยมีขอความระบุในเอกสารวาเปนการรับรองยูนิตทําฟน (Dental Unit ,
Dental Chair)
6.4 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
6.4.1 ดูที่มาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ เมื่อหัวกรอเร็วทํางานติดตอกันเปนเวลามากกวา
15 นาที ตองไดแรงดันลมตามคุณลักษณะที่กําหนดของหัวกรอนั้นๆ ตามเอกสารกํากับ
หัวกรอ
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-66.4.2 ในชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางานที่แรงดันลมต่ํากวา 5 Kg/cm2 ตลอดระยะเวลา 30
นาที แรงดันลมที่หัวกรอ ตองเปนไปตามขอ 4.3.1
6.4.3 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากตองไมมีละอองน้ําเกาะติด และคง
คุณสมบัตินี้ตลอดชวงเวลาในระยะประกัน
6.5 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.6 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
6.7 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
6.8 ในระยะประกันหากเครื่องมีปญ หา ผูขายตองรีบ ดําเนินการแกไขใหใชก ารไดดีภายใน 15 วัน
นับตั้งแตไดรับแจง หากแกไขแลวถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวน
ใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.9 ผูขายจะตองสงผูเชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใชงาน และการบํารุงรัก ษาเครื่องโดยไมคิดคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นในวันสงมอบหรือเมื่อถูกรองขอ
6.10 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑ จากประเทศไทย หรือญี่ปุน หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา

