
-ราง- 

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑๖ รายการ 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑๖ 

รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๖๔๖,๑๗๔.๐๐ บาท (หน่ึงลานหกแสนสี่หม่ืนหกพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบส่ีบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี 

                  ๑. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)    จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๒.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล                                     จํานวน ๖ เครื่อง 

                ๓.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา                                 จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๔.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี                                       จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๕.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบท่ี ๑ (๒๘ หนา/นาที)    จํานวน ๒ เครื่อง 

                ๖.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรสีและขาวดํา ขนาด A4                            จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๗.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี ๒ (๒๗ หนา/นาที)           จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๘.เครื่องพิมพเลเซอรสีและขาวดํา ขนาด A3                                                จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๙.สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี ๒                       จํานวน ๕ เครื่อง 

                ๑๐.สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี ๓                     จํานวน ๑๐ เครื่อง 

                ๑๑.เครื่องสํารองไฟขนาด ๑ kVA                                                              จํานวน ๓ เครื่อง 

                ๑๒.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง แบบที่ ๒                   จํานวน ๓ เครื่อง 

                ๑๓.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๔๘ ชอง                               จํานวน ๓ เครื่อง 

                ๑๔.อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย Access Point แบบที่ ๑                             จํานวน ๔ เครื่อง 

                ๑๕.คอมพิวเตอรประมวลผลภาพกราฟกพรอมจอขนาด ๒๗ นิ้ว                         จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๑๖.คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับการทํางานกราฟกขนาดจอ ๑๖ นิ้ว                      จํานวน ๑ เครื่อง

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ



-๒- 
 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ 

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน 

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                    ๑๑.  ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือตัวแทนจําหนาย และสนับสนุนดานเทคนิคจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ

หรือบริษัทสาขาเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย ในรายการที่ ๑-๑๔ ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้งน้ี เพ่ือรับรองวาผูยื่นขอเสนอราคาสามารถใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการ โดยอุปกรณทั้ง ๑๖ รายการ ท่ีเสนอตองเปนของใหมและยังอยูในสายการผลิตตลอดจนมี

อะไหลสํารอง และมีการรับประกันไมนอยกวา ๑ ป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที ่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.royalrain.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๑๐๙-๕๑๐๐-๑๘ ตอ ๗๒๒ หรืออีเมล supply.officer@royalrain.go.th 

 ในวันและเวลาราชการ



-๓- 
 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผานทางอีเมล supply.officer@royalrain.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง

กําหนด ภายในวันท่ี ........................ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต 

www.royalrain.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑๖ รายการ

ตามประกาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลงวันที่         สิงหาคม ๒๕๖๔

                  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้

                  ๑. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)    จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๒.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล                                     จํานวน ๖ เครื่อง 

                ๓.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา                                 จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๔.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี                                       จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๕.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบท่ี ๑ (๒๘ หนา/นาที)    จํานวน ๒ เครื่อง 

                ๖.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรสีและขาวดํา ขนาด A4                            จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๗.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี ๒ (๒๗ หนา/นาที)           จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๘.เครื่องพิมพเลเซอรสีและขาวดํา ขนาด A3                                               จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๙.สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี ๒                       จํานวน ๕ เครื่อง 

                ๑๐.สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี ๓                     จํานวน ๑๐ เครื่อง 

                ๑๑.เครื่องสํารองไฟขนาด ๑ kVA                                                              จํานวน ๓ เครื่อง 

                ๑๒.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง แบบที่ ๒                   จํานวน ๓ เครื่อง 

                ๑๓.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๔๘ ชอง                               จํานวน ๓ เครื่อง 

                ๑๔.อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย Access Point แบบที่ ๑                             จํานวน ๔ เครื่อง 

                ๑๕.คอมพิวเตอรประมวลผลภาพกราฟกพรอมจอขนาด ๒๗ นิ้ว                          จํานวน ๑ เครื่อง 

                ๑๖.คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับการทํางานกราฟกขนาดจอ ๑๖ นิ้ว                       จํานวน ๑ เครื่อง

พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW


-๒-

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

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  ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือตัวแทนจําหนาย และสนับสนุนดานเทคนิคจากบริษัทเจาของ

ผลิตภัณฑหรือบริษัทสาขาเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย ในรายการที่ ๑-๑๔ ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้งน้ี เพ่ือรับรองวาผูยื่นขอเสนอราคาสามารถใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยอุปกรณทั้ง ๑๖ รายการ ที่เสนอตองเปนของใหมและยังอยูในสายการผลิตตลอด

จนมีอะไหลสํารอง และมีการรับประกันไมนอยกวา ๑ ป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKLuSbDi6YvLl0R6Q9hrKU0TSjpIJMMABJ24nTBSG895%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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


-๓-

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                        (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                                 (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนา

หนาสมุดบัญชี (ถามี)

                                   (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)    ตามเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ ๑.๑ รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑๖ รายการ ขอ ๔.๑.๑๐, ๔.๒.๑๐, ๔.๓.๑๔, ๔.๔.๑๖, ๔.๕.๑๐, ๔.๖.๑๖,  

๔.๗.๑๐, ๔.๘.๙, ๔.๙.๗, ๔.๑๐.๗, ๔.๑๑.๖ 



-๔- 

                                   (๔)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

หรือสําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 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 ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑๖ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด



