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ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

สิ้น ๗๒๔,๓๓๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสามรอยสามสิบส่ีบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 

๑.  METHAMPHETAMINE URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๓๗,๔๐๙   TE

๒.  MARIJUANA (THC) URINE TEST

DEVICE [CANNABINOID

DETECTION]

จํานวน ๑๒,๒๐๓   TE

๓.  MORPHINE/HEROIN URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๖,๑๐๖   TE

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
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การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 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

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒๕๓๔๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล Admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทภูมิพิชญชากรณ จรรยาวิจักษณ)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อพัสดุสายการแพทย์  จ านวน ๓ รายการ  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                 .     

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ                                              .                                             
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๗๒๔,๓๓๔                                              บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๐ พ.ย.๖๑                                                 .        

เป็นเงิน              ๗๒๔,๓๓๔               บาท   ราคาต่อหน่วย              ตามแนบ             บาท 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๑ ตามใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๖๖/๖๑                                                                                                                   . 
๕.๒                                                                                                                       .                                 
๕.๓                                                                                                                       . 

     ๖.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง สุพัชรี  ด่านวรพงศ์                                                                                  . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัดท ี                                                                                     . 
           ๖.๓ น.ต.อรรถวัติ  สมโภชน์                                                                                          . 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
๑. METHAMPHETAMINE URINE TEST DEVICE ๓๗,๔๐๙ TE ๑๓ ๔๘๖,๓๑๗ 
๒. MARIJUANA (THC) URINE TEST DEVICE 

[CANNABINOID DETECTION] 
๑๒,๒๐๓ TE ๑๓ ๑๕๘,๖๓๙ 

๓. MORPHINE/HEROIN URINE TEST DEVICE ๖,๑๐๖ TE ๑๓ ๗๙,๓๗๘ 
รวม ๗๒๔,๓๓๔ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๘๕/๖๒

การซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี

 

๑.  METHAMPHETAMINE URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๓๗,๔๐๙   TE

๒.  MARIJUANA (THC) URINE TEST

DEVICE [CANNABINOID

DETECTION]

จํานวน ๑๒,๒๐๓   TE

๓.  MORPHINE/HEROIN URINE

TEST DEVICE

จํานวน ๖,๑๐๖   TE

 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑๐ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
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                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 

                          ๑.๘     แบบฟอรม ยี่หอ รุน ผลิตภัณฑประเทศ

  * เง่ือนไขเพ่ิมเติม
 

                   -  หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเร่ือง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต

วันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา
 

              ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          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

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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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 บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ 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)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๒ ป ๓ เดือน นับจากวันสงของ

ใหคณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ 

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปล่ียนกอนหมดอายุ ๖ เดือน หรือเมื่อเปลี่ยน

สภาพกอนหมดอายุ (ในจํานวนเทากัน) 

                                           (๔.๓)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                           (๔.๔)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
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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

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   แบบฟอรม ยี่หอ รุน ผลิตภัณฑประเทศ 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ 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 พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ

สายการแพทย จํานวน ๓ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๒๕ TESTตอรายการ และ/
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หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี กรม กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี)

กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ

๑.๖(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.

 ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ
 

                ท้ังน้ี กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒  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 กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          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)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
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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 หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ 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
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ทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว
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                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป  ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ
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ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
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d.b rianlS eaaunrudfl uruvvr1.ltvlnfinonfr'o{n1r.l[nrudnr:r]:srfiufirirvuo

d.6n l.lSlnltytllsA

altu''lnfln0.i

u. o.14fl,{

, "i - - 3d I
0onrn'rsa tovrglao!rltaFr?laounfuanufusTrl{rvnun{'lonn:{ tfiolfiriulodrtovroaauiin:?fli!firi

i" d .J,{ ' , - i' c Y0 a Uan:{m1}l 't9lrfi1urfi114ufi uau!n nlllvthJuflnFlinuto alluflllvloao! Ll]tuFaunll