----------------------------------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 มีที่พักหัวขูดติดอยูที่ตัวเครือ่ ง
2.13 มีถังเปนถังจุน้ํา ความจุไมนอยกวา 5 ลิตร ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม และติดตั้งระบบ
มอเตอรสงน้ําเขาเครื่องเปนระบบไฟฟาใชไฟ 12 โวลท
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 เครื่องขูดหินปูน ประกอบหรือผลิตในประเทศไทยโดยไดรับการจดทะเบียนไวกับสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือISO 13485
3.2 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต และรับประกันคุณภาพ 2 ป
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3.3 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1ชุด
3.4 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
------------------------เครื่องปนผสมสารอุดฟน
คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
1.2 ตัวเครื่องทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม
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
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 : 2008 หรือ ISO13485
--------------------------เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน
คุณสมบัติทั่วไป
ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซแปลงไฟDC ไมเกิน24 โวลท
อุปกรณประกอบดวย ตัวเครื่อง แทงนําแสง และมีแผนพลาสติกกรองแสงเพื่อปองกัน
อันตรายที่เกิดกับตา ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
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
2.2.1 เวลาการทํางาน
2.2.2 เวลาที่กําลังทํางาน
2.2.3 แสดงสถานะพลังงานไฟฟา
2.3 แทงนําแสง(QuartZ Rod)สามารถดึงออกจาก Handpiece เพื่อทําความสะอาด และสามารถนําไปฆา
เชื้อ ดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อโรค(Auto clavable)
2.4 ปลายแทงนําแสงมีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
2.5 ตัวเครื่องมีสวิทซ เปด – ปด และมีสัญญาณแสดงการทํางานของเครื่อง
2.6 สามารถเลือกFuntionการทํางานไดอยางนอย 3 ตําแหนง
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3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัท 1 ป
3.2 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
3.3 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
3.4 ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ ISO13485
---------------------คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่
ความตองการ
เครื่องกรอฟน (แบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได) มีอุปกรณประกอบและ
คุณลักษณะตามขอกําหนด
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 ขนาด
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 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 จากการกรอฟนที่
สวนหัว ดานทายเปนแบบ ( 4 Holes)
4.1.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135
องศาเซลเซียส
4.1.2 หัวกรอชา
4.1.2.1 Micro motor 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 ดาม
ตอ
4.1.2.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเวน
Electric Micro motor
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-94.1.3 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน ปลายทิป
สามารถถอดออก ฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
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 ตัวภาชนะจะตองไม
แตกกระจายจน 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 ที่, สําหรับหัวกรอชา 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
4.4.2 ทําดวยพลาสติกที่แข็งแรง ไมแตกหักงาย สามารถทําความสะอาดไดและวางหรือใสดาม
กรอไดอยางมั่นคง
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 และมีวาลวเปด
ปลอยลมและทิ้งน้ํา 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
4.5.7.2 Regulator พรอมมาตรวัดความดันของลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
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-105. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตและหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศ
ของอุปกรณทุกรายการ
5.1.1 เครื่องกรอฟนประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 และหรือ ISO 13485:2003 โดยระบุวาผลิต หรือประกอบ
เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่ (Dental mobile Unit)
5.1.2 ดามกรอเร็ว,ดามกรอชา จะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ( มีใบอนุญาต Certificate of Free sales ) วาสามารถนําเขาสินคานี้มา
จําหนายในประเทศไทยได โดยผูเสนอราคาจะตองนําสําเนาเอกสารใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองใหผูเสนอราคาเปนตัวแทนจําหนายจากผูไดรับอนุญาตมาแสดงตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลในวันยื่นเอกสารประมูลดวย
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 ไดแรงดันลมที่หัวกรอคงที
ตลอดเวลา ตามคาที่กําหนดจากเอกสารกํากับหัวกรอ
5.4.1.2 ระยะเวลา 30 นาที ในชวง In-Cut ที่เครื่องกําเนิดอากาศอัดทํางานแรงดันลม ที่หัวกรอเร็ว/ดาม
กรอชา ตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอเมื่อเปาลมจาก 3 - way
Syringe ไปที่กระจกสองปากไมมีละอองน้ําเกาะติด
------------------------------คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
ยูนิตทําฟน (438,000.-บาท)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
1. ความตองการ ยูนติ ทําฟนมีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ยูนิตทําฟน ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย
ระบบน้ําบวนปาก และเกาอี้คนไข
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับรับปริมาณน้ําและ มีหัวตอสําหรับ
เสียบตอน้ําได
3.3 ที่ดูฟลมเอกซเรยติดกับยูนิตทําฟน มีตนกําเนิดแสงเปน Fluorescent ทันตแพทยผูให การรักษาสามารถ
ดูไดสะดวก
3.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 โวลต
ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 โคมไฟ (Operating Light)เปนชนิดมีจานสะทอนแสงแบบกลม มีหลอดไฟ
เปนชนิด Tungsten-Halogen Bulb
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-114.1.2 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
4.1.6 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 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบตอนาที
4.2.1.4 สามารถผลิตปริมาณลมออกมาไดไมนอยกวา 80 ลิตร/นาที อยาง
ตอเนื่อง
4.2.1.5 มีอุปกรณ Overload ตัดการทํางานของมอเตอร เมื่อมีกระแสไฟฟา
ผิดปกติ
4.2.1.6 ถังเก็บลมเคลือบดวยสารปองกันสนิมมีความจุไมนอยกวา 50 ลิตร
พรอม Safety Valve และสามารถวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยูใ น
ถังและมีวาลว เปดปลอยลมและน้ําทิ้งติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
4.2.1.7 มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถัง
เก็บความดันอยูในพิกัดของรุน (โดยชวง Cut-In ที่มีความดัน
อากาศภายในถังไมต่ํากวา 5 Bar และชวง Cut off มีความดัน
ของลมภายในถังประมาณ 7.5 Bar)
4.2.1.8 มี Regulator พรอมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
4.2.1.9 มีชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดลม กอนเขายูนิตทําฟนประกอบกัน
เปนชุด (เพื่อกรองละอองน้ํามัน, น้ํา, ฝุน) โดยมี Filter กรองลม
ขนาด 5.0 ไมครอน จํานวน 1 ตัว, Regulator พรอมมาตรวัด
ลม มี Filter กรองลมขนาด 0.3 ไมครอน จํานวน 1 ตัว และ
ขนาด 0.01 ไมครอน จํานวน 1 ตัว ตามลําดับ ทั้งนี้ Filter
ทุกตัวตองมีฝาครอบโลหะ (Metal Guard) และตองติดตั้งชุดปรับปรุง
คุณภาพลมนี้ ใกลยูนิตทําฟนมากที่สุด
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/นาทีมีรูน้ําระบายความรอนหัวเบอรไมนอยกวา 3 รู เปนชนิดขอตอ
ดานทายเปนแบบ 4 Holes กดหัวเบอรโดยวิธีกดทาย (push button)
4.2.2.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม
(Autoclavable)
4.2.2.2 หัวกรอชา (Low Speeds Handpiece)
4.2.2.2.1 เปนชนิด Air Micromotor สามารถตอสเปรยน้ําและปรับความเร็วได
ตองมีดานทายเปนแบบ ( 4 Holes )
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4.3