-๕-

                          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 จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                               กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมจะพิจารณาจากราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
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                          ๕.๔  กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

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 หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม 

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                              ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอราคาเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่น

ขอเสนอราคารายอื่นท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ กรมจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่น

ขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๐ ที่จะ

เรียกทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย
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                              ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งปนบุคคลธรรมดาที่มิได

ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ กรมจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอ

เสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน 

๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของ

ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
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                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น 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 เพิ่มเติม
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                          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

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

        สิงหาคม ๒๕๖๔
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"j

(i.®.® fivi'uiaiJ'5i:3Jiawana'i-3 (CPU) liiuaamn sL iinuvian (s: core) Sainajmacy^ynoi

'unwm'W'usTU IsJuaandn en.® GHz vila^m'i antnii ® vitJia
cca

(si.&.h viiiia'iJ'ssiSJQawanan^ (CPU) Svi'UTapn'iuanuii'u Cache Memory ■siajT.'U'jSi^u (Level)
L^aafTU '^iin^laj'uaan'ii MB

ct.®.Gn SvLUTapnujairan (RAM) 'U'u^ DDRg^ vifa^m'i flmi^liJ'uaam'i g^ GB
si.&.si Svi'UTaa^mti'yasja "yw SATA vila^ndn 'ij'U'i^aTiajaljJ'uaam'n ® TB Vila ws?i Solid

<u 1

State Drive 'tj'ui^pmual3J'uaam''i fedTo GB anuTU ® vniaa
Gr.®.(r 3 DVD-RW vila^m'i annTU ® viuaa
G^.®.b Sda-^i^asjdais^'UULmadia (Network Interface) tmu ®o/®oo/®ooo Base-T Vila

am'i an'UTul3'uaam''i ® da-3
g:.®.?iJ 3"!ja^i.?ajjda (interface) imti USB b.o vifaUmn Idtlaamn en da-3
G;.®.d Sufl'U'wvi'wuasmnGifi'ial^mla-^viSjnaniid'imaafTU
s:.s).ei 3aau?i^-3anm'unm3'uaam'n ®g^ 3a aTUTu ® vidaa
g;.®.®o wa^ffnj^^'Mi.a'uaas^^a-^Spi'uatjInnal'U'iJ'as^mpilvia ^-atS'U'ija-stjI'wviwwdpivila'ua'wvi

<U "U

eu'iJ'Tija-^wwa^l'u^asjLyiPilviaaan-ai.^TJVii-^nni
<u

G:.b L(=i1a-3Ra3j3aL^aaI3p]3n ?fnvif'u-3'vmlasi3jafiwa a°a'UTu b mla-3 Saaid'n't^aiiiadn-^uaa
VI  V| , cJ

G^.b.® Svidaa^as^jjaawanaa-j (CPU) 133aam'i g;: iin'uvifi'n (g^ cores) anuav! ® viuaa
I  V

^a!an'wais5atia-3T.^am-3Vi3-3 vila^m'n ^'•33
(®) T,'un'3cu33vi3aapniviai tmu Cache Memory aauT.'uasi^'U (Level) L^aanu "iiiii^l^uaa

nan g: MB ^a-33f=iaaui.la?fajnjaa!'uaMnaw'U5a'ul33aana'a' b.m GHz itas^flviuaa^auajaawa^a'unaivln
<L» «y eta

(Graphics Processing Unit) 133aanaa ®o imu Vila
(lo) l'unaj333vi3aa?iaaviaau,'U'u Cache Memory aasjluas^^'u (Level) i^aanu t)'ua^l33aa

na'a b MB ^a-^SpiaajJiaaffojajafU'ua'Wna'W'u^avilwyaanai ®.d GHz uasiSLViPiMfiamajd'ajujaai'uawnal^
0/ ^ v u

T,'unaj33^a-3Haaavi6ia3jaaaT,'unaa3as;jjaawafi-3
<u

G^.b.b 3vi3aaaaa3janvian (RAM) 'm3^ DDRgT vilalna'a =u'ua^'l3'uaanaa d GB

O  -d-:,r^ <1



sT.is.en SATA vilalm'n 'uij'i^pnnjjalaj'uaam'i ® TB vila 'uu^ Solid
<u s

State Drive u'un^aiijjaljj'uaam'n b<i:o GB aiUTU ® vitiia
<1

(i.b.s^ Saaanw'W'ja^TUPnnjjasii.aa^'lij'uaan'in ®,6nt>b x eiihai Pixel uatiflD'un^ljJ'uaam'i ®b
V

(s^.iD.cr flTO-at^ajj^a (interface) iiuu USB b.o vila^ndi Ijiuaamn m "ila-^

er.b.to fl^iia-^L^aupiatmii HDMl vila VGA an'UTulw'uaan'in ® "da-^

ei.is.mi S'da-3L?a3J^'a'3i;u'Ui,fi1a°iiia (Network Interface) uuu ®o/®oo/®ooo Base-T Vila