QOto nfuun::un't:at?05u n't:1Jfl u9rn{u

-id.6l q:?AA0uoalnr.laaflfutltovl9laa! ?'1:vlltuoa1:ta On n:?t nltflfuflBoau au?n?'lonno$ii

raialri uavtelfloaouvnirnliftafldo.rfioranr:l{lrubin3rn'ir b t en r6ou fiuorniusr:roiu

d.b ;irlterrnaouvniunl:il6a lrar oaollnruanu vy]'l.ilvrnfrn5i.l rriurdurfi'u riunoufi ,

(f,40o'n: inurL.rna)

NO.n?.110.

n.A.b6,



66Uanufl y[ay{.'tsto{ra9:?od.]5rayr6nsfi nrLoifilu (Morphine)

(MOP Rapid Test Kit)

1.qfud'nuruyraflls

1.1 ?-aqd:Ed{rilun1i1d{1u rirutoor:roar:iar finrfrruoifih ,op;ates ay rrretabctite) ?o.rrofih uay
opiates t8lnrunrttfln']:eon:ar (Screen!ng Test) urtrr::nrit qqar?oird,flufuyi,f,una.,lyioaor (Cassette)

t.z n;udnuruytuvrrrrrnfi n

7.2.1 rfl!nr:n::olprsl{vii'nnr:6:LuIuIn:rrIEn:r{fln (rmmuncchromatographic Assay) u,,u
competitive binding :w'jr.r drug protein conjugate riu arug loun'rodrltflurrraar.:v

!.2.2 ton:rofinr:ld Gotc conjugate ;iryiunr:rfioualf;lunr:nqaou
r.2-3 n-rodrrlunr:vrnaa!lfl,rflaarac tdGulo: 3 lm,o roulaonr4ued,:odr$inrniurf i
1.2.4 qac:roiuotn:.,;nl (Contro[ Line) irianrue:Ln{unt rolunui4oaou
r-2-s qen:rorfi,int,ld'.iru Ioai6u:-nurdqruu4i 2-30 o{nlrsar6ufioufiriurr.roorq
1.2.6 rfrunnraaau;iri5a:ilfil,{ar:rovrar:,oiflr (opiates) luflaarrs Inuldraflnnr:

Competitive biMing imrnunoassay

1.2.7 tgviffiaud:snau6':eur.iuuuliu:u1.uln:rtaaha ( Nitroceu.utose rnembrane ) fifitu.ro +
fiaduror: u::1a{nratdaafuflgaou (cassette) Ioaid'ro-nu:f;fiunndtlornf,ralna-uuoaor uanlatirrr-orou
triv:rmfiorrio':nT rroaou (MoR) uaefidno-nu:f,fiunnrirrornf,tarnauynaouuan,radrr{nmuliy:rusitrurir

n?unu (controI region) uavf;st-:o'nu:*fiunnsir.tornf,tolnduymaauuaolotirw-orout:iyr:rteiruuriwoaau
(Test region) uavfivtaaoonsiaatjr.rflaar:v uavi':-anniun:rridu :arr::rluta.roqnrfiul tloaiyr uurorui.r
:reacrdao fiogfiorornr:vinaou dufirifin iufiafin irJuroarq i6nr:n:rorncudn.rr-oirrrrr.,q, (rir cut - off)
nr:eiruaa i'oar::vil uas nr:rfi uinurtouoaau 6oua:drga-nuainr:6rtol6,6n