4.4

-124.2.2.2.2 มีหัวตอชนิดตรง (Straight), ชนิดหักมุม (Contra) และชนิดหักมุม
สําหรับขัดฟน (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 ภาพ คงเดิ ม
(Autoclavable)
4.2.2.3 หัว Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกับปลายทิป
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 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะตัวภาชนะจะตอง
ไมแตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 ระบบควบคุม การทํางานของหัวกรอเปนระบบFirst Priorityโดยใช Electrical
Solenoid Valve และ All Air System ในการควบคุมน้ําและลม
4.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและลมของหัวกรอไดสะดวก และมีมาตรวัดความ
ดันลมที่ใชกับหัวกรอ
4.3.1.3 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาหัวกรอ (Non-Water Retraction หรือ
Antiretraction) อยูภายในระบบควบคุม
4.3.1.4 มีที่ใสดามหัวกรอ (Handpiece Holder) สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที่, สําหรับ
หัวกรอชา 1 ที่, Triple Syringe 1 ที่และสํารอง 1 ที่
4.3.1.5 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.6 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกันและสามารถปรับ
ตําแหนงของที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือและ ล็อกใหคงที่ดวยคันโยก
หรือมือหมุน (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของหัวกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)
4.3.2 สวิทซเทา
4.3.2.1 สามารถควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ํา ปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข และปรับ
ตําแหนง Set – Reset ไดแยกออกจากสวิทช ควบคุมการทํางานของหัวกรอที่
สามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางานแบบมีน้ํารวมดวย
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 สามารถทํางานพรอมกันไดโดยแรงดูดไม
ตกและการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
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-134.4.4 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวยซิลิ
โคลนหรือพลาสติกเคลือบดวยซิลิโคลนมีคุณสมบัติไมหดหรือตีบตัว ขณะใชงานอยางละ
1 เสน
4.4.5 มี Seprator เปนอุป กรณในการกัก ของเสียแยกของเสีย และปลอยของเสียทิ้ง โดย
อัตโนมัติของเสียที่ปลอยทิ้งลงทอน้ําทิ้งตองผานที่กรองดักเศษวัสดุซึ่งสามารถนําที่กรอง
ดังกลาวออกมาทําความสะอาดไดงาย
4.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่ก รองน้ํากอนที่จ ะเขาสูร ะบบน้ําบวนปาก และสามารถถอดที่ก รองมาลางทําความ
สะอาดไดงาย
4.5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปาก และหยุดการจายน้ําโดยอัตโนมัติ ดวย
ระบบน้ําหนัก ( Weight cup filler )สามารถปรับระดับน้ําไดดวยการหมุนแปนวางถวย
และมีปุมกดแบบManual อยูในบริเวณดานถาดวางเครื่องมือแผงเดียวกับแปนกดควบคุม
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 – ต่ําของ
เกาอี้ ไดดวยระบบไฮโดรลิก
4.6.2 Head Rest สามารถปรับใหเอนหนา-หลัง และสูง – ต่ําไดตามความตองการ และสามารถ
ใชกับเด็กได
4.6.3 ตัวเกาอี้คนไขเปนแบบ Z Type มีที่พักแขนคนไขทั้ง 2 ขาง และที่พักแขนดานขวาของ
เกาอี้คนไขสามารถผลักออกใหคนไขขึ้น-ลงไดสะดวก
4.7 ปุมปรับตําแหนง
4.7.1 Preset และ Autoreturn (Zero Position) และปุมปรับระดับสูง,ต่ํา,นั่งหรือนอนแบบ
manual จะตองมีอยางนอย 3 จุด คือ บริเวณถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข และ ที่สวิทซเทา
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว ผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนและไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.1.1 ฐานมีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอ
5.1.2 ปรับความสูง – ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบ Pneumatic
พนักพิงเกาอี้เหมาะสมกับทันตแพทยผูปฏิบัติงาน โดยมี Lumbar
Support
5.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว ผลิตภัณฑเดียวกับยูนิตทําฟนและไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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5.3
5.4
5.5
5.6

-145.2.1 ฐานมีโครงโลหะเปนวงรอบสําหรับวางเทา มีลอเลื่อนไมต่ํากวา 5 ลอโดย มี
Lumbar Support
5.2.2 ปรับความสูง-ต่ํา ของเกาอี้ดวยระบบ Pneumatic
เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่ ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
เครื่องปนผสมสารอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
เครื่องฉายแสงอุดฟน ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง
เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่ ตามคุณลักษณะแนบทาย 1 เครื่อง