^m'n antn'uljj'uaafn'n ® 'da'^

si.b.d ?i'i3JT3aH'3n'ul^jJ'uaan'ii Wi-Fi (IEEE rfols.®®b, §, n, ac) uat: Bluetooth

s^.is.G^ SmnafinaT.^mla-jvivinariiimL^ain'u

s^.i£).®o wa^iTai^'^Lei'uaasi^a'^Sg'ua'ulnn'jiT.'uiJ'jJimpi'lvia d-3Lfltj'ija-3tjlT?viwwa^vi1av1'i?vif('i'tjn
tja-3wwa^T.'U"iJ^s^mpilviaatii-3i.il'uvn-3nn'3

o  o

sT.m m-aa-g-wwrj Multifunction lat^aii viia LED anvnu ® ta'sa-a sjRnjan'wnjs^aai-^'uaa

^■^daltJ'u

e:.m.® L^uaiJnid'MSpn'iuensJi'afiLij'U Printer, Copier, Scanner itasi Fax fnat'Ul.Pl1a•3l,^a^n'u
s^.Gn.is Sf^iTiuasii.aa^'l'uniiwiJ'wLjj'uaan'i'i booxboo dpi
sr.m.cn 3p)ni3jmltjnniraTOnvifuri'3Si^nw As; l^juaandn bd vi'uida'un'M (ppnn)
s^.m.s: (Memory) •uvn^lii'uaam'n kxtb MB
s;.Gn.(i; euiiTjaeiLin'ui.aneii'j As;!^
s;.Gn.b flpmjja2ii.aa^luniiifiUfTua^35i^ Ijiilaandi ®,boo x ®,1doo dpi
G^.cn.b fiai^i]ai!Lan?n'3aPiI'U3J^ (Auto Document Feed)
s^.cn.GT) ?!iui'3afiia5ini,'uni.an?in'3M
s;.Gn.d ansjiiavinani.tnl^ei'^fi^laj'uaam'n dd aifun
s^.en.d enjji-aaa'auas^^anal^ lod; a-3 s;oo LtlalLdvi^'
s;.m.®o Sda-^tdauda (Interface) imu USB b.o vila^m'n aiuTuljj'uaan'i'i ® da^^
s;.m.®® flda'3idajjda'3t;tj'um1adia (Network Interface) uuu ®o/®oo Base-T vilalm'i

aiunuliiuaami ® da^
s;.Gn.®i£) uai^T.dnisi^iul^jJ'uaam'n bcTo un'u
sr.0n.®Gn ?in3JT3aT.dl.^nu As;, Letter, Legal uas Custom
s;.cn.®s; wa^aiu^'uLfiuaati^a-^flpi'uaulnn'jlu'iJ'ji^iviPilvia d-3Lilu'?ja-3u1t?uwwa^vi1au1uViei'i'^jn

<u u

^a-3wwa^T,u'il'3iimpilviaaEjn>3Luluvii-3nn'5
HJ

I  I \A ^

(sL.<sL Multifunction lai^ai Vila LED a anuQU ® ifl1a<3 uaaianuaisiadn-3'uaa pf-^dalulu
s;.s;.® LiluaiJn'sfuuuainjjfnunai.ilu Printer, Copier uas Scanner aialumla-^maifru
s;.s;.b upiQiuas^taa^luni'a'Wjj'Mld'uaan'in booxboo dpi
s;.s;.m umnumlunn'sTOOT'n^'nanvifunisi^n'u As^lduaandn ®d viundauiu (ppm)
s;.s;.s; flmnui.inlunii'wuTOEiivifun'iK^nu Asrlu'uaam'i ®d viun^'aunu (ppm)

/fV< ^



s^.sT.dr flvi'UTEJpn'iu^n (Memory) '^j'un^laJ'uoEjn'i'i tecrb MB usuvi'UTEJiJ'as^jJifiweiflmiJJLfT
IjJijaEjm'i doo MHz

s^.ct.ti fii3Ji'3Sieiun'uian?in'3 'U'un^ As^ (°t)n^°n ueisi a)

(i.ci.CTi fipnn3jei5JLa£)^'lDnn'5?iLm'u?i-3ef^ Iji-ua^jm''! ffl,booxe),iooo dpi

sT.s^.d ^{in^'fla'ui.aneiniaPiI'U3!m (Auto Document Feed)

fnjjniadnaani.iini.aneii'al^wSuasi'ymm

G^.sr.®o ?in3jn'3a'wnsni.'unl^ei'3?i^l3J'uatjm'n dd simi
<u 1

?in3j'iiadauaii'^janal^ iscr doo Lila'lLl'u^

s:.Gr.®is 3'Ba-3i,?a3J^a (interface) utiu USB b.o vila^m'i ai'UTulii'uaam'i ® "iia-j

2°i]a-3i,?a3J^a'3S^uui.fl1atlia (Network interface) Ltuu ®o/®oo Base-T vila^nni

aiuTulaj'Tjaamn ® '^a-3 Vila anun'aaH-^n'uwn'ui.alamalfaiti Wi-Fi (IEEE doiD.®®b, §, n)

G^.s;.®®; San^lan'ssi^TbA^ji'uaan'in ®(i:o Lmu

g::.g:.®(I: aijjnial'ul^mj A®:, Letter, Legal Lias! Custom

Gr.®:.®t) wa^aai^'wi.a'uaasi^a-^flmaulnn'a'l'uiJ'js^i.yif^lvia wiiltj'^ja-^tjlwiwwa^vilatjlwian'yn

