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ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

สิ้น ๒,๘๕๙,๖๙๐.๐๐ บาท (สองลานแปดแสนหาหม่ืนเกาพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 

๑.  ชุดอุปกรณการตรวจรักษาโรคทาง

ทันตกรรม

จํานวน ๑   ชุด

๒.  ชุดอุปกรณถอนฟน จํานวน ๑   ชุด

๓.  ชุดอุปกรณอุดฟน จํานวน ๑   ชุด
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล Admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทนิรันดร พิเดช)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                   .                                            

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒,๘๕๙,๖๙๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑ ๙ ม.ค.๖๑ เป็นเงิน   ๑,๑๖๙,๓๕๐.๐๐ บาท   ราคาต่อหน่วย    ๑,๑๖๙,๓๕๐.๐๐        บาท 
รายการที่ ๒ ๙ ก.พ.๖๑ เป็นเงิน   ๑,๑๕๓,๕๔๐.๐๐ บาท   ราคาต่อหน่วย    ๑,๑๕๓,๕๔๐.๐๐        บาท 
รายการที่ ๓ ๖ มี.ค.๖๑ เป็นเงิน  .... ๕๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท   ราคาต่อหน่วย  ....  ๕๓๖,๘๐๐.๐๐        บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑  รายการที่ ๑. ผู้ประกอบการ ๒ ราย บริษัท ทันตสยาม จ ากัด และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ 
๔.๑  รายการที่ ๒. ผู้ประกอบการ ๓ ราย บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ,บริษัท ที โอ พี โซน จ ากัด 
และ บริษัท เด็นตัล วิชั่น จ ากัด 
๔.๑  รายการที่ ๓. ผู้ประกอบการ ๓ ราย บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ,บริษัท ที โอ พี โซน จ ากัด 
และ บริษัท เด็นตัล วิชั่น จ ากัด 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑ น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                                                                                   . 
          ๕.๒ น.ท.หญิง ธาริณ ี เวชมนต์                                                                             . 
          ๕.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล                                                                                    .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดอุปกรณ์การตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม 

ชุดอุปกรณ์ถอนฟัน 

ชุดอุปกรณ์อุดฟัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ชุด 

๑ ชุด 

๑ ชุด 

 

๑,๑๖๙,๓๕๐.๐๐ 

๑,๑๕๓,๕๔๐.๐๐ 

๕๓๖,๘๐๐.๐๐ 

 

 

 

๑,๑๖๙,๓๕๐.๐๐ 

๑,๑๕๓,๕๔๐.๐๐ 

๕๓๖,๘๐๐.๐๐ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๕๖/๖๑

การซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  ชุดอุปกรณการตรวจรักษาโรคทาง

ทันตกรรม

จํานวน ๑   ชุด

๒.  ชุดอุปกรณถอนฟน จํานวน ๑   ชุด

๓.  ชุดอุปกรณอุดฟน จํานวน ๑   ชุด
 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี
 

                                         ๑.๑.๑ รายการท่ี ๑ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย พอ.ที่ ๑๓/๖๑ จํานวน ๔

หนา
 

                                         ๑.๑.๒ รายการที่ ๒ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย พอ.ที่ ๑๐/๖๑ จํานวน ๔

หนา

                                    ๑.๑.๓ รายการท่ี ๓ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย พอ.ที่ ๑๑/๖๑ จํานวน ๓ หนา
 

                              ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
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                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 

                          ๑.๘     ใบเสนอราคาที่ไดแนบตามเอกสารแนบทายเพิ่มเติม

                 * เงื่อนไขเพิ่มเติม
 

                   -  การจัดซื้อหรือจัดจางคร้ังนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ
 

รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อ

การจัดหาในคร้ังดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
 

                   -  หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเร่ือง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไข
 

สอดคลองกับบทบัญญัติใหมของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับ

เดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา
 

                       ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
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รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                           (๔.๒)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                                           (๔.๓)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
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                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   ใบเสนอราคาท่ีตองแนบใหกับกรมแพทยทหารอากาศ 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ.