6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต และมี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผูผลิตสําหรับรายการตาม
ขอ 4 โดย ดามกรอฟน (High Speed Handpiece & Low Speed Handpiece)เปนผลิตภัณฑ
ของประเทศญี่ปุน โดยมีสําเนาหลักฐานการอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยจากหนวยงานของ
ทางราชการ
6.2 ผูเสนอราคาเปนผูผลิต หรือมีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตสําหรับ ยูนิตทัน
ตกรรมหลัก และใบรับ รองตัวแทนจําหนายจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย
ในประเทศ
สําหรับรายการอื่น ๆ
6.3 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 หรือ ISO 13485 โดยมีขอความระบุในเอกสารวาเปนการรับรองยูนิตทําฟน (Dental
Unit ,Dental Chair)
6.4 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
6.4.1 ดูที่มาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ เมื่อหัวกรอเร็วทํางานติดตอกันเปน
เวลามากกว า 15 นาที ต อ งได แรงดั น ลมตามคุ ณ ลัก ษณะที่ กํ า หนดของ
หัวกรอนั้นๆ ตามเอกสารกํากับหัวกรอ
6.4.2 ในชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางานที่แรงดันลมต่ํากวา 5 Kg/cm2 ตลอด
ระยะเวลา 30 นาที แรงดันลมที่หัวกรอ ตองเปนไปตามขอ 4.3.1
6.4.3 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากตองไมมีละอองน้ํา
เกาะติด และคงคุณสมบัตินี้ตลอดชวงเวลาในระยะประกัน
6.5 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.6 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
6.7 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
6.8 ในระยะประกันหากเครื่องมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 15 วัน
นับตั้งแตไดรับแจง หากแกไขแลวถึง 2 ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยน
ชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.9 ผูขายจะตองสงผูเชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องโดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้นในวันสงมอบหรือเมื่อถูกรองขอ
6.10 ยูนิตทําฟนเปนผลิตภัณฑจากประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศในทวีปยุโรป
หรือสหรัฐอเมริกา
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-15เครื่องขูดหินปูนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ
1.2 สามารถตอทอน้ําจากยูนิตทําฟนโดยตอกับ Coupling น้ําของยูนิตทําฟน และจากถังบรรจุน้ํา
1.3 มีตูวางเครื่องขูดหินปูนได มีลอเลื่อน ตัวตูทําดวยไมบุโฟเมกา
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 ดามขูด และวงจร ของเครื่องขูดเปนผลิตภัณฑเดียวกัน มี Transducer เปนแบบ
Electromagnetic
2.2 ความถี่ในการสั่นไมนอยกวา 25,000 รอบ/วินาที โดยปรับความถี่โดยอัตโนมัติ
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 และติดตั้งระบบ
มอเตอรสงน้ําเขาเครื่องเปนระบบไฟฟาใชไฟ 12 โวลท
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 เครื่องขูดหินปูน ประกอบหรือผลิตในประเทศไทยโดยไดรับการจดทะเบียนไวกับสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ ISO 13485
3.2 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต และรับประกันคุณภาพ 2 ป
3.3 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
3.4 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
------------------------เครื่องปนผสมสารอุดฟน
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ
1.2 ตัวเครื่องทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
1.1 เครื่องเดินเงียบ ใชระบบ Solid State
1.2 ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ
1.3 ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,000 รอบ / นาที
1.4 มีแคปซูลพรอมลูกปน 2 ชุด
1.5 มีสวิทซเปด – ปดเครื่อง
1.6 มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย
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-163. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผูผลิต
3.2มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
3.3มีคูมือการซอม และวงจรของเครื่องอยางละเอียด ( Technical / Service Manual )
3.4มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
3.5ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ ISO13485
------------------------เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน
1. คุณสมบัติทั่วไป
ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ แปลงไฟ DC ไมเกิน24 โวลท
อุปกรณประกอบดวย ตัวเครื่อง แทงนําแสง และมีแผนพลาสติกกรองแสงเพื่อปองกัน
อันตรายที่เกิดกับตา ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 หลอดกําเนิดแสง เปนชนิด LED อยางนอย 5 Watt แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 450490 Nanometer(NM) และมีความเขมแสง(High Intensity Output) ไมนอยกวา 800 mW/cm