"?ja-3wwapiI'U'iJ'3i5LyiPilviaatin-5i.il'uvn-3nT3
V

si.si mla-^'wajvftai.^a'! Vila LED Network utiu^ ® (bd vi'un/'ui'M) anvnn b mla-3
i/

flaaian'ttaiiiadi'3'uaa

d.d:.® flpnijjas^taa^l.vimi'wajT^lii'uaam'n ®,boo x ®,boo dpi

G^.d^.b fl^nnjJLfnltjnn'j'wiJTO^viTun'Ssi^n'w AdlaJ'uaan'i'i bd vi'un^a'ui'M (ppm)
O  «" S/* <r 4/Ckl1 1/

G:;.(r.6n anvj'Vjaviuvii.anaTjfia'uviviiam'uaj^La

G^.ct:.®; Svitina^TUja"'! (Memory) ̂'ui^lsJ'uaan'in ®bd MB uasiVi'una'iJ'jj^ijnawaSf^nnjJi.ln
IviTjaami boo MHz

®:.(i:.ct: S-Ba-^i^au^'a (Interface) iLUtJ USB b.o vila^mn antn'uljJ'uaam'n ® "iia-^

G^.(S:.b S'?ja-3L^a3J^'a'5si'U'umia°i]na (Network Interface) lluu ®o/®oo Base-T vila^nni aTUTU

Ijiuaafinn ® ̂ a-3 Vila ?fn3Ji'5aH-3'Tuw'n'uiPi1a'^iiaHana Wi-Fi (IEEE dob.®®b, §, n)!!"

G^.d^.d San^lein'js^^iwlmnsjnvilvi'uabndn bcTo imvi

d.dr.d anajn^aWI'mj A®;, Letter, Legal tmsj Custom

G^.d^.d ^mjviSn (Toner) uas^nafn-^finvi (Drum) fnjJuautinaanannn'uM mattlaaviaai-aT,^

aa'n-^viwl^ mavi3j^ananT5H-3ni!

®;.dr.®o wapiaai'i^''wi.?i'uaas;^a-3Sfi'uau1ni'5l'uiJ'ai;LviPilvia WLi)tj°ija>3tj1wiwwa^vi1atj1'i5'viai'tjn

'ija-3Wwa^l'uiliJ!m?ilv]aatj'i-3LiliiVii-3nn'5

4  ed

d.b m-sa^viajvi Multifunction lai^a'jauati'U'n^n A®: annTU ® m^a-a jji^^ojan'waisjaai-j'uaa
a/

I  M I 4

G^.b.® Lil'ua'Lln'3tu'M3aQiJjai3Jn'3aiil'u Printer, Copier uas Scanner aialvimla-^L^ann'U
G^.b.b flanijjasii.aa^T.'umi'wsj'wliiijaam'n booxboo dpi

Gi.b.cn 3a'3ivn,inl'un'v5'wjjmm^°iaivi!''un'3t;^n'a-AG^lsjuaandn ®d vi'un^'a'un'w (ppm)

d.b.®: flannajml'unn'a'wu'waEi'ivifun'jii^i'w AGrliiuaannn ®d vi'uipia'un'w (ppm)



(i.b.ti SvitiTEifnisj^fn (Memory) °iJ'un^l3j''U0!Jfn'n lodrb MB UfisiVi'UQEJ'iJ'asiaJTgiWfiflpn'iJJi.'aT
liiuaaimn doo MHz

s^.b.b ?ii3jn?{i?iun'ui,aneni udi^ As: uas I)

s:.b.d Sf^niJjas^Laa^l'unnieiun'ug^si^ IjJ'uaan'ii ®,iooo x s),i£)oo dpi
s:.b.d Sai^'Oa'ULanei'iiaPiI'uaj^ (Auto Document Feed)

V

(sL.'o.oi cinsji'sadnaan.'uiianciiil^wmi.aii'unm

s:.b.®)o finajTja'aianitjnl^fi-^fi^ljj'uaan'in g^i?; aiLtn
<u <»

s:.b.®)ffl ?!'i3jniadaLLai:'?janal^ isd: a-3 s:oo Lilalim^

s:.b.®k) fltia-^raasjda (Interface) uuti USB is.o vila^m'n an'UTuljj'tjaam'n s) 'aa'3

s:.b.s)en Sda-ai^ajjw'a'jsi'u'ui.pilaijia (Network Interface) imii e)o/s)oo Base-T vjla^m'n

antn'ul3j''uaam'i a da-^ vila finjjn'3aH'3n'uwi'ULa1adiaH?na Wi-Fi (IEEE dob.aab, §, n)

si.b.as: Sm^lfinisi^n'a-l^sj'uaam'i acfo uwu

sT.b.ad: ensJiial'^^n'U As:, Letter, Legal uasi Custom

s:.b.ab wapiaa!^''ML?ii!aas;^a-3£ima'u1nT3T.'utJ'3t;i,viPilvia ^-^tilu'ua-^tjlwviwwa^vilaijl'wviein'tjn

