
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดระบบการจัดเก็บและ 
เรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จ านวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมแพทย์
ทหารอากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญ ชีกลาง 
ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ... 



-๒- 

 ๑๒.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๓.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.medical.rtaf.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง กรมแพทย์ทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ 
Admin_medical@rtaf.mi.th ภายในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศจะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

                                    ประกาศ ณ วันท่ี      ๕    กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
                                         พลอากาศโท นิรันดร  พิเดช 
                                                         (นิรันดร  พิเดช) 

     เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) 
จ านวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                       .                                                                                                        
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                         . 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          ๖,๐๐๐,๐๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๗ พ.ย.๖๐                                             .       
    เป็นเงิน             ๖,๐๐๐,๐๐๐           บาท  ราคาต่อหน่วย               ๖,๐๐๐,๐๐๐               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                 . 
๔.๒  บริษัท ไทย จี แอล จ ากัด                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๕.๑  น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                     . 
๕.๒  น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                       . 

          ๕.๓  น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                           . 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๐๕๔/๖๑b

การซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีดวยระบบดิจิตอล (PACS) จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี

 
 ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพ

ทางรังสีดวยระบบดิจิตอล (PACS)

จํานวน ๑   ชุด

 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย พอ.ที่ ๙/๖๑ จํานวน ๑๐ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     คุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย พอ.ที่ ๙/๖๑
 

                          ๑.๘     ใบเสนอราคาที่ตองแนบใหกับกรมแพทยทหารอากาศ

* เง่ือนไขเพ่ิมเติม
 

                   -  การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาใน

ครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
 

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%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                   -  หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเร่ือง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมที่มีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา
 

               ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          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

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) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                           (๔.๒)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                                           (๔.๓)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี 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)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   ใบเสนอราคาแบบท่ีกรมแพทยทหารอากาศ แนบไวในเอกสารแนบทาย

เพ่ิมเติม 

                                   (๕)    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

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

         ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

         ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

         ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุด

ระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีดวยระบบดิจิตอล (PACS) จํานวน ๑ ชุด ไปพรอมการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสาร

ของทางราชการ

         ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

         ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 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

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา 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

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน

บาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที๒่๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
 

                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน



เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันท่ีกรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ



เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว



                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่



จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
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ra-a.n. IJ*-

qrua-nuuvtatrva"aqunvrd no fi */uo
T,lrir b tol oo Yrir

mO vt.u.bo

u.a.rg.*,.l-

ra0.1ra.
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b.o.gr.cr fi tmage Map uia lmage Navigator dlliurGoutfiuunlfl$trtlxun:luriav
nrrlusr'ruuillirl1 uavaur:or.liununr: Pan ttav zoom traurr#
rrliuutfi uun"uhjniolriuld

b.6).m.d a1 'l:nuan{nl rongr:tirdrur i'lsio r n nr:rirrongr:6 Digitat Breast

Tomosynthesis (DBT)

b.o.m.d fi Function Projection Via,,/ Cross{eference Lines l6a Miirored Function

Ioua'or:ouaomnfi aulotoqer"ruhiln:.:rTuriru lurna ri auuaslTa"ild

b.o,.d :vuun'r:ri'r:1u.i'luilan1:i;na-a druiuilf,unnti finrualt?otj'Nriau sY.:d

b. o. d. o alxl:o{n: ttuutl unlu a uar:aoiurn:1drn:'alvur tl rtaola'tgdnuni

toil:lntnuraloi (Master Temptate uia Temptate Driven Report)

b.o.d.b 6'tu1:0fixri:'lu.i1uriaIflu1{il:vIuadu"ufinl{.irv:nldrruil:vo'rtri
(Automatic Text Selection raio Keyword Macro)

b.o.d.m 611'l:nldnrvr Key lmage anuu:lunuaatolil?iutvrtiki

b.o.d d 6u't:0air.lltJuuu:rulrufl a#1t:,]uilou'l toi uav:tuuaurlotios'lun1u

trisr:qntrdrutoldrlnronul{vrtilf, uxutirira"'rifi oduoql6 (rempl,ate

fusociation uio Temptate Driven Report)

b.o.d.d 6M:ori*ranr:eirulfirTuivuual:autvlnl5'lvtu'lula (Hl5) ld'
- ,.it.o .-- Y-i