12.8 i6n'r:vrodourir'ld'jrtrlurfusraur6ar Inunr:uso0r-rodroil]alrrao1rrq!rflflaou (sampte
wett ) uaral,l'l:ndr'.&ialoitloitud:asrrddr uas:atiruaanrglu s urfi Insufiail{rn;o,fio6udau1un.r:€iru

r.2.9 .qon:rol6uinurl.riirer InerfiuinErfiozur,u4fi z-eo a.ro*sa!6uarufi.iiuuraars
1.2.10 ?nn:?nnri.lrnudn'of,:laraurn (cut off yatue) rvirn-u 30O ng/mt nlrl lJnlfinruy ::*ni:

flolfluuasil:ruil:tuuriavtfio lielrirrunr,tanrnruri i6nr: uarrtoultnr:n::oraiavrnaatliruaea y,Send:r

r-rnnalor'ar:nufiaoelr.Jirtnreriohi a.6. 2543

1'2' 11 tosi:rofinanr:6nurrirnrrlhu6snlr.rd'lryrryujiuurfiuudui6urn:i1u 
G?MS losfiril

n':r!'l,a{asnm:.rdrrr3 98 %

1'2'12 Fi1[n6ur4il:vui",:rnr:inn6ortornr:eiruaarLanuacau Ioatnrnaaurvfraflriaianr:vrqao!fi
xn6'or i:r*onoaauflaarrsfi{;:riru:roiflu1ur,1aar:s :seiun:r*{:r{1r + 25% ?,anri1 cut off

1-2. i3 neialu::orovqaou'rnndo! firi:"1oa6uru ua-nnr: i6rnaau :vrJvr.larnr:€irur{a
i6iirur'ra rionr::vr-.r nr:r6uinu:tnvnaol :r,6oar:fia1n:i.rn.un.:roaor niarLrir cut-off rannl:vloaau



1.3 aotanutuyfr2lil

13.1 fia-rfloaorJl::n1rufiarvl:aud *io:]a1:oflnrudu 1 toroaou 1 {o.l
. Y-

1\10 vl.t:JL0nfi 1tn1n!fl 'tl L1,tom:10

e.!
1J.2 [!u$qu'ru'ralrio:dflio:]a#Lv]ofi o!xfrntdn;ttfi u?

i3.3 fi nr:6'orsrierfiaoougo (disposabl.e ciropper) llunto{vntqnl5floaou
- ; - i - - ) w-

i 3.4 fint:vt6otosr:?o iurt'l5 6rr iufrr"risr 'llu tuoolu frori*frsr rir cut off t?ufr{! nifiuao{
ii

i6nr:1drru uavnlru aflanli of,ouadr{6'c}[t!uu{o'ill::nrYrudlla{vnsontan5?o
lt

1.4 [.iautlltafl13

2.1 orunr:ldru cu iudstarfi:vrruu,j'lndo r"Lri"iaun'ir 2 tl 3 !6ol

z.z riua6oniruq{vrrtdiu:ornrunrn CE tuiark (lVD) {ltijurLrfl :oruarna

2.3 1:rqurin6Erkii'.r:o{nrunifln'rir.iAsurria.:iouytvrrl lso 132185 6ltflulrsr:truarna

z.+ r.rfrorirudfinr:Fr:?an6un'fl la6filua'lqiFl1jfll:r;er] (QC Lot) In Lot n'r:trAe
,X 4, a

2.5 u:uvir.rt''ru:.riru{aal"teiid'{n1:liiufraururirvlrr,lr nl:llru# 6n 6a
ji . -!2. rafld't:urnu1la{ o{u

2.t toysraoufidrtoufiya-nIru*aovjrinrualuGr{.jul!nt:rnrua"nuruv uavivdniruuaovir
ar

n n111 [148U rvnnUrfl Tfl AAUfi ?ii1#neaOt-iur{iunfi F]

z-z rarilEo:"u:oln6un1fl nlir{6o

2.3 tonar:nr:6nrsrt:cf;flGnrlr ton{ofloaor-lltiuri

2.3.1 tonfllsuani en'tl6nl-{1nllr1?