°!ja-3wwa^'l'U'iJ'32^mpilviaadn'3ttli!vii-3nn'3
aj

s:.d i.pi1a>3wjj'wi,ai.®aal vila LED Network uuu'^ h (bd vi'un/iin'w) a'nuTU ® iala-3
8/

flatuan'waisjad'i^'uaa Ir^dalil'u
<)

sT.d.® Sa^najatii.aa^T.'un'i'j'waj'wljJ'uaan'in booxboo dpi

s:.d.i£) As^ljj'uaam'n isd vi'ui^'a'un'M (ppm)

s:.d.En flpiiijJLi'il'uri'i'S'MJj'W^dn'MTun'js^n'w As:l3j'uaan'ii fed vi'ui^a'UTW (ppm)
es\ g QJ av <r i/

st.d.s: ginsjniia'waj'WLanan'ana'uvi'unam'uaj^L^

s:.d.d: Svitiiapniuai (Memory) ti'un^ljJ'uaan'J'i (t:®to MB uas^vi'UTa'iJ'ssiSJTawaflfniJJi,!']
lu'ijaamn doo MHz

st.d.b S^a^L^auda (Interface) Ltuii USB b.o vila^m'i aitnulij'uaan'i'i ® 'ua-3

s:.d.d Sda'^L^aaj^a'ji^ii'umlad'ia (Network Interface) uuu ao/aoo Base-T vilalndn anuTU

lyTjaam'-i ® da-3 vila anviniaH-ai'uw'Tumladialfei'ia Wi-Fi (IEEE dob.aab, g, n)l^

s:.d.d San^l?in'3S!^nwl^3j''uaan'ii fecTo uwu

sT.d.d ?in3Jn'3a'l^i^n'U As:, Letter, Legal uasi Custom

s:.d.®o wapi/i'ai'ii'wlei'uaasil'a-^Spi'ua'ulnn'jT.'uiJ'stimpilvia tj'tia-^tjlwviwwa^vilatjlwyian'tj'i
<U <0

^a-3wwapi'li!'Ll'52^i.viPiT,viaadn'3iil'uvin-3nT3
"U

I  I f

si.d mla-3'wjj'w Am an-uTU © LPila-3 San,!an'tfa!2iad'i-3'uaa w^'aliJ^

s:.d.® Saanuai^Laa^T.'unTj'wjj'wmias^'tim^'n lu'^aanan ®,boo x a,k)oo dpi

s:.d.b flpianajml.'urin'j'wvj'Wefnvif'un'jsi^nw As: Ivitjaanai vi'unpia'un'w (ppm)

s:.d.m Saanvitfal.'unn'swiJWefnvifuniK^ivr Am Iji-uaanan fed: vi'unda'ui'M (ppm)

s:.d.s: flv!'uaa(=ni3Ja°i (Memory) tim^lii'uaam'n ® GB

s:.d.(i: flda-^t^aupla (Interface) uuu USB b.o vila^nan a'l'UTulvI'uaam'i ® tia-3

(Iw



sT.d.b S'd0-3i.?ajj«a'3SiU'um1a'iii£J (Network Interface) ttua ®o/®oo Base-T Vila^m'T aiUTulaJ

■uaam'i ® "tia-^

(t.d.d San^lan'ss^^iwl^jj'uaam'i 1dcs:o uwu
ct.d.d enJJi'sal'Sl.i^nu Am, Asl, Letter, Legal uasi Custom
si.d.Gi wa^ffa!«!i'wi?i'uaai:^a-3Cma'u1fn'3l,'U'U'3S^LVifilyia WLili!Tja-3iilT?viwwapivi1a'u1'i?vi?in'tjn"ija-3

w w a tl "3 s! m pil VI a a d 1-3 Lil "u V11-5 n n "3
V

si.Gi eiiLn'UL'ua'f cfnvii'u^'i'umiJi.anpii'siisi^'umaalnni uuu^ fe an-uTU s: i.ala-3 flacuanwanjadn-j'uaa
^■^^'alii'u

(si.Qi.s) Lil'UfiLmiii.'ualw^ila'un'ss^^iOT'un^ Act ai^iT-uaT^ (Auto Document Feeder) l^sjuaafrii
(to uw'"u

VI f f ^ a-^

(t.(?3.b ?njjn'3a?iuni!Lan6in'3m is vi'unn.'U'uam'usj^

(t.Gcj.cn flaTi3jaiii.aa^T,'unn'3?!un'uei-3?(^ laj'ijaam'n booxboo dpi«u S '

(t.Gci.ct Saai3JLia'I'unn'3?iLm'un^5i^iOTun^ Act l^iiuaandn cto ppm
ct.(?;.ct anaji'saeii.m'ULangin'sl^ji'uaam'iniiii^nOT'un^ Act
ct.csci.b fl'da^3l,?aJJpia (Interface) ima USB is.o vila^nai ai'UTulii'uaandi ® da-a
ct.(?3.m) wa^aaiVi'wi.ei'uaaiJ^a-^Spi'ua'ulnn'sl'uiJ'ssji.viPilvia wiiltJ'^ja-3tjlT?viwwa^vi1aa1wi?in"iJi'tja-3

u  "U

w wa ̂ ItivJ •s t m^lvi a a di-3 Lvlvi vn-3 riTs
•u

ct.®o aun'ui.'ua'! anvifu-an'ui.n'ui.anan's'ss^mja'uaijlnn's uati'M m antnn ®o mla-3 Saaian'a-ais^aan-^
■uaa ^■^a'alvid

ct.®o.® til'uatm'Ui.'ua'f'uCa'Oa'unisiaiW'U'ia Act a^IviaTS (Auto Document Feeder) l^u'ijaa
nan bo uwu