b.o.d :v!uu6o{n111 uauuao{ anlSiIndu aiuiuuil1/lUil-'l tu lJq alJueloulnuou nnu

b.o.d.o 5oniun'lrtiunuao'in'l11uu web Browser to'rrnCo.rnoufrrrnai4ntiru

uav qiln:n:nnilluurJrirll ta':ruuudntanll ios lras Android uiauu

web Browser fi :a'!iu HTN4L5 ld' Ioutridal6n#'rsaridurirfr lrfi , uav
j

n'lrfiuan.iQneia{n1ll m: u DICOM

b.6).d.b :o.l:-un1:Gunu60nn'llr cR, cT, DX uia DR, US uau XA lei

b.o.d.or a.,r:ntiunu6oln.rottiu, nrntlolu"u Bav:1un1u an1:ifiaou,al

{ttruld

n:ronndo.:

,.u'6oAJ-
o.n?fl.llo.

n::!nr:ua!tatlunr: 42n.fi or:rurqrua"nuruvtarr:naqut'tvlti tto

!u/ n.u.ro

iu:a+anar:qndat
I
I

ra.a.n, l(t$lq'\--
ta5.fla'

rJ:coru n{un.fi rr:urqtuanurultonl:n"aquurnti vra'

4O n a.so

drnnqnfiol

tul.ilor 2t tr
(orBtii nuud)

uu.ann-mfl.ila.

a r 6Cn rYO
-..;.*J...;...*"' '*

qrudnuruvtotrvriaqulld na.fi .t/u.
Yir o ta l oo Yti't



b.o.d.d fl MiotUiuutfi trunrnta':{drofi ri'rtrrontr:rif, olu"uniunrn rrirkiuu
uriroo16urn'u

b.o.d.d au1:ot6on Format nrn lflu oxo, bxo uas bxb ld liuaeir.rriao
did"

b.6).d.b Iln5o.lIaiill4iuri2uuanrnuArlru rdu Uiu windowing, Pan uav Zoom

rrjunu

b.o).d.si a'u1t8uaonnlrr fKG nioltnialiainrdr Cal.lper

b.or.d.d a1 l:ordondr Presettdtririoun'jr u rir dt,rir;qnt. Cr rfiorJiun,nq

riruddo.:nr:1oi t:iu Lung, Abdomen, Bone, Liver, Spine, IAC rfiudu

b.o.d.c( 6'ul1:0uAn.in'llt Cine tfr

b.or.d.oo fiqrualtfiorul'rn:!1u FDA ta!ilirJatrrinl rf,uatir'lriou

b.o.d.oo hiiirri'oriruru License tralcildlru (Untimited License)

b.o.b ivuuuiur:dnnr:uasi'o#un1ilm.iiie iqruauuTaeir.rriotr d'.:d

b.o.b.o fi rndolfialunr:uiur:6'nnr: (Mministration Toot) niruvrr't Web Brotrser

rirlfiarur:o,i'nnr::uuuolnrnCo{na!fi ?rmafln'l 6laq1u:;tt16arrYuld

b.o-b.b :suu{nn1:51uda{a (Database Management System) ua:gru{a4afi

1drf, u ormte raiodn'ir niaufr trf, vrdiiqndanalunnxrr1u

b.6).b.m a11t'l:onruqufi vr6nr:r{r1{':ru:vuuaiufl:cu?un1T User Authenticate

(user Log on) Iotraomorirvmnr:rdrd'rila4auavlfvintrrn:tol:vuuld

b.o.b.d 6M:nn-o!6udaIanal{d?u:ruufi rflunars (Vendor Neutrat Archive)

tirmYuioqarlntfr"nto'r{rJ': u tdud ;rJnurdrl (Jpeg Fite) fl an:? t Lab

i6lanr:rirn'n (Movies Fite) uacarullnrtnfftriniornru DcoM lfi a

rGuurfiuuaario!tiulti
b.o.b.d i ls Link configuration u6o Rute-driven :oliunr:tiartsiolfiaGung

nrni.lf, orn PACS lffouri'u:vu!41:aulvrfl1:{nut1a (HlS) 1d

b.or.b.b u"ur'nn 1Y{ vl 1 i:-{a't a'i {il? u dfi ! 1 el iI 1u DlcoM 3'0 a I uau co tri
rioulrl:un:unr:uao{n1n DKoM (CD Direct vio CD Pubtisher)

,€o&J--

n:1nonna.l

1l.o

tlo,n20.ho

lIa.0.91

ta5.vl0

rJ:voruarun.fr tr:rurnrudnurultotrvn-aqunrtivlo

n::un'r:uayta?1unr: ryun.f, y:rurqrua"nuruvtanrvrYaqurrrtti no'

U/n.u.to Vnar
iu:ortanar:qndal (o,iri ntr'ud)

rJora-

drrurqnfiol

u.7r.u0{

,ru.ti2n.n?fl.?'ra.