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๒๔๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
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ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี
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                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด
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                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
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เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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b.o,o.m a1u1:ori{fiil:ra o r n r{01fl o uio' n i :drrir ulori, }i,x
b.oo vioqarriraralutjonJrnvxvr-un n:iil (High Power Suction) uut.lna1afin <iruru ao 8u

lJnfuauugr0u1.i!au o{u
a.;

b.oo.o tflutniarqoularorira"lqrfil.i'siofi't Handpiece suction rfioldqouerara

b.oo.b rilornnarafin rlaru6'ruufiqf,uiln dt-mr duaontn rfialdrYudulutrurqrr'lu.t

b.c;o,.m airr:oyirhirj:rnorn16oki logi6'nr:u.:dru1o;11d

b.ob arur:01{.:ruitrniuuirdri'usrnl:rrfiL{y{u1u1aii'frau'ki

d'. a21! aaariu oiadnloiiunr:iu:ourn:oruotiriliau l5O 9C01 uau ISO 13485

<. nrr n{ u 1udon1:ld{1u sl1lrlrlfl5n1uflo.iuidvrdaasr

' t:linur aur:nrirLi'rl:raornt6oLiloui6nr:iroiraloul v:'olauiSd. n11 {1U [Un15 tt'!1uua3u', ,
a!una u:ot[tu']u']E1t{ot5n

u. :ridrr#nuruvBaJrulfl oruurrtarui$xciaisr
e/. AUasa?na1g gl1llUUUtOlU:UYl{fian

irrd. n afluoJvto{2dar t!lunl:9lan n'ttuuut o.tulu?1ftt{aa

G{. ?5n1:r{an n1!!1fl:n1uflA':U5u flAArl

oo. n1:n:1oua3n1: aaa{ {.treololrirnr:vrna o.louarur:oldlruloi'n 1lrqrua-nu vtafllu'l
Yrnly!o t?

n:?noona.l

'on6..3o,(-
e0.n?n,1{a

nr:un'l:Bay[aurunr: arun.fi cr:rurRrudnuru;rorrcrianurvlti na

k ty' tr.a.to

iu:a+onar:onfrol
I

,o_u_r_ lfrnl rll(--
l'a6.Tt0.

U:soru a n.irr: rqrudnuruvrowrvn"aqutnti no.

Oo r.u.bo

/&(-
(oridi rmrud)

mr.H2a.mn.fla.
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qfua=nt fustatriu{anuwl8 yto.r 6t(r/bo
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ob. olg

ql?nqn910.1

:u:o$ona'Donna,r

fla.a.n_

1$.4.\./

. ,iv 2
a1 J n5 ru110 0.16 {1{5 A U nUv{ d OU

ob.o {tru:"urJ:vn:un nl rn;oifiavr'rhJrf,unar u il
g)a

ob.b 4tlUtnlOill0UIt UAYflOaaltJl:OUan.:UAn5'lun1:r{afl u:OU'l[1J1AU1!Onn0{tl1rJ:YtUUU

't o{ 1n:11n1:

fla.n2fl.tI0.

n5:!n1:uavlar1un1:s n.fl,]:rulqoanutuclo,r'rcraaurvru Yr0

ho./r,.o.ro

,Jr-*-
:vtru narn.fr rr:rurnrua-nuruvuatrvr{aounvd ra

,9? r.u,bc

ouriGhil{tf u#'n5ru1unr:r"or,r116'

d

ta5.'iI0.

in.11a.

lp 14.U.bo

iirrurgn6ol

u.?t.i/r0.t Vg h^r
(oriai rzu,uri)

xu.fi?n.n2fl.fla.