M a/ a/ a^ *r a^«a

ct.®o.is anvniaaunvn.anan'sLa is vi'uii.maam'ujja

ct.®o.Gn Sainvjatnaaal'um'saun'ua-^aa Iw'uaam'n booxboo dpi
•u 1 ~

ct.®o.ct flaQiui.fiT.'unniai.i.n'unisianwuia Act l^iJ'uaam'n bo ppm
ct.®o.dr a'ijn'3aai.i.n'ui.ana'i'3l^jj''uaan'Jin^i;anw'uia Act
ct.®o.b flda-^L^auda (Interface) tmu USB Is.o vjla^nin antn'uljj'uaan'ii ® tja-3
ct.®o.GTi wa^aoi^^'MLa'uaat^a-jSa'ua'alni'sT.'uiJ'ssLviPilvia ^•^tiltj'iia-^iilwiwwa^vilaalwiai'tj'i'ija-a

<u u

Nwa^l'U'iJ'3Sii,viPilviaaan-3i,il'uvin-3ni'3

1  9/ 1 VI , d

ct.®ffl i,a1a>3an'3a-3l'Wv^nu'U'ia ® kVA aiuTU m mla-3 Saaianyaisiaa'i-3'uaa
ct.®®.® Snia-^lvl'^'iai'U'uanlji'uaan'J'i ® kVA (boo Watts)
ct.®®.is aiiJi'saan'sa'^lvlvlnl^sJ'uaan'Ji ®ct ui'w
ct.®®.m fldi-3U'3-3a'ul'W'^n Input (VAOlsJuaandi isiso VAC +/- lDct%
ct.®®.ct fld'3-3U'3-3ai!lvl'^n Output (VAC) IsJaJinnQI Islso VAC +/- ®o%
ct.®®.ctlmu^L^a1°ij'ua Sealed Lead Acid Maintenance Free

ct.®®.b wa^aai'M'MLa'uaasi^a-^flpi'uaalnn'sI'U'iJiiiiLviPilvia WLili!'tia-3tj1wiwwa^vi1av1'wviai'?j'i'tia-3
C\J <u

wwa?itv!iJ'3SJLviPilviaaa'n-3Ltl'uvn-3ni'3

-b-
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ct.ais atlnidn'sti^iEJSfyujna! (Lb Switch) bs: °ila-3 uuuvi b a°i'uit! en m'ja-? ufloifin'tfaiu
V

adn-auaa ̂ •^daliJ'u

sr.®b.® San'tfa!s^nn'3'vin-3Tul3j''uaan'in Layer b "ua-3 051 Model

s:.®b.b Sda-^i.fajj^a'jsiii'umlaii'ia (Network Interface) uui) ®o/®oo/®ooo Base-T vilalm'n

an-uTulwijaanti'i bs: da-3

ct.®b.Gn Switching Capacity Ijiuaami drb Gbps

ct.®b.<i Cida-jd'ivifu'aa'jf'unn'aL^ajJPi'a'ssi'U'Uiala'iina (Network Interface) uuu ® Gbps (SFP)

vila^nnn ai'UTulaJ'uaam'i s: da-a

s^.®b.ct: flaajujiculiAluei^-aeian'uii'ija-annivi'i'an'uda^i^aij^aiiiii'umladiavin'da-a

s:.®b.b la-afu Mac Address l^aJ'uaam'n ®b,ooo Mac Address

fî .®b.d einaji'ja'ulvin'ja^ni'aa'iJn'adwn'uvn-aliliiLn'jjj Web Browser Imil'uadi-a'uaa

s:.®b.d eiijjn'aalw'iii^njjjj'i^'sfn'u IPvb

s:.®b.G<; ?in3Ji'3avi°i^i'ul^^njJ3Jn^'55i'u IEEE dob.cnaf wla IEEE ciob.cnat (Power over Ethernet)
da

an'UTulu''uaam'n ®to da^a

s:.®b.®o ̂ a-afujji^isi'u UL Vila CSA vila CE vila FCC
da

s:.®cn atlniajn'saiaiaa^yujna! (Lb Switch) s:d tia-a antnu en LPila-a fl^aian'ttfusiadi^a'uaa
^-a^'alilu

(s::.®en.® Sanwaiynnivin-ai'ulvi''uaam'n Layer b tia-a OSI Model

s::.®en.b fltla-3L?aviPi'a'5iiUULmadia (Network Interface) uiiii ®o/®oo/®ooo Base-T vila^m'n

an'UTuljj''uaam''i s^d 'lia-a

s:.®en.en Switching Capacity lii'uaandn eneno Gbps

s:.®6n.sr Sda-asnvjfu'sa-afun'i'awajj^a'ai^'U'uiPilatiia (Network Interface) uuu ®o Gbps (SFP+)

vjla^ndn anuTulviijaannn da-a

ct.®en.(t: fl vi'UTaanalv^ad'i-a'uaa b vitiTa uvju Redundant 'M?n3Jiiiav]°inn'3aa^i,'iJaa'u

I^aljJaiiiJvi^a-avia^'asiUD vilailpimla-a (Flot-Swap vila Flot-Plug)

(t.®en.b Sanjnjiailvli.La^-aaan'usi'ija-ann'svi'n^aTuda-ai^aaj^'a'jKtJumladiavin'da'a
^ qj <)