-3-J..gg.J-go-

qudnusuvtotrvl"aqunvrd na.fi .</s.

,J|0 n.U.bo
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b.o.b.s/
i - ava,l :nyl 11n1nyl1{:{agair.lu?uuuualufl a!uauaanfl 1nrn50{rlir.lyr [o

9r11r,.r 19t5 S',r U DlcoM

b.b :cuuna!fr2teroi dT u:ndflrfiuuaviuti.:toryan'l yr1nn1:trlryrtiuavqrJn:nirJ:vnau 5u.l

rJ:vnaudrs
J - . oo cb.b.o rn5a.inorfitno juritiru <ilaiuonrfiuuaviuii.:da4antr (PACS Server) o'ru2u b qo

-!unac{ollnuarugloulruou o(nl

u.u.... firariru :v!:aflanarr (CPU) uuu b unuxdn (6 core) uiadn'ir ziruiu

nalfrrrqoiurhiro (Server) lotrtavrrv uacfinm!tird rurruurfinrduiru

lririoun'ir 2.0 GHz rirurulririoun'ir t" vilru

b.b.o.b utj:ur]:v!?a anar.i (CPU) irailrunruiiruuu Cache uemory lrifoon'jr
10 MB

b.b.o.sn imiruFn:oriirvra"n (MM) tfro ECC DDR3 ffiodn'ir mrfllrifoan'ir rz8 GB

ts.b.o.d irarjrtronrfiuda4a (Hard &ire) tfio SAS arutr Hot - Pl'ug raia Hot - Swap

rmvirmonlloJilrioun'ir :oo ea ohu?ubi{aun-i1 b nj?u

b.b.o,.d afuaqunr:rirlru nAD lririaun'ir RAID o, 1, 5

b.b.o.b fitor{du'liiirao.rnr:vitlrutolnoufirrnoitn5o.:6u lun:rifinoufitsroi
., j r 4 j 

- - o o t I

uririrutn5o.tlotnSo{ u{rRat-nfl o{ 5JUUQJnonalrt'ltou1un1:vl'l'l1ul,u

rirmuuutniolnalfi rrnoiuririrufi tv6ooqlrilntrdoluut

b.b.o.c, itio.:rdoudo:vuurniodro (Network lnterface) uuu 10/1oo/loo0 Base-T

6adn'ir iilnulririatrn-ir u do.r

b,b.o.d i Poarer Suppty turntririoun'il 75q Watt rirurulririoon'jr b.u 2u

rf,uuw Redundant uaval!'l:nooonjdauld'Iotrbjdalinsyuu (l-lot - S^/ap

6o Hot - aug)

b.b.o.cd fiIil:$n:,J:vuudfru-6nr:ri,]lltiutniolnoufi rrnoiuildro (Microsoft

windows Server 2012 R2) dfi ataildqndo{tllrlnflu}l1u u5a6n'ir

n:1nonno.:

u.o.rtu.l

,la.mn.lra.

fl r:ltn1:utcmurqnr: aon.f,3r:rurqtudnuruvramvrYaqunrri na'' Ln/t.u.*
iu:alranar:qn6or

,rJ*t-
la5.flO.

yra.O.n

*rnnprior

uv.ilfi{ Erlrn
(0r3fi nu,ud)

rl:coru nrun.fi or:rurqrua'nuruvtonr:riaqunvrti na lluil?n.n?fl.Tlo.
,

-3-"1.-*g-l.g-
qrua-nuruvrarrvriaEunvrti na.fi o</t.

Itrir < ta.l oo r,tdr

lYlO n.a.uo



b.b.b :cuunorfirrnoiuririru eirniuuEur:nr:o-onr:rRialnoufirroroirafiau (virtual.