O t6'A t'AO*-..J....__._J.._;__

nzuanuiucrarr:r-aounrti na.fi ocy'bo
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n[UanBEUslAY{'lJl{619161Utlfl Yl![{o-I oolb6)

AU
to116E tooun5 OOUlllJ

". isrQrj:;ardlunr:tdlru l{aitaiulrunorf, u
- As

b.'uon1'tua1tJ1tn[[a36]D50usfln0.:n1l

b.o n:vuanul:1u1110i1:Jd'uriu[[uul,i2i

(Anesthetic Aspirating Syringe Cartridge Dental with Hook)
J a " - - ! n;-b.b tn5o.rfr oai114iu6'orfr atEafr 6n:oun'?fi u Luxating ELevator ttuuldl

rduEirufludnarriru're sr fiaal en ruoi 3c
:

b.o, aunoufluuu fi lncisors, Canines, Premotars [ta3 Universa[ [!oi odo

nirl < !add$: rlroi d6., (Curette No.87)

b.a Eloaufludrl 6 lncisors, Canines, Premotars uav Universal [Uoi odo
(Forcep Tooth Extraction No.151)

AA"
br.b lflia.u]aal 5uoaurduuavuYvllnv{u tunualulnnnofl'lu$1u tuo: 6)c(o

(.Elevator Root No. 190)
;-"

b.6'J [A:A.iUaai1145u0aUflUUavUtv51nriu tunualutni{001u1?'l [u0l 6)c(6l

(E[evator Root No.191)

b.d rnia.lio.ilr.riu unv:rnilu tfr o a'luelr.i riarut60r

(Etevator Root Ip Pick or ApicaL Etevator Straight) ruoi o
.ja"

b.G< tn:a{l]aal tuuftc:1nflU O1U{1U

(E(evator Root Tip Pick or Apical Etevator Left) ruoi u
a'a"

b.c,o tnSOWOA'luluUnv:'lnfl u qlum'l

(Etevator Root 1ip Pick or Apical Etevator Right) ruoi ar
i-"

b.6)6| lfl:o{!OA'l lultav5lnftuuuut1u'.: ll1tS'lt tUA: mo

(Etevator Root Cryer Left No.30)

n:?n0nna.:

u.a.'rfli
a0.n1fl.Yla_

(Forcep Tooth Extraction No.150) . ohuxu Gno fiu
i - . - ! J o 'b.d m;o.!fi a.iluiunorfi or6olunirfl uuuuaar!aru rJarotnEo.rfi or{rndrugrJ{ou

A1U?i.l 'ao !1]

o1U?U bo l,U

i1U?U bo tU

t1U'lU mo !U

QIU?U oo tU

i1U?U G)o tU

01U?U oo tu

Q'lU'lU c)o {U

Q'lU'lU oo l,U

01u?U oo {U

n:5!nisuacrarrunt: nrun.fi ot:rurRtudnnructorrvrr"anuyrfl ti ra' L/ nu.ro

:u:o{tana150nno'l

I
,ru o " lerAhq._

a

drru'rgndo.:

uyLu0.r

LAii.v{ 0

{:csruRrun.fi rr:ru1qoa"nBtusrar,llcfl"aqu*rdrro.r

(olicf rzrr *,,r

llu.R?n.fi?n.*'3.

,{o u.tj.bo
-.C,-/.-tr9/_j9*
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J-.
b.ob rn;o.:fr o;iluiuunv:rnfluuuutrurr dxrl',ri r1r0i eno

(Etevator Root Cryer Right No.31)
,3

b.on viaonuraruri'rd'{ai (Aspirator) uuu Frazier

rfiuriruqutinardru'rolv 'j1.! b.d - tr.6', ia6rln:
; - " . - J,

b.6'd tfl :aUAa1 :UnAUY{Un:'lll tOUOUvl{'l:J:1nr1u tua: bsr

(Forceps Tooth Extraction No.23 or Cowhorn)
) - " -- !;/-

b.c,d rn5o.liia.iluiusTorfi or8ofi 6o:aueT?fl u Luxating El.evator uuuldl

d'usirunudnarrirulo d ia6$n: ruoi 5c
ia"

u.ou rn5o.l!oahlr:Yuoauflun:1luu{ru tiq Nevius tuoi 881

(Nevius Forcep Tooth Extraction No.88L)
ia"

b.os, m;o{iiori'rraiunouflun:uuur,21 tfrq Nevius rua5 88R

(Nevius Forcep Tooth Extraction No38R)
21"-iJ

b.od rnia{fr a.ilr4iuussriiarEolurioujrn ruoi *
(Periosteat Etevator or Mott No.9)