2.3-2 tonel:uao{ an15Afiuld1a?rrLdrtnrv

2.3.3 ranal5uao{itafi 15fi nuln?1:.Jnnanl sJo'ltgl}'loaou

z.c riue{6firiruc{sirq]:vrvin

2.3.1 mna'rruao{n1:lfl uiiuvnrliit:rjra f;hil:olrfluriuvruil'rmj, uorn{tlan

2.3.2 milf;oiti:otnr:tre1u!:vtvnfrolfin (Certificated of Free SaLe )

2.5 ronar:ufirf;oilro{!rcnar nr:rirr{rrn6olfiouyivrtlfiouzulmlouairrinmuoruvn:::Lnr:

0114',]:LtA3Uifl ssyt:',].i41515 qt

2.6 lonar:luoovrvriuxff fl rir :vna!nlxi1tdlln;orfi ourvtti

altur nfio{

u.o raQr i!/ f - ':
(flrpoan: inur.rna)

n o. n:rj . r,t o.
/Jt) t ?i u-61



n rua nuruyIovt,tyuo{r,oot5.]ed,t:Idr,{fr orfi ofi'rytr (MarUuana)

(THC Rapid Test Kit)

l.qfuahUruylafl1,

1.1 x"nqrJisa{flun,}rt{{1u lfiutnn:roar:rarfiotfinrirytr |rHC ( A, -tetrahydrocannabinoid)

Metabotitel r8lorunrttfion:refl:6{ (Screening Test) truu:.]eti? Eost:?ofia-n$6uy{fiusra,.tynaau(Cassette)
r.z qoranr*ruduyrrlruRfi a

1.2.1 rflunr:n:'rolout{va"nnr:6rxluln:lrlnn:rlrrfln (rmmunochromatographic Assay) uu!
competitive binding :vr.rjr.l drug protein conjugate n-u drug Introi.:ati1.rrfluflaa1?u

1.2-2 roqi?nin,t:W Gotd conjugate dr.*iunr:rfi ounuf;l,.:nr:mnaol

r-2-3 sr:otirltunr:vnaauriuiaatv l{rji',.,n: 3 uo tor,uaaorauqd":otir.rfit'orn58rfli'

1.2.4 tnn:toiuoua:un! (Control Line) rn'antunrLafun.].ft1a{uouvlo6ou

1.2.5 qno:rorfirinurld.iru lnsrfiuinurfiarur,r4i z-so orcrrgatfieaoufi.:iurauoars

1.2.6 rtuqovrnaarei.rtir:r.Jfitdn:rorarar:ryrgtr (THC) luflaa,; Iouldva-nnr..

Competitive binding immunoassay

1-2-7 ravioaouj:vnardrausiuurup.r:u1ulo:ita4laa ( Nitroceu.utcse membrane ) fin'ruro q

fiafi$rsr: u::taqjnT trldna'ureaou (cassette) Ioucr'dra-ng:f;fiunnrir.lornf,tolna'ufloaau uasiodr.:t-orou
}ivr:rusiotalnr:nnaau (THC) uav:r'dra'nu:6fi*nnsitornf;toroduyoaouuaorodr,rdsroulfiil:rueiruud.:

fl?ua ({ontroI region) ua:l'd'la'nu:f,fiusrndr.rtrnf,talaauvoaouuaq.rotir.:f,ououtiyr:ruoiruvr.iluoaarr

(Test i'egicn) uacir4aanondratirrflaai:v uaviiannTuo'lrudu :rru::oluro.roair,fisri inafiyr uusaluir
:ruavtduo iotfiotolnr:vroaou iufiarFq iufiqrin riur,ruooru io-nr:o:.toinzurfnnin:osura"rqo (rir cut - off)
nr:ai:ura tionr::;.1-r uac nr:rfiuinlrrrornaau iauavdtga-nuninr:6rro.roinrin

1.2-8 idnr:lnaaurirtd'iruluriunourEsa Tnunr: gern-roejrrflaatya.:lurarylnaou (sampte \ rett )

uasar!fi:n€i1xaald't"nroudronru]a'r uav:odruaran.rslu s urfi Ioehidaddrnio.:fiaduri:u,I,rtnr:dru