(i.®en.GTi fa'aTU Mac Address l^aJuaami b<ooo Mac Address

e:.®en.d eiiinia'uiviiia^nn'jailn'adw'n'uvin'al'iJiLm'aaj Web Browser Imtiuadn-a-uaa

ct.®cn.d einjJT3na^i.nu^'aya?ia^niiH-aTum1a'?ina (IPvs: IPvb Flow Usage Statistic)
pnjjun^isi'u Netflowvila sFlow Vila jFlowlmil'uadi-a'uaa

cs^.®en.®o 'aa-af'UJJi^'j^n'U UL Vila CSA Vila CE Vila FCC
d3

e:.®®; ailnidn'atia'iaaajnnailfaia Access Point Ltuu'M ® aiuTU s: mla-a flpiaian'waiiiadn-a'uaa
e| <U qj t)

V  I VI , d

^-apialilu

s:.®s:.® einvii'jal.wn'u^nujj'i^iin'u (IEEE dob.®®b, g, n, ac)l^i.il'uadn-a'uaa
(t.®E:.b ?iivn'3avin-ai'u^Ra'Upnnvja b.s^ GFIz uasi dr.o GFiz

-d-
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ct.®(i.cn ?n3JT3jim'3'M?i^ays^njJwn^'35n'u WPA uss! WPAb I^iiluam-^'UBEJ
ct.sxi.ci S'?ja-3L?0JJ^a'32i'Uum1a'iin£J (Network Interface) uuii ©o/ffloo/aooo Base-T Vina^mi

anuTulaj'-uaamn ® "iia-^

s:.®s^.(£ ?injjnia'Mn'an"u'l^^i3JJjn^'35n'U IEEE dols.maf Vila IEEE dob.anat (Power over Ethernet)

(si.&s:.^ fin3jn'3aii1viiia^ni'3ailn'3tUN'TUVii'3l'Ll'3i,mi3J Web Browser

gr.fficT flaajwnmalvi'jsijjQawaan^n'jnvln'wfauaa 'uun^ lad anuTU ® mla^^ S^aian'waisiatii-^'uaa
V

<iJ I M I

^■a^amn

sT.ad:.® Svniaailiiivnawanai-a uuii d Core vin-^ntj'waQnjjaaEyainai'ui'Wrinljj'uaariai an.t) GHz
Liases Turbo Boost a-3aa (i.o GHz

<u 1

s^.®(i:.k) 3a-3aiiJ'35i3jaawan'5'i^n 'wSvi'ijaapniJjanvianlji'uaam'n d GB vilalim'i
s:.®(i:.Gn Svjiiaafnnsjanvianu'uu DDRs: aTiumljitjaanni is,bbb MHz tjuialjj'uaafn'n d GB

vilaam'n

(i.®(£.Gr Ssnlaaanuutj SSD •uunapniua Ivjuaanai ct®i£) GB vilaanan
sr.®(t:.(ir Saauaa-awa'U'uialjJ'uaan'in bd 'un auu Display uas^ia-afuamuaiiLaaalaj'uaafiai

c£,fflbo X ls,®bo Pixel

fi::.®d^.b S^iia-^LTOvia'a (interface) aiV!TU'3a3j'l3j''uaan'ii ^ 'ua^ laaitiuauu USB-A an'UTul.3j''uaa
m'n st "iia-^ uasimu Thunderbolt en (USB-C) an'UTul^''uaafiai ® 'da-3

sr.®cr.d "ja^TU Wi-Fi uiaianv! riol£).®®ac vilaUmi uasi Bluetooth d^.o vjla^mn
OA

(i.®d:.d Cl'iia-^i.^asj^'aiKUumlatina (Network Interface) litjij ®ooo Base-T vilaam'i anviTulii
■uaam'n ® ^ia^

s^.®ct::.G^ fluiji!'MJj'wi,Lasii,3JiaanaT.^Laia-3Vi3jnann'3anmaani!
s:.®(r.®o 2 Adapter Ulla-^ USB-C iflv! USB hiilM ® VitJaa
sr.®d:.®® Satin'jdan'unnfa SO wnu USB-C atuTU ® vitJaa

1

d  I ̂  OZCk cj <=a ^ azcs::.®ct:.®i£) 3j'3t;uu'iJ^u9inn'5vi3ja'yavi5anaa>3Pi'i3jn{]ViJjna

^  ̂ cj az
s;.®b piajJWTLaafl'u^'un aivifijniiivin-^Tuniii^nti'unaaa ®b 'ui aTUTU ® mla-a jjaaianwaii!

a/

aan-a-uaa a-^pialil'u

s^.®b.® flvi'uaa'iJ'3Siinawanai-3 tmu d Core ti^-^ntj'waaiviaatytynaiiinwrinljj'uaari'in b.cn GHz
uaijfi Turbo Boost sl.d GHz

U  1

sr.®b.b fla^a'3tJ'3Sijjaawan'3nin vlflvi'UTaaaiJjanvtanlvI'uaam'n s: GB vilaam'n
sr.®b.Gn flvi'uaaainjjanviafiu'U'u DDRsr aaujmljJ'uaam'n io,bbb MHz ■run^'ljJ'uaafn'n ®b GB

vjlaam'i
c^.®b.sr Ssifaaammu SSD uviiaaniua lii'uaan'in ® TB vtlaam'i

q
az

s:.®b.(i: Saai.Laa-^Nau'unalii'uaam'n ®b uuti Retina Display Vila UHD+ Display Vila
WQXGA Display i.tas^'sa^f'uaaiajasiLaaalvI'uaan'ii b,os:d x ®>do Pixel

sr.®b.b S'ila'^raaajaa (Interface) ai'UTulsJ'uaan'ii e: 'ya'3 laai^'utiuii Thunderbolt en (USB-C)
aTUTulvi'tlaami h "da-a