A a " - y I ;.
b.6,c( ra;o{fr aai'ru:iuilrfi orEollda{d'rn ruai bm (Setdin or Periosteat)

b.bo Oll]ll0ltl9lotuA: m

- -- ! )
u.uo Furafiu{'urfior6o rjarulft inruarr:vu'irr ob - om rtr6ufl:
b.k b nUA'l lurlotlnin:vQn [Uto':U']n SUO Ronqeurs [UO5 c)

(Rongeurs Bone Forcep No.1)

u.uen nvludruiuusi{n:vonhiriuu (8one Fite) uuuda1016.iu1? tuai db

u.u< 8':drrm-uuciln:von (Bone Chiset) uuun:'r tuai d
- (8one Chiset, Straight No.8)

u.roa fi'rriru:"tiusi{nicon (Bone chiset) uuuldr ruoi u
(Bone Chiset, Curve No.2)

u.uu doudl,riunannivnn (Mattet)

B:?e0nn0.l

!.4-ufun.sr-

Q'lU'll.J oo 1,!

t1U2U oo tU

i11.1?1.1 oo tU

tlU2U oo tU

Q'1U2U oo tU

t'lU2U oo tU

t'r!21.r

Q11.l',lU

Q1!2U

Q',]1.r',lU

oo

oo

oo

oo

tu
tu
tu
tLl

d t1.r

dtu

a1!?1J d tu

Q'',t1t?u

n1!?u

0'l1J21l

alu?1.1

ao.n'tfl.na

:u:0{tanal:ooFr0{

no.u.r. ,.*J*1-
la5.nA.

rJ:cotr aun.fi lr'5rurnrudnnructofl rcltaounrti uo

d

fiu.fl2n.n2n.ilo.
I

&t.*et-tr....
.l

nfuahuructat'lr{aou1rrii fl a.vl 6)o/b6,

tu
tu

d'uurgnf,or

ufl.ilfi{

n:run1:uaJta!'rqnr: grun.f,rrr:rurqrua'nuzu;rovrr;n"aqunuti no

ko/r.rr.so Z*/--

Oo r.u.bo

xu1 b 10i d vu'r



u.u"i 6rLrirraiut'uriuu6uurualuuuriatLn::rriolrirn (Needte Hotder)

finruum:vra'ir.l od - oir lt!fir:ln:
b.bd n::lni a'rul6uoeiru:-usr-orfordo rroi b (scissors No.6)

b.b< 6ueirr.riuo"r:rnflu tuoi enoo (Root I orcep) urul6":
)1.b.flo tn:O.lll0A1U:UUann:unnyl'lnflAUn:SUlJiYluFl tUO Jovanovic tUA: o

(Jovanovic Periodontal Chiset No,PJOll or 13VTG)
i a . -1i 4

b,oro tniorfroriru:=uiltfiotEo.lrun"aun::rtio.i rn (Cheek/llssue Retractor)

;rJdr.rldrranlruuuto.i University of Minnesota
. -., tr 4

b.mb 01nait14iuldtn5olfr our.lvt"ustn:i!r (Tray lnstrument CR5 Staintess)

irurflni1.: u o/b dr tnr a o/b dr
.",3 "b.o,m u,ir'tiidrailviuflu lnr'r{riusrn::r.r (Cups lodine CRS StainLess)

rulorfruiilufluriflarr b ozb dr
v),e

b.sr< duniuontfi adalnrulu'tiol{rn (Handl.e Mouth Examining Mirrcr')

b.md 6!6u.i1d [ua5 6d (Forcep Dressing No.18)
;-"-;-J

b-mb rnia.iiod'naiuriritanf u rfroqr:roflu-lutio.tr.Jrn tIo b aru

(Exp(orer Dentat No.23 or No.5)

a?1!fiJaoarft, n1 ller:i1uta{uifvr{ain
A1!'l1l do tU

drrurgnf,ol

u.ff.uo.i

(o'r3d nn'uri)

14U.enn.n?n.fl0.