2.2 มีหนาปดแสดงสถานะ( LCD Screen Display)อยางนอยดังนี้
2.2.1 เวลาการทํางาน
2.2.2 เวลาที่กําลังทํางาน
2.2.3 แสดงสถานะพลังงานไฟฟา
2.3 แทงนําแสง(QuartZ Rod)สามารถดึงออกจาก Hand piece เพื่อทําความสะอาด และสามารถ
นําไปฆาเชื้อ ดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อโรค(Auto clavable)
2.4 ปลายแทงนําแสงมีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
2.5 ตัวเครื่องมีสวิทซ เปด – ปด และมีสัญญาณแสดงการทํางานของเครื่อง
2.6 สามารถเลือก Funtion การทํางานไดอยางนอย 3 ตําแหนง
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัท 1 ป
4.2 มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด
4.3 มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
4.4 ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ ISO13485
--------------------------เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่
1. ความตองการ
เครื่องกรอฟน (แบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได) มีอุปกรณประกอบและ
คุณลักษณะตามขอกําหนด
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
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-173.2 เครื่องกรอฟน และเครื่องอัดอากาศแยกจากกัน เพื่อความสะดวกในการขนยาย และ สายนํา
อากาศอั ด จากเครื่ อ งอั ด อากาศถึ ง เครื่ อ งกรอฟ น มี ค วามยาว 10–15 เมตร ตั ว สาย ทํ า ด ว ย
Polyurethane ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร
3.3 ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และมีความสมดุล
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 จากการกรอฟนที่สวนหัว ดานทาย
เปนแบบ ( 4 Holes)
4.1.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส
4.1.2 หัวกรอชา
4.1.2.1 Micro motor เปนชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยกรณีที่เ ปน Air
Micromotor ตองมีดานทายเปนแบบ 4 Holes
4.1.2.2 สามารถตอสเปรยน้ําได และสามารถปรับความเร็วได
4.1.2.3 มีหัวตอชนิดตรง(Straight)และหักมุม(Contra Angle)อยางละ 1 ดาม
4.1.2.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งไดโดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเวน Electric Micro motor
4.1.3 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน ปลายทิป
สามารถถอดออก ฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
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) และเปนผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุนโดยมีการระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผาศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
4.2.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชเครื่องกรอ
4.3.1 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไมแตก
กระจายจนเกิดอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
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
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-184.4 ที่ใสหรือวางดามกรอ
4.4.1 สําหรับหัวกรอเร็ว 2 ที่, 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 และมีวาลวเปด
ปลอยลมและทิ้งน้ํา ติดตั้งอยูใชงานไดสะดวก
4.5.6 มีสวิตซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหปริมาณลมในถังเก็บลมอยู
ในพิกัดโดย ชวง Cut – In มีแรงดันไมต่ํากวา 5 Bar
4.5.7 ตองประกอบจากโรงงานผูผลิตทั้งชุด เปนไปตามมาตรฐานสากล
4.5.8 มีอุปกรณปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ดังนี้
4.5.8.1 Air Filter จํานวน 1 ตัว
4.5.8.2 Regulator พรอมมาตรวัดความดันของลมที่ออกจากถังเก็บลม 1 ชุด
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตและหรือตัวแทนจําหนายภายใน ประเทศของอุปกรณทุกรายการ
5.1.1 เครื่องกรอฟนประกอบหรือผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 และหรือ ISO 13485:2003 โดยระบุวาผลิตหรือประกอบ
เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่ (Dental mobile Unit)
5.1.2 ด า มกรอเร็ ว ,ด า มกรอช า จะต อ งเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ( มีใบอนุญาต Certificate of Free sales ) วาสามารถ
นําเขาสินคานี้มาจําหนายในประเทศไทยได โดยผูเสนอราคาจะต องนําสําเนาเอกสาร
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองใหผูเสนอราคาเปนตัวแทนจําหนายจากผูไดรับอนุญาตมา
แสดงตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลในวันยื่นเอกสารประมูลดวย
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 ที่เครื่องกําเนิดอากาศอัดทํางานแรงดัน
ลมที่หัวกรอเร็ว/ดามกรอชา ตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับ
ดามกรอเมื่อเปาลมจาก 3 - way Syringe ไปที่กระจกสองปากไมมีละออง
น้ําเกาะติด
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3.