Machine) fi qruaurifi adrlriou rft d
b.b.b.o fir4ilrtn]:crrar{anar.l (CPU) uuu < unuua'n (4 core) raiodn.ir ritaiu

norfirrnaiuitiru (Server) Iourorrrv uavfi nruriraryqrruurfi nrfi'ugru

lririoan'ir 3.0 GHz o'rurullfriaun'ir o rarirg

fimironlul'rudn (RAM) tio ECC DDR3 r.r:-odn'ir turoLirioan'ir 8 GB

ariuarlunr:rir.rru RatO Liriaan'jr RA|D O, 1

iuilruo"orfiudoXa (Hard Dive) tio SAsrfiuuuu Hotpl.ug uEo Hot-s\ rap

irnnornruoLirioorrir o0o ce o"luxuLidaun-il b mi?u

i ovunw vEa6n'ir urunosr"uruluuianluuan ohuru o rariru
i,

u-tio touEia:cuulR5oi1u (Netra,ork lnterface) uuu 10/100/1000 Base-T

l4:aofnl olu?uuluoUm1 6) tol
b.b.6.s, fi Consote Switch fina'u'l:0n?uqrtnSolnollfirrnaflei t:tuiuLitioun'ir

d tn:o.i

b.b.b.d finanrflulru LED 14io LCD !fin Ftat Panet Monitor uSooouuuvivrfiuld

tu1nlilfount1 .ot i'r u'nrrlav ro'trollrio u nr1 o,bdo x o,,obd

O11.1?U o 'l4U?U

u.u.u.* iuiJlfilr{uavund
lo.b.cn qUn:fua1r4:uaotnutofauuunluuan (ExternaL storage) fiqrualtaotiruiau d':d

b.b.b.b

b.b.b.en

b.b.b.d

b.b.b.d

b.b.b.b

b.b.o.o

b.b.o.b

b.b.o.o

b.b.o.d

b.b.m.d

ariraqunr:rirlru RAo hiriaun'jr RAID 0, 1, 5, 6

fieirunruqlqrJn:ni (ConroLter) uuu DJaL Controtter mio Raid Controtter

fiurjrurfiu{o4a (Hard Drive) tfior SATA t4io rur SRs viadn'jr dfin':ttir
i loufi nrunyi.wunlririotr n-ir z+ rB50u [JJUOufnl sJ,boo :owolj1v]

aur:nfisr#.r Hard Disk triq.:4olririoan'jr .u rarjrtr
t ca;w a ' - J -r uarAnnrurrlu tnul4ornu2nufl uln:o!no!fl ?tqa:uu1'lu

n:1nqnno.:

ra n1n.?ia.

n::!n1:uaYta!1qflT a n

L
:"u:oltonar:n nio.t

na.a.n. IJ"*.

zua'nuruv tanr;riaqurmri na-
drrurlnfias

r.Lyr.il0!

.fiy:rurq

"/r.r."o

rJ:vrru arun.fr or:rurqrudnuu;tonr;rYaqunvrd ria

(oridi rarnud)

lru.mR.mn.ila

--9J..s.gJ--Eg-
.;

RuanutuulA lv1laquflYlU a.r cvbo

utir u tal oo Yti-]

ra0.vro

,ro r.u.5o

,.u.r6o 3l--
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b.b.d Qilniniiorfiurio{aah:asuuu ontine (NAS) fiqruaurlGotjrlriotr pftfi

b.b.d.o arur:nsrnd'r uard Oisktdq.rEntr.irioan'jr ob vilru rfrutfro SRIRuia

6n'jr inrrul#rralolririae,n'ir zq rB
i,

b.b.<.u firioltfioloio:cuutniorilu (Network lnterhce) uuu 1OI1OO/1000 Base-T

raioo'n'ir otrrnllririotrnir < tio.:
u o 4 i - u r'1

u.u.a diirraiuioriutniolnorfi'ltstafuavqrJn:ni (l,u'rn 42u) fiqrualrj6atir.:riau o"'1fi

L u..." ,f,r{ Rack io 'uuro oo( i? 42u louinltniribiriaun'jr uo t{u6$rel:

nlldnlririoan'jr oo,o rs!6un: [avn?1il(d'rjfa0n'jr boo ttu6un:
b'.b.d.b !lrna d'l14iu5vu'lun11!:ou t lraun?1 b 9l?

b.b.a.m :vnrarir (Front Door) rf,uln:lrr'r6nttrs!4.:illuilu Rcrylic dtr fiqtyuo

uu! Cam Lock f,lrarlourir{' rl:vqraa"'r (Rare Door) itio'l:vuroarnrn

?ulolridaun'i'l md x b.n rtu6uqi iqrgutuuu Cam Lock illrauosltaal

u u.&.< fiqndo uuuurlumlu mbo a{fl'l vi"Ti?tl t'tyton six f,rir ituroidurir4utJnar'r