....*-..r.-egl-W-

R rua'nr*ruvtaytrvlt-anunvd na.fi .o,4oo

01u'tu

nlu?u

i'tu?u

bo

bo

lJU

tu
1'U

btu0 "11.,J? 1.,1

sn tUn1!?u

0111?u db tu

Q1l.J?U

01l.J1U

n1u?u

bo

do

tu

tu

gl.

d. 6?1!ft.!lruuayrunludanlfltrlu n'luu1n5!1uto{ui6vr{lrisr

d. n21rr.i101un1t1i{'ruuarnl:r;1:rinu1 6-ru'r:oli{}iUrlsornt6olfloaiEnr:u'lrirulorir alrrfia
- ,x , i<

M:AUtU'tU',l?I1$Ot5n

b. :ild1{#fl BsJuarruln nrrtuuutro.tuiu"ylrifl a0l

c/. aBasamalU 9llr.luuu{a{U:UvlBfiael
.56 c e\ ta -d. 6fl a-nufl Jra{i.tqfilf,lun1:aan riror ntudnndrlritiu6fr u (Staintess Steet)

<{- ?5n'l:aan n1!x1915t1ufl a{u:ltYl fl a0t

" 1:otd.:rukioruqrudnuruYtantYtoo. fl:jl8:i-:l5L!l6il]:!-1I8!!O-i1 lltilBna{yl1n1:vloao!nuA1!
nluuo1i

i:ltonna.:

,.u.r,i.Bl---=.-
fia.n'tn.'lo.

n:irnliuavrarlufl l: aon.f,m:rurarua'nuructo tcx"aourttlti fl a

!s/n.u.u.
:1J:O{{Ona1:OnnO{

I
na.o.n. tro,rt<rr(-

iou.nr.
:cgru nrun.fi ot':{urqruanuruvtanrvriaqunvrd na.

ilo fi'B'bo

14I'l q! ?0n d UU'l



o6). ar ln5tuv oa {4.:1{:a!nu1{ a ou

ob. ou6l

n:?n0nna.l

ou. or ritr u ir-rrj : v n-u n run ru tni o ll' ovr"rhj rf, u rr a r u t
u)a

orb.b tll,lUtnlO.llj0Uv{YluQvn0na',l l0tl6fln an01Un1: Arl l0U1l?J1AU1{Onfl0{011.113[UUU

10nfl1.1:1Un1:

Ha.n1n fio'

n::lrn15uaJl'aIlun1t 6tUfl-t'u:tu'lhfua'nuructonrctr"aou1ltld ro' 
\r.o/n.u.t.

:"u:artonar:nndor

Jt.-..-

r.t.a-u0l.l

na.a.n. t
la6.ta.

rJ:cr-ru Ron-f, ar:furnrua"nuruvtalrrcfianuvrnti ro
ilo t4.B.bo

aqriil#liriur.ra"nErulunr:o"nvrld'

ra.o.?1. t L...-'

ln.4.
,lo t.a.>o

drrurgndol

u.vt.u0r

(orid tru,u;l)

l,tu.fl?n.n2n.il0.