4.

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
ยูนิตทําฟนของทันตแพทย (650,000.-บาท)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
…………………………………..
ความตองการ ยูนิตทําฟนมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการบริการทางทันตกรรมแกผูปวยที่มีความซับซอนและยุงยาก
ในการใหบริการ
คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย ระบบน้ําบวน
ปาก และเกาอี้คนไข ทั้งหมดเปนผลิตภัณฑเดียวกัน ยกเวนเครื่องกําเนิดอากาศอัด 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
คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 แสงสวางที่ไดปราศจากความรอนโดยเปนโคมไฟชนิดไรเงามีแผนสะทอนทรงกลมและมีฝาครอบ
ปองกันฝุนละออง
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
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6

เครื่องอัดอากาศเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
กําลังของมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา
จํานวนรอบการหมุนของมอเตอร ไมเกิน 1,500 รอบ/นาที
สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที
มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาด ไมนอยกวา 50 ลิตร พรอม Safety
Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถังและมีวาลวเปดปลอยอากาศอัด
และน้ําทิ้ง ติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
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-20มีสวิทซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร
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
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 จากการกรอฟนที่สวนหัวไม
นอยกวา 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 องศา
เซลเซียส
4.2.2.1.4 ถอดเปลี่ยนหัวกรอดวยปุมกด และ Body ทําจากโลหะไรสนิม
4.2.3 ดามกรอชา
4.2.3.1 Micromotor เปนชนิด Electric มีความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 40,000 รอบ/นาทีใช
กระแสไฟฟาไมเกิน 30 โวลท สามารถปรับความเร็วไดดวยสวิตซเทาและสามารถกําหนด
ความเร็วได
4.2.3.2 สามารถตอสเปรยน้ําไดและสามารถปรับความเร็วไดและมีทอน้ําอยูในดามกรอ (Internal
coolant)
4.2.3.3 มีดามตอชนิดหักมุม (Contra-Angle) ชนิดตรง (Straight) อยางละ 1 ดาม โดยดามตอ
ทั้งสองชนิดมีทอน้ําอยูในดามตอ Body ทําจากโลหะไรสนิม
4.2.3.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่ง ฆาเชื้อไดโ ดยทนความรอนไดสูง ถึง 135 องศาเซลเซียส
ยกเวนสวน Electric Micromotor
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-214.2.4 Triple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือ น้ําและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถ
ถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
4.2.5 สายดามกรอและ Triple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวยซิลิโคน
4.2.6 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ
4.2.6.1 เปนภาชนะใส ทนความดันไมนอยกวา 3 Bar
4.2.6.2 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
4.2.6.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.6.4 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.2.6.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.2.6.6 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะตองไมแตก
กระจายจนเปนอันตรายแกผูที่อยูใกลเคียง
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 มีร ะบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาดามกรอ และมีร ะบบเปาลมหลัง การกรอ
(Ship Air)
4.3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัดดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดยผาน
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
4.3.1.6 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
4.3.1.7 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช Flexible Arm รวมกัน
4.3.1.8 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลือ่ นที่ไดทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
และคงที่ไดทุกจุดที่ตองการ (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของดามกรอจะตองไมลด
ระดับลงถูกพื้น)
4.3.2 สวิทซเทา
4.3.2.1 สามารถควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ํา , ปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข
4.3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและเรงรอบความเร็วของดามกรอดวยการเลื่อนสวิทซ
สามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียวหรือทํางานแบบมีน้ํา รวมดวย
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
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5.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน
5.7 ลมทีป่ ลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผาน Bacterial Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพการดูด
ลดลง
5.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความสะอาดไดสะดวกและมีสํารอง 1 ชุด
5.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวย หรือเคลือบซิลิโคน
มีคุณสมบัติไมหดตัวหรือตีบตัว ขณะใชงาน
6. ระบบน้ําบวนปาก
6.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปากและสามารถถอดที่กรองมาลางทําความสะอาด ไดงาย
6.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยอัตโนมัติโดยใชน้ําหนักและSensorรวมกัน สามารถ
จายน้ําปริมาณที่เทากันแมวาน้ําหนักของถวยน้ําจะแตกตางกัน
6.3 อางน้ําบวนปากคนไขผิวเรียบทําดวยวัสดุที่คราบสกปรกไมเกาะติดสามารถถอดออกเพื่อทําความสะอาด
ไดโดยทนความรอนไดถึง 135 องศาเซลเซียส มีทอน้ําปลอยน้ําลงในอางและมีที่กรองวัสดุอยางหยาบ
ภายในอางที่สามารถถอดทําความสะอาดไดงาย
6.4 มีที่กรองวัสดุกอนลงทอน้ําทิ้งที่สามารถถอดมาลางและทําความสะอาดได
6.5 มี Triple Syringe 1 ชุด พรอมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกับขอ 4.2.3) และมีถาดวางเครื่องมือสําหรับ
วางอุปกรณ
7. เกาอี้คนไข
7.1 เปนเกาอี้ที่มีสวนรองรับผูปวยประกอบดวย สวนรองศรีษะ , สวนรองรับแผนหลัง , สวนรองรับสะโพก ตน
ขา
7.2 สามารถปรับเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ําของเกาอี้ไดดวยระบบ เกียร
มอเตอร
7.3 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข และสามารถปรับสูง - ต่ํา ได
ตามความตองการ 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 คือ
บริเวณถาดวางเครื่องมือ เกาอี้คนไข บริเวณอางบวนปาก และสวิตซเทา โดยกรณีที่ปุมปรับ อยูที่สวิตซเทา
เกาอี้คนไขตองมี 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 และที่พักเทา
8.2.3 พนักพิงสามารถปรับหมุนไดรอบขณะที่นั่งทํางาน
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-239. เงื่อนไขเฉพาะ
9.1 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิตและมี catalog ตัวจริงจากบริษัทหรือโรงงานผูผลิตสําหรับ