(sr.®b.d "ja-^fu Wi-Fi 3Jia^sTU dob.®®ac vilaam'n uasiia-^fu Bluetooth ir.o vilaam'n



s^.ab.d flna0-3pnn3Jai:i,a£j^ disop i,ili!aEj''i-3'ua0

s^.sib.i?; fiiuia anal,^m1a-3Viuiann'5mi.^a'3fTu

s;.®b.®o 5 Adapter LtiJa-^ USB-C LtltJ USB aiUTU ® vitJTa

Sailn'sdai'um'f^ SD wntj USB-C anuTU ® vitiaa
H

G^.®b.®is jj'32^uinj2'u^m'3vijja°ijeiyi5an^a-3^iun{]vijjia
O  A

dr. gian"uvi^ni'u'ufn?fi'33jaijvifii?i
s

aj niajd'uviaa-si.Lasrni'sC'umws n'S'^i.ynfliajvii'UPi'a

b. 'asjasnfnmi'Q'um'a

'3irasrnan^°ni,'u'u-3i'u ®ioo tu 'uija^annTua-^'U'iJjT.tjafyaji

gt). a-atl'u-a'uil'asjaj'inj

-stiiJisruia) ®,bfird,Gneiisr mvi (viwanuvinueitiaviSiiuil^wufi'iJjfaaLa^a'ui'uiviaa'u)

fnid-^-^TUtiasm'aantJtl'u

n'33jfJ'uviaa-3uasinniiU'ULni:^^'5 asraiail'uHuriwa'U'tiai.ei'ua'j'ipnvia-^ainei-^jjaD^n'u uas

aaji^n'a'jjjnniH'jaaf'U'weia H^'saafu'wei^i.la'ufaaiiaa

c^. piTdfu

viinwa'U'S'ai.si'uainFnl.ajilaij^^iajaajajnvilaw^aujajn^aviS-^'ya'I^ aairn'sajfJ'uviaa^i.Lai;
<U euj v w Qj <u

Ck a/ VI I <Sk 4^ 2/4 2/ 2/ |a/ c«| Q/ «> Q/ 2/ 1 4/

ni'j'U'umwaa-^Ljj'uani.anaajajn wa'U'ijai.a'uaau^a-aan'Uii'ui.il'uiiaTuL'uafTjiiiaaasr o.is tia'^jjaFinv^?!^
w a/ ^ <U <U "J

tlii^>3u^auaa-3i,aanivi'u^a'ufi-33ja'u'w?i^^'i3jaajaji atiS'^aij'wa-asjau'iNa^i.i.aai.ei^a'ul'U'jd
<» «/ «/ <) cy

®o. ila'ultim^'wan^fui

Hmaiwnm ii.asi'^aTjaii'an^nnjj I^ara-Ji.i.ani.i.a'^'siPiiii.Pi'aii'jiam'j'iJ'jsrna'um'j'Man'aain W'sian
2/

imasmanni ̂a-^ljJm'umaiwi^inai-^LLasraajanyaisr'W'usi'unnia^vinaiJn'aajLiasr'asi'u'upiajj'wamai aiTtJ
iA3 <)

L^atJiAiqwanau iai.pi. bdrbm 'iia-iniisrviin-i^aiiamai.pi'jwiriai.i.aira-ipijj tmsj'jiainai-ii.tPi'asr'anam'S'M
n'jUfJuviaa-iuaiini'jC'umw'jn'ivi'UPi

€)(5).

2/4 2/ 2/ 4/ | 4/ 0 1 4 4/ 2/ 4/ 0* ^^ 0'

®®.® wa'U'ijai.?i"ua'3iPinpia-iPina-i'3'U'U'3jrn'uaaiJj»ijn'5pnjniAiia-ivi'5a'ijpi'ija-i'^ja-3Fi'5/iai^aa3j'vnma'3
<11 . <i ^ 8/

tiluiiiairnai ® il iltiapiaina'U'Mn'jjjpJ'uviaa-ai.tatinniC'um'tf^'j l^fuuaua'aaai'aFiau'^ai.^a'fii-iviUPi

Ipiaan^a-ia'suaaupiiuaajaji aianal'U'jjiasinaia'inama'jaajwaauwai.Pia'fiJ'i'aPi'uniAiia^vila'^Pi'tfa-i ula
<y 4/ 0/ c) ()

2/ 2/_v . u.. nuupiaaiu'UTjpi'uniAi'ja-ivila'ti'a'lia'ia-ana'nmpi^'uainpnijjwpiua'i
s

■  2/ I
4V| iV1 2/<=x 4 6)2/ ^ 2/ 4/ II  ̂ <=« k1 |k1 2/<=x 4 47 2/ 2/4 t/ 2/ 4/ I

n'33JWt!Viaa-3uaiini'5'ut!i.nw3 wLuLama'U'uannnn'aLwn'Upnu'iJnpi wau'yatei'ua'a'ianaspia-iapinTj^aauu^u
•u

2A1 0) 2/ I0> 0) 2/