O , Dq\, )3O
x-.{.-.&.-..-J.re.-

ntua-nurucro rcriaourud na.fi ooluo
r,rrirata.r<vrir
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earfnuolcrqfll;daerarurfl fld noi-oolbo

dofraq qoqrln:oJqoflu

o. inqrj:ya rilunr:l{lru kirirra:"uruqnrlu
^ lvb. ?na21!611t110$ava ttour aa.:n1t

)-,au.o rnia.rijarirulunliflnusi{uior,6iliaq CaLcium Hydroxide uEo Gtass tonomer

tfioaolrjaru (Dycat Canier Putp Protective Dentat D/E) iruru
u.u rnio.rfi oairuita-qr-aoofl fl uiila1oer-euruuaoi{a1u rfi o Andrews ruai o/b

(Andrevra No.1/2) ii'ruru

b.m rnEa.ru'oeirr,tiuolor"anoofluu'rja'tuet'alLiuuao.!!a1u rfiq Btack [uoi o/lo
(8tack Ptugger Fitting No.1/2) raEafiGrudoturorduairu4udnar.: o,.e ia6run:

uav b.d iaaurar drutu
la"b.d [65a.riaai'luiurirynal"arYu uuuaol a']s l,u'rordurilufl urinall 

",.d 
iaAlxsr:

uav b.o iaarra: (Amal.gam Canier D/E) iiruru
)a"b.d rflSo.r!o.ill4iuriruran"arYl uuuaoi!a1u rurordur.iluflurinar{ b.o ia6eror:

uav b.sJ - b.< fraauLn: (Amatgam Carrier D,/E) iiruru
)a"

b. b rni aiiio airliul{lu n 1 : n n ucinfl ! ua r qo olo2]a q q ofl u uuu a o.r a l u
o )- i
druuurfi :rJuaouhuac5nd'ru: yl: rnail ru ai bcrlbc(

(Burnisfrer OentaL No,2Tl29) iiruru
a.d"

b.G., mia{fr orifls"uninuqi.rorian"r truuaondalsxio Hottenback ruoi o/io
(Hottenback Carver Dentat No.1/2) il'ruru

t 1"b.a rnSo{! oai, }r:-ustlo urir oria rirL uuua a {d a1srfi o Hctl.en back ruoi 35

bo

bo

bo

bo

bo

do

bo

tu

{u

{u

{u

su

tu

{u

(Hot{enback Carver Dentat No.35) t"rUlU bo
i a " --:-b.G( tnSonioahx:-unhtlaf ut,! (Spocn Excavator Dentat) uuuao{ a1u

!-
tinrJareril'.iao{ririlf,ullfour,1?In! ru']nn?1!ni'r{ o.< iaiusr: , nhu?u bo fiu

.J - " -- !-
b.oo tn5arlodruiunhuiofluq (Spoon Excavator Denta() uuu6o{ a1u

tfinriarori'.raolririuuuavraflin(f,u:rjdau wronmrn{rr o.e fraiursl: nhu?u bo fiu

n:?10naat

u.a.r.16.:<&J-
aa.n?fl.tto.

B::uniittactat'Unr: 5run.fi 9r:urqrua'nuruvronr;n"aqurvtti no
\/r.r.ro

Suto{tooa'l:onf,a.:

na.o.n. IJ*,.-
[45.1,{0

rJ:voru nrun.fi rr:mnrua-nuorvranrcri6ounrti no

*ru,gn6ol

uil.rrfir Zrz^r
(61:01 [i,.'

llu.tl2n.mir.uA.
I

--9-J-s,gJ-39-
mA ntJbo



u.o,o, rnSoriarirviunoo'n srnurifl riGtru uullal u nara o.i alu
u ;d

rJarupirurafi rfitu1o o.b iaauflr rJaru6ndruvu'r

i.uurn:vra'irr b.od b.d ia6ursr: (Batt Burnisher D/E)
;d"

b.ob rnio{fi o.i'lvr:i-r1flunr:nnusiruinrutonfl u ttr,ltl alu uuuaon a ru

(lnterproximaI Carver DentaI IPC)
nd"

b.om rnio.:ioairraiul{mnusilriaooofluuirrruran:cuirlflu tfrsr Witand
,l
a1ufl {aa.:?j1{ [nn{auavn20[tJu:1Jlnu?