รายการตามขอ 2-7 โดย
9.2 ดามกรอเร็ว ดามกรอชา เปนผลิตภัณฑของประเทศ ญี่ปุน และเปนผลิตภัณฑเดียวกัน กับยูนิต
ทําฟนที่เสนอและมีใบอนุญาตการนําเขาจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย
(Certificate of free sales) สําหรับยูนิตทําฟนและดามกรอเพื่อยืนยันแหลงผลิต
9.3 เครื่องอัดอากาศและมอเตอรของระบบดูดน้ําลาย เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
หรือยุโรป ยกเวนสวนของถังลมและอุปกรณ Overload
9.4 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศของ
อุปกรณทุกรายการ และยูนิตทําฟนผลิตจากโรงงานที่ไดผานการรับรองคุณภาพISO13485
9.5 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใช ดังนี้
9.5.1 ดูมาตรวัดแสดงการทํางานของหัวกรอ
9.5.2 เมื่อหัวกรอทํางานติดตอกันเปนเวลา 15 นาที
- แรงดันลมตามคุณลักษณะตามที่กําหนดของหัวกรอนั้นๆตามเอกสารกํากับดามกรอ
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 ไปที่กระจกสองปากหรือกระจกเงาแลวไมมีละอองน้ําเกาะติด
ที่กระจกสองปากหรือกระจกเงา
9.8 เมื่อใช High Volume Suction ดูดละอองน้ําในขณะขูดหินปูนดวยเครื่องขูดหินปูนไฟฟาที่
ระยะ 10 มิลลิเมตร ระหวาง Suction Tip กับปลาย Tip ของหัวขูด การดูดละอองน้ําอยาง
ตอเนื่องตลอดระยะเวลา 15 นาที จะตองดูดไดดี
9.9 เมื่อใช High Volume Suction รวมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที แรง
ดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector คงที่
9.10 ตัวเกาอี้คนไข เมื่อใชปุมปรับตําแหนง Preset กับคนที่มีน้ําหนัก 150 กิโ ลกรัม ตําแหนง
Preset ไมเปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว
9.11 ในกรณีที่ปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยูที่สวิทซเทา
ขณะที่กําลังใชงานดามกรอ ตัวเกาอี้คนไขจะไมทํางานไมวาจะปรับเกาอี้อยูในตําแหนง ใดก็ตาม
( ทดสอบ Chair Lock System)
10 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่แสดงรายละเอียดอยางสมบูรณ โดยยื่นตอ
คณะกรรมการเปดซองในวันสอบ/วันประกวดราคา
11 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual)
12 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบของครบ
13 หากเกิดการขัดของประการใดอันเนื่องจากการใชงานตามปกติในระยะประกัน ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขให
ใชการไดดีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หากมีการแกไขขอพกพรองเดิม 3 ครั้ง แลวยังใชการไมได
ตามปกติ ผูขายตองนําสินคามาเปลี่ยนใหใหมภายใน 60 วัน โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทัง้ สิ้น
----------------------------
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-24คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องเอ็กซเรยฟน (150,000.-บาท)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความตองการ
เครื่องเอ็กซเรยฟนสําหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน
เพื่อถายภาพรังสีของฟนใชประกอบการวินิจฉัยและการใหการรักษาโรคทางทันตกรรมเฉพาะทาง
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต (+/- 10%) 50 เฮิรตซ
3.2 เปนแบบติดผนัง
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 หัวหลอดเอ็กซเรย
- เปนชนิด Long Cone โดยมี Focus Cone Distane (FCD) 20 เซนติเมตร
- สามารถใหแรงดันไฟฟากระแสตรง (Adopted direct current rectifying system )ที่หัว
หลอด 70 KV.
- Focal Spot Size 0.7 มิลลิเมตร X0.7 มิลลิเมตร
- Filter กรองแสงลดอันตรายจากรังสีเทียบเทาอลูมิเนียมหนา 2.0 มิลลิเมตร
- ติดตั้งกับ Flexible Arm ซึ่งสามารถปรับระดับหัวหลอดใหสูง – ต่ํา และ ซาย – ขวาได สามารถ
ปรับมุมในแนวดิ่งและปรับมุมในแนวระนาบได
4.2 สามารถตั้งเวลาในการฉายแสงรังสีเอ็กซเรย โดยตั้งไดตั้งแต 0.02 – 3.2 วินาที ในการถายภาพฟน
แตละซี่
4.3 คากระแส mA ที่ใชในการถายรังสีเอ็กซเรย 7 mA และเปนหลอดชนิด DC-Electric Current
( HIGH FREQUENCY)
4.4 มีตัวควบคุมการทํางานของเครื่องระยะไกล จากหลอดเอ็กซเรย ดวย Remote Switch ที่สามารถ
ควบคุมไดในระยะไมนอยกวา 3 เมตร จากหลอดเอ็กซเรย
4.5 มีหลอดไฟฟาหรือสัญลักษณสัญญาณแสดงการ เปด-ปดเครื่อง
4.6 มีสัญญาณแสงและเสียง ขณะมีรังสีเอ็กซเรย
4.7 มีแผนอลูมิเนียมกรองรังสีรวมแลวไมนอยกวา 2.0 มิลลิเมตร
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เสื้อตะกั่วกันรังสีมี lead collar ตะกั่วหนาประมาณ 0.3 มม. จํานวน 1 ตัว
5.2 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาแบบอัตโนมัต(ิ Automatic voltage stabilizer) ขนาด 3 KVA
จํานวน 1 เครื่อง
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ผูเ สนอราคาตองเปนผูผ ลิตหรือผูแทนจําหนายที่ไดรับการแตง ตั้ง โดยตรงจากบริษัท ผูผ ลิต ตองมี
ใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
6.2 มีความเบี่ยงเบนภายหลังจากการติดตั้งของคุณสมบัติทางเทคนิค ตามขอกําหนดความเบี่ยงเบน
ภายหลั ง การติ ด ตั้ ง ของ คุ ณ สมบั ติ ท างเ ทคนิ ค ขอ งเครื่ อ งเอกซ เรย ถ า ยภาพรั งสี ทั่ ว ไป
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกําหนดใชอยู ณ วันที่ประกาศจัดซื้อ
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6.3 มีคูมือการใชงาน , คูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technical / Service Manual เปนภาษาไทย
และหรือภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ )
6.4 ผูขายรับประกันคุณภาพเปนเวลา 2 ป นับแตวันสงมอบของครบเปนตนไป
6.5 หากเกิดการชํารุดขัดของ เนื่องจากการใชงานตามปกติในระยะเวลาที่รับประกันคุณภาพ และผูขายทํา
การแกไขแลวถึง 2 ครั้ง แตยังใชการไมได ผูขายจะตองนําเครื่องใหมมาเปลี่ยนใหภายในระยะเวลาที่
ผูซื้อกําหนดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ
-----------------------------5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑทันตกรรม
6.วงเงินในการจัดหา
จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2554(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 10,964,000.-บาท(สิบลานเกาแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)
7. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัส ดุ กลุม งานบริห ารทั่วไป สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัด ขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่ม เติม หรือขอเสนอแนะวิจ ารณห รือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ .16 มีนาคม 2555.... ถึงวันที่...19 มีนาคม 2555.......
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง..
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..ราเชล แสนกิจตะ....
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ).มุนี เหมือนชาติ...
(นายมุนี เหมือนชาติ)
ทันตแพทย เชี่ยวชาญ
กรรมการ
(ลงชื่อ)..รันยู พลเดช...
(นายรันยู พลเดช)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ
คิมหันต ยงรัตนกิจ
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