Lirioun'ir <o iaiurn:

b.b.d.d iqna1ufiu (Earthting Kit) firJ:vqrarir rJ:vqua-l uav alrdlu{r{vtsl l' tiru
b.u.<.u iqrJn:ainivn'lua"rgrglru (12 Switch) r'riadn'jr tuTobifaan'jl bd don

b.b.u rnCa.ldr:attv{rh (UpS) druiu:vuuaorlfirrnoiuritiru fi4ruaruhoeirlriotr o'rfi

b.b.b.or a1u1:n finnsleTr rnio.! d'ln"u Rack urn:gruld

b.b.b.b fi 5rdu u:ldub{ilrtr rdr ( lnput Vottap) uac!1oo n (output Vottage)

bbo - bsno had co ri:nd

b.b.u.cn fr dra"illif, 'l9l1un100n truoufl 'l'l mdoo ?9191

b.b.s, rnia.:nolfirrnaiiiodonrnronrr:da'ruiui.ra'uvrvr6 (Diagnostic worktation)
-!

aiu?u b ltl ueiavlollqruarlunoulluou tllu

b.b.c'r.o imjrerrjrutnaflana'Il (CPU) lririourrjr d lrflura"n (+ core) riruru or Mrjeg

b.b.6'r.b fiuil?uarruiirvdn (RAM) tio DDR3 uia6n'ir ituroilririaon'ir a ca

n:2lqneol

- Q) rua!t${.c'q.I-
9lo.n2n. a.

nfirxn:unlra!1r{nr: aarn.f,er:rurqotdnurutronrvrkqurmd na'

hr,/n.o.s.

iu:artanar:qndo.t

rJo*- (orBd ntr,udl

14U.ti?n.n?fl.vIa.

j*v.-"u-gv--e9-

qruanuruvtalrvliaqutnrri na.i .</t'.

altulflnnat

u.?l.lrfun hz^r
yta.o-n7

166.1ra

rJ:vorunrun.f, lr:rutqrua'nuruvtatr;n"aquvurina

Oo r.u.ro

r,lrir o tol uro urir



n:2nQnBor

b.b.si.cn unjrud'zufrufoXa (Hard Drire) rfisr SRTR u:'on'n.jr suma?1x11ridoun.j.i
5OO GB

b.b.sr.d ii ovo-nw uiodn-ir iiru:u o rariru
i,

b.b.sr.d iria.lrialoio:vuuinEatjra (Network lnterface) lluu 1OI1OO/1OO0 Base-T

l4loflfn1 ilmUUUOUn?1 o tO{

b.b.c,.b finonil LED il6a LcD ruloLirioun-ir uo fi.1 liuuuuoari dfiaruayr5uo
t., t,, , { j Jatrluoun2l d a'lu nt{a 5a tu'tnluraun21 sro .] uuunotfl=ul fr n?lu
acrduolrifioun'ir .,o drufinrta a'ruiuonrnran*:ti

b.b.c,.s, fioanrr LED r,rio LCD rf,oe ruiohifoun.ir o.< d? finrtLacr6uet
hirioun'ir o,,bdo x o,ob< rerulr o vliru

b.b.sr-d fililsunrrriyuuUn tAnT rriru:nrn5al nalfi r rnai (Microsoft \Mndorys 10

xio 64 Bit) dil'Affivrfqnfraw,runnulrtr raiodn-jr

b.b.sr.c( lJUUuYlrlY{[lAUuila-
i-b.b.d ln:o.ino!r?lflo: a1u5u ltuuyrnflollan'] ron{r: ua nuuuflu{9i n'tu?u b tel