(Witand lnterproximaI Carver Dentat)
)a"

b.o< rniolfi oai iuoouacon ueirnadileer ituu6a.1ua1g

rjarud'ruufi*tuluyrru 5n6'ruliutjatun-nna! (P[astic lnstrument)

b.oa rniarfiariTr.riunnudriaqqarf,u tisr PKI ruai 3R arovilaa.r{r.:

tf,u;rJn::urJaralu (PKT No.3R Rounded Cone)
/-".--,

b.ou ra5orfi aeirr,iiuel-nueilort-anlltion'nraouJaro aradrur,tirnar
)a X

andruvurttu:tj undl (Discoid{teoid Carved
)a"

b.osi reiorfi oriT r.r:A6aulryiinduuud uuun:r tfi n Tofflemire

(Retainer Matrix Dental Straight Tofflemire)

iiruru bo fru

alulu do tU

i'lU?U bo tU

alu'lu bo lru

i'lU?U do tU

tubon1ulu

11U?U do iU
) a " -!b.oa rniolfiaa"T ra:-u6nuluinduuur{ tfin tvory uuuir6u? 6arfirJaran"laa.lrir.:

(futainer Matrix Dental No.48 or lvory) rl"ruru <o t'u
ia"":b.o* rniorioeirvr:"u1{:o.riuriaqqofluorian"tL (Amatgam Wett) ie'tu'tu do tu

cl. A'l1lluaAgnU fl'll]ll1a:t1u1l0{U5u arl

d. a?1xn{ruuarnuvllueionl:ld{'lu m1u!m: !'ruro iuidr{lrin
d. n?'ru.i1ulun1:16{r1uuayn1:ulf r:nu'r 6lu1:n 1t14u:lrlornr{okiloai6nr:fil6rtrlaJr auufia

- ,." , is
lrtoutu'tu'lfl1ttot5n

u. :rji rla'nuru : ua Jrul a fl 1il uuuraruiu'rria an

sr. f, uaraenaru nrluuuronuiiylihan
&Ed. arudnnolsra{i6afilftun1laafi rirornuadnndrhiriluailu (Stainl.ess Steet)

n:1aoflna.:

u.o.14ru.! .&r-
airrurqndol

u.11.il0q
n:tun'r:ttac(at'lunr: otrun.fi oa:rurnrua"nuruvto rcfiaourvlti yio

'\tt
Ity'r,i.ti.uo

H0.n1fl.Yi0

:u:ollona1:qnnor

xn.o.n, I*J*c-
L65.1rO

rJ:coru atun.fi tr:rurRrua"nuucraxlcrYaounnti no.

7*n'n
6rEd nu,ud)

14U.H1R.mn.to'

-?.,-t*sgJ-w*
nrudnurucra rslian ttvivrtj vra.fi ooloo
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d. 25n1:Han fl1 tJ ',',r o10't u'ir0 iu t uyrfl fi a n

' r:o'ldlrubiflrrn rua-nuruv toyttv too. n15nt?Ot[43fl'l: OaA{ rJljltJuA{fl']n1:ylfla0nlUAlU
i"nl uo 1,1

. tAo !oo. quns flBa.lA{fllA nU AEu

ob. auil

ou.o ritruiutj: c rYununr rniarfi or'rhj rfl unar u il
eaa

ob.b tllJ'lUlR:0{u0U ylUlvnAt6lll'l:OUaflnUan5lun1:Alan U:O1l1ttl'lOUlnQnnA{fl'lU:vIUUU

1JO':111.t:1'd n15

n5?nnnqet

.g=/_u_a.tarun

RO.n10.1rA.

nr5ttn1:uagmmuni: n fl.fin15{u1nodnuzu:tanrcfi"aourrt, ro' E.r,(r.".
:u:o.l[0fl61:flnF]al

ta.0.n
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