1.2.9 rsrn:trfirilnapin"otuaatrn (cut off vatue) rvirriu :0 nglmt nu{:sn1fin sni:un1:
da'ln-uuavrj:rurl:r:Lsrla Gn Garrirrauo:adnrnrud iEnr: uacN'ouhnr:o:roratauoaouirunna raiona':r

unnatnfiar:srBooglrrJrlnroraiobi $.6. 2543

1.2- 10 ton:roal'aanr:finurrirnllhuacorrrroelr rylGtrulfiar;,-Yui6lrn:n1! GCIMS lasfiri1
nzuhuayn:triit lv 100 %

1.2- i 1 rilrnrudrj:cr:lunrrunnfro!,no.:nr:eiruaaurnuavau Iourerq6auryda$ri'aranr:yroaoufi
anfro'r uiormaouiaar:vfiG,rrurirytrluflaarrv :coun:r:*{ {u + 25% flonri.r cut off

1.2- 12 nda.u::oznvn6orrnndor l'ril'ooBuru radnnr: iEvroaar :sacrrarnr:eirur.ra
i6eiruzua dona::v:-'l nr:tfiuinurtnvoaou :r€Jfioar:fia'listJn?un15 oaou niol,rir cut-off ra{nirynaeu



- nt.13 a anu svl.) tlj

13.1 nalrflaouu::ol,rtarri:ouri vriarlar:onnaudu 1 ttlrtoaou/ 1 ton
. z^

r:olYr.ullonallnrnunr:1{too:ro

13.2 rnuvlu'rulei1[5{:1.lYl:o nauY]naoutunttnsn[nu2

t:.: inr:i'orniarlfinoel4uel (dlspcsabte dropper) lur1nm.r1nqgfll:Ylnaou

- ; - i - u a v-
13.4 finr::uutolon:rn iunl:NAa ir.rfr16n iuvunoru to{alfin rir cut off :'ufr{; nl uao{

ii

i6nr:1d.rru uavnt:uriaranr: odauoEjl{{otnxuusarus:1frtu+{floi\4nfl0{qoar?n

;; . -A2. tondll?l[n8?{o{ $l.iu

2.1 royroaarfid{:.rouixdnnlusaovjriaEualrGrtuhrrrrLnrudntir,;v uavfivfrnqruuaovjrfi

-, 
,. :"_, 

" ."-_,:-.. " 
__" _ _l_._ _ _ _

rifu;r1vr rvurJ Ir1 ni]tanoaorfi df'rlnqaouvt'r!irnfi a

z.z r.rri.lf; o:\:arnrur''rfl nliiran

2.3 Lonalinl:Anur :vfivr3nrri naltnvoaoul6'uri

2.3. 1 ranaliudo{Han1:6nlr1n?'uh

2.3.2 $na11Llao{itan156n19'}ri1rt2.l:Jii1[a1s

2.3.3 toflffl5ueotrianr:finutnltln{an1 to{qoYlo6ou

z.o riiuo.riorirurisirt :vtvrn

2.3.1 Lan6i:u6n.:nr:rflu{}ytuli1l4rjru filrlir:orr{luriunuiirurjrt:lrnri;.rfisr

z.l.z urilfr oit:0.: n'i:tlutu{5urvlrloia6o (CertificateC of Free Sa[e )

2': ianarflafitSoit':oltl:vqotnr:rit{rrnia'rl'oulvrtlfror4egrr'lourirdn{'lunnivnl;!n11

0'11415!LAvUlnrvvll?{415'l5fUa1

2.6 lonal:,ut-toovivtfi uuanrul:vnaunr:rirlrirtnioliouvrvd

a1[uion9]on

u,a.ra{r ,,t Y

(flryodn: inurLlna)

rua-nrl.no.
0 f uu6t

1.4 Naut?lafiTs

2.1 arenr:l{.:ru ru iuairtarfi:vrluumirnaiailririoun'jr z t a rdau

z.z rfrufl6oi,tueifitd,:-u:alnrunrn CE Mark (l\/D) 6.1rflu!Tn:grua, na

z.r I:rlru{nfio1dir-;:orqrunrnnr:a6orn:'arfiouuuti lso 13485 6ltf,u:Lrn:nruarna

z.q oaorT;fin.rr:roqrrn.rn lroitunrruarnr:ahn (QC Lot) In Lot n1:tiae)
,3

2.5 u519yiH!1U:.!1 U{eO&rinn.tn1:[1JuazUvluo11ru''ltJi1fl tx{luqrJaa na



n6u#nuorslafl1vta\'tfin:?ad1llanfiosfiquvl[[outr',lsrrfiu (Methampheta mine)