e -t
u6 a v toxR ruf,uu n a u 1nu o u onu

u.u.as, fi'nirtnJ:anar{ana'rn (cru) biriaan'ir d [nrx,idn (4 Core) n"u?u 
", 

mj2r,

b.b.d.b fimi?on?ruahlran (RAlvt) tfio DDRI r,rEadn'ir fitrlnLiriaun'ir q ca

b.b.a.m firnjrsdo#udo4a Glard Drire) tfiq Sern u5o6n'jr ru1ofr?1!1t!-fasn'j1

5OO GB

b.b.d.d fi DVD-Ftw uiodn'ir riruru o uriru
),

b.b.d-d rlo.irlaxnorruurniadrs (l.letrnoil lnterface) uuu 1ol1ool100o BaseT

r#a6n'ir ir'nnulltoarrir o tia.r

b.b.d.b fiaonlr LED fl6a Lco tfioa' tulotridogn'jl .< fr'r n'nrruact6uo

lilriatrn'ir o,bdo x o,ob< riruru o uriru

b.b.d.5'J iilil:un:!:cuuilAt6nl:dlaiurnia.rnoirrfrrtnoi (t'rticrosoft \ firdcrrm 10

tineaatlvr'i6r,3vrf gndamrunnr.rlruvion'n' jr

drrurnndor

u.il.u0r

nltunl:uacratlunl:R n.1l1'1:tlJln anuustall,lcflaall ruvla.i\t,
14vt.l.*_,

iu:alranar:on6'a.r

nu,or.,-.lot
tai.ro.

:ctru Rfun.fi lr:urRrua"nuructolrtct{anufi rd ra
I{o t.tt.uo

(rrBfi ntr,u',i)

yu.N?n.n?n.$0.

j..."1..-g-e-r3-

qrua"nuru:totr;r{aqunvid na.fi .t/tt
'r1.1'l d 10.! oc Yu')

,.u.r6oAf-
9io.n1n.tro_

Z-z*



u.u.a.< iudufilr{uavund-
u.nn 1{h{flrn:vuaaar'u uuo haEi co rB:n{ rirr.riuqrJn:nidldtr{flr

g|. 6?lxrjaaflrYu ii:vuutlolriuauqr:roornn:vuaL'1fl rirtua
<. atuar uuagru ,tudanr:ld{1u n1uttrn:i1uto.:ui$vr{nrdn

c. nrrrirstunr:l{.rruuaynr:riri{inur fia'nu:rirn"unr:vrhlruto.rrnia.rrf,unrurornqu

u. ?rjirranuruguayturn nrluuula.luiuhiadn
or. ilua:arqara flruuuutoluifyriiil6o

&r.d. qruanrrfuJra{2dqxtrtunlrHaq n1!!19t:51uronu:uflry ael

*. iBnr:r.16o ouurrn:oruto.lu3fvrftl6n

oo. n1:n:louarnt naan {trudo.uirnr:6nr"ouurrraooor6ur:nldlrutdnrlqnr#nuruvronrvr
rirvnrnH

, tit - - !66- auflt{UYnana{ tallnu dAU

oo.o tn5o.:a't:a.rtrirh (UPS) rulohitioun'ir 500 VA ohuru b rntot
oro.b rnio{ai:astr{rh (UPS) turolrifiotrn'ir 2,000 VA ohu:u b rnio.r

"..* {ionr:ldlru (lnstruction Manuat) uavdianr:riardrl.i (Service Manuat)

9luouu[Uun1u'la.inqu oU']{aY 6) qn

r..< {ianr:ld.rru (lnstruction Manuat) uav{ianr:dolrirl.i (turvice Manuat)

rf,unrurdlnqur,tianru'ilru otirlac or !o
.o.< {ion'ruuvrirnuluuuun:runvdvmt:ornrf, riuronar:616nvr:ofr nei

(arur:orilrf,u CDROM raio ovD uvukn

lvunnoflfluln'r: fl: u ?lovr?rTioln1fi 6) to

n:2ionno.:

n5irnituasra!,'runl: nrun.fi gr:rurqrua'nuru:tonrvn"aqunmti na'\,/
ulrl .B.bo

:1J5A.ltafla1:0nna.:

Jt^-na.a.n. I

rai.'lIo

:coruniun.fi or:orarua'nuruvtor,trcyr"anunutina.

Irg Yl.u.bo

drturgnrial

u.r.u0{

(orBfi nu,ud)

yu.r{?n.n?n.Tla.

-e*/...p.9/..-!q-
Rrudnuruvrorrcfaouruti na.fi .../:r.

Zrat-

14U'] €< 1O.: 6)0 UU1

l.t.0.14tun
Ar

nlo.n'tn.no.



6b. oudl

ou.o {tnuiurJ:cfruriorfiiaravluei loohiFn4arirriunarlririaan'ir u t
ou.u rirnafiaJtua'riouutr:.rtitruriunarLirioun'ir a t
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