(ลงชื่อ)..บุญยงค ลนเหลือ..
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
(ลงชื่อ).งามตา รัตนมาลี.
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภณ
ั ฑทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2554(เงินบํารุง)
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟน
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 4 เครื่องเอกซเรยฟน
จํานวน 2 เครื่อง
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ ……/2555 ลงวันที…่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ .....................................
ระหวางเวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ .....................................................
เวลา.................น. ถึง.....................น. ณ................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่…..............................
ถึงวันที่.......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่...............................พ.ศ.2555

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……..…/2555
การซื้อครุภัณฑทันตกรรม
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ
ทันตกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ปงบประมาณ 2554(เงินบํารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟน
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 4 เครื่องเอกซเรยฟน
จํานวน 2 เครื่อง
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ 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) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต-ิ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา ให
ชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 150 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …150… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนสถานที่ไดรับจัดสรร
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-34.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑทันตกรรม ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถถี่ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ .............../2555 ลงวันที่.....................................
ในวันที่ ……….…………………………...…ระหวางเวลา………………..น. ถึง……………...น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และ
แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา
มีผปู ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้อ งต น เพราะเหตุเ ป นผูป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงค
จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุให
ถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคา
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-4ที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิ ังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ 10,964,000.-บาท(สิบลานเกาแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
548,200.-บาท(หาแสนสี่หมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที่
.......................................... ถึงวันที่..........................................) รวม..........................วันโดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
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-5การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจัง
หวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผปู ระสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชอื่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูม ีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
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-6ตามข อ 7.1 ผู ชนะการประมูล ซื้อดวยระบบอิเ ล็กทรอนิก สจะต องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญ ญาดังระบุใน
ขอ 1.4 หรือในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส ทําสัญญากับ หนวยงานระดับจังหวัดเจ าของงบประมาณแต ล ะ
หนวยงานโดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัด
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง 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
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ดังนี้
รายการที่ 1 ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทําฟนสนาม
จํานวน 15 เครื่อง
- รับประกันความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบของครบ
รายการที่ 2 ยูนิตทําฟน
จํานวน 3 เครื่อง
- รับประกันความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบของครบ
รายการที่ 3 ยูนิตทําฟนของทันตแพทย
จํานวน 4 เครื่อง
- รับประกันความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบของครบ
รายการที่ 4 เครื่องเอกซเรยฟน
จํานวน 2 เครื่อง
- รับประกันความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบของครบ
โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.5(3) ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
-7-/...

-711. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจาก งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตอง
ครบถวน ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป นผู ขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ ง การสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเข ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.2555

สถานที่ไดรับจัดสรรครุภัณฑทันตกรรม จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อม ประจําปงบประมาณ 2554
รายการ

งบประมาณที่ใช

สถานที่ไดรับจัดสรร

cup

ไดรับจัดสรร
(เครื่อง)

รพ.ขอนแกน

1

รพ.เขาสวนกวาง

1

ลํา
ดับ
ราคาตอ
หนวย
1

2

3

4

ยูนิตทําฟนของทันตาภิบาลพรอมชุดทํา
ฟนสนาม

ยูนิตทําฟน

ยูนติ ทําฟนของทันตแพทย

เครื่องเอกซเรยฟน

รวม 3 รายการ เปนเงิน

450,000

438,000

650,000

150,000

จํานว
น
15

3

4

2

รวมเงิน
6,750,000

1,314,000

2,600,000

300,000

10,964,000

1

รพ.สต. ตําบลบานคอ

2

รพ.สต. ตําบลเขาสวนกวาง

3

รพ.สต. ตําบลปอแดง

รพ.ชนบท

1

4

รพ.สต. ตําบลบานขาม

รพ.น้ําพอง

1

5

รพ.สต. ตําบลหนองบัว

รพ.บานฝาง

1

6

รพ.สต. ตําบลปาหวายนั่ง

รพ.บานฝาง

1

7

รพ.สต. ตําบลหนองกุงเซิน

รพ.ภูเวียง

1

8

รพ.สต. ตําบลโพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี

รพ.มัญจาคีรี

1

9

รพ.สต. ตําบลหนองแปน อ.มัญจาคีรี

รพ.มัญจาคีรี

1

10

รพ.สต. ตําบลหนองแซง อ.บานแฮด

รพ.สิรินธรฯ

1

11

รพ.สต. ตําบลบานเม็ง

รพ.หนองเรือ

1

12

รพ.สต. ตําบลบานผือ

รพ.หนองเรือ

1

13

รพ.สต. ตําบลดอนดั่ง

รพ.หนองสองหอง

1

14

รพ.สต. ตําบลวังหิน

รพ.หนองสองหอง

1

15

รพ.สต. ตําบลดูนสาด

รพร.กระนวน

1

1

รพ.บานไผ

1

2

รพ.พล

1

3

รพ.สต.ตําบลโนนทอง

1

รพ.อุบลรัตน

2

2

รพ.ชนบท

1

3

รพ.ภูเวียง

1

1

รพ.บานฝาง

1

2

รพ.ภูผามาน

1

รพ.หนองเรือ

1