(Methamphetamine RaPid Test Kit)

1.2.7 rilunr:si:ralost{1a#nnr:6llluln:ur1fln:r1'{$ia (lmmunochrcrnatographic tusay) uuu

Competi.tive binding :vv.jrl drug protein conjugate riu drug l"eud'roti1{Lf,uf,aA1?s

1.2.2 qfl ni?ofi nril{ Gctd conjugate ;itaitnr:tfi ouotrdlunr:rnaau

1.2.3 riradrflunr:uoaourf,uflaar:c lfi.Grllg: 3 14un ta{ueoaugod?adr$o-ornioil1#

1.2.4 $oa:?tiuoun?uqu (ControL Line) rfianauqlqrun'lfll,o.lu0u14aaou

1.2.5 riutoyroaauilSo:rjfi}dn:.loyrar:uvruo:Ln{snfiu ( Methamphetamine) luflaarrv

Ioal{ta-nnr: competitive binding irtmunoassay

1.2.6 qon:'lnrfirinu"ld.irei lotrduinurfi qrura4i 2-30 o':fllttat6uaoudliuvrloartl

1.2.7 lnvroaor-rrJ:snaridruuiiriuliu:!1uler:Haqlaa 
( Nitrocetlulose membrrane ) fifiturn +

fiaiuuor: u::oodn1utfi'n#uflflaau (cassette) lciufiej"lo-nu:f,fiusrnsi'uornf,to'lnduviaaol uaolot'i'tl

t-oiou}iy:rutfiora{n'6floaau (MET) uavfid'aonu:f,fiusrnsirltrnf,tolnduflqaouuao'iedf ida[nulfi

y:rusr"rurarj,:aruql (Contrct region) uavin-ranu:f,fiunnrirlornf,tolcawoaouuaoladrl{oroul#u:rl

sirurauluoaou (Test region) ua;iraaaoqaot-radrtflaaml uasfiiAqfiun?1ud'-r :rr.,t,::llutoloqfrtfia:L

oaiy uurolu{$roavr6uo iotiatarnr:uoraorL iufinSor iuraunorq i6nr:c:rotnruinr:iorYudrqr,

(rir cut off) n1:€j'rufla ritfiou uavnr:tfirinursoYicaaulilunrurlvre

1.2.8 i6nr:yroaarrirlpiirulu{uoourdur lounr:usoer-rod1.if,aa1?va.fluva Y}eda! (Sampl.e

weu. ) uerarrr'uociruaaldiarourirBflrrildr uav:oeiruruanrulu s urfi Lrrolriolafld'rniodaEurirolunr:

eiru

7.2-9 telfl:rofiritnruriot'qfiuruat::n (cut off vatue) tvirnlu t,ooO ng/m[ nrurJ:vnrfifl5vvl5?{

6'rd'r:fuat Ga.: touoaatar:tar6nuLuuoltr',lsnfiuluflaar:v rl:vnrn:rtfioorr+unu'l fl'rl' 2559

1.2.t0 qoor:roiaanr:6nr*ra'rnerutruaca:rrrilrflrvur.Jiertfiurfi'uiElrat:tru Gclnas r-oafieir

nmll:uaventLiil[fl .lv 99 %

1.2.11 Fi1[nrusi,il:;dUer.:trqa6oltolnr:diuruat':nuayau loatnyoaaucsfro{fiolanr:vroaolfi

nn6'ol uiouoaauflaarrvfiGlrruuLvruourdErriuluf,Aat':s :yduntur{udu * 25% teleir cut off
" 

,.r.r, ndotu::otnvoaaulnndol fiqfiooBuru radnnr: i6vrqaa! :vgvr:atnr:dturua

iEdruaa dona::yil nr:tfiuinurtoytsaal :rodaar:fiatt:tnrunt:vtoaou riarLrir Cut off to'xn1:

voaau

1.qrua'nr*ruvtaytrv

t-f inqrJ:;e.rrilunr:tdcru t{luqon:rcar:tan6otfio ft,lethamphetamine ltas Metabotite) tro{

Methamphetamine rilozunryr"Lfrfistiron:od (Sr reening Tesi) uu".-r:ro15: tort::efi#n's*,lvtih,:na-tl

eaou (Cassette)

r.z qrufrnuru jluvi'r{rfl nfi n



-2-

- &1.
1.3 nflranufuvlt?tu

13.1 aa-ufloaolt::{utalv'l:aari uiauar:oc,nr.,udu 1 qniloaou/ 1 {an
. z-

rioryr".rfr ro nar: rir n'u nr:1{tq m:ro
a Z - cr 4 a--

1 i 2,,ilutor1u']a-l15n:UY{50 oaufl oaou$uottal{[ou']

ta.a fi nr:6'orqriu naoo Bo (disposabte dropped lurlnto{Yifl tonl5lo6ou

' ) ' J w-
13.4 fin.r::;r16oqofl5?i iunlrfiaor iufiarfior iurauootJ fro{nfin rir cut oif:?1ro{: fl'rv{u6o{

i6nr:1d'.:ru uasnl:udat{an'ti oaorladlltoltuuu{oilj:51ri6ud1o{ ntolqqn:ln

1.4 [{ou[t[a 1s

2.1 orunr:l{lru ru iuai.rtalfi:vrluuvnirnrioltririaun'j1 2 i 3 r6ou

z.z lfl uafr srniruddtdiu:a.lqcunrn cE Ma rk (lvD) 6lufl ulror:gruar na

z.: I:rrru{aie,l"diu:olarunrnnr:s.r6srrnEolfiaunvrd lso lEqSs 6ltfluuro:truarna

z.q fi6nrYrur{inr:n:?nnarfi1fl In8ilunrtnlnr:flafl (QC Lot) vln Lot rl'l:,{Ael

- -. 
' , , 1 o 

" l --- y - <
z.s uidrrlntrfi uri.:6audwr"lnr:ttunr sviulirmirutrnl:l'lruriadm do

l; - aX
2. lona1:fl [fle']ga{ ri{u

2. t rflrqaaufidrroriraa-nrruuaol'jT fiezualil6rflu1.rJnuqrua'nuruv uavfiudnqruuaot'ir

unrufl ryu,vlBlr [vl'rnutnfl fl aarifi d{fifl oaotlvlrl uvnin

2.2 rau-rf; oir-r:arnfun1 fl 't5N;el

2.3 tanar:nr:6nur 5yAvrBa1fl toltovreaoltdud

2-3.1 [oflaltu6otnanr:6nure:uh

2.3.2 tonal:ua9t{rJafi 156nu1ri1e1'l}.J1;llYi''iv

2.3.3 tonal:tia9]lilanr:finurelrrln{au'11'luo{$o naau

z.q dJutrfiertirudEix :vnrn

2.3.1 rona'r:uaolnr:rffrloiuuudru'iru fil..lir:orfJu{uvruil'rrarirerorn{a6sr

z 3'2 rarit6o:"u:olnr:tratul:vuvrn4'r':fror (Certiflcated of Free Sate )

2.5 tonar:1.1:nu{'t:ranr:avtEuorirtdlniorfi o$r'{vd

2.6 ton61:lunovlsru-uuaarurl:vno!n15d1t{1tniolfi auytvr6

ff1'"1J 1fl n 91 0.1

u.a.viu{ l"t l,*
(f,tgod'n: :-srullaa)

aa.nr.ro.

/ r/rt.u.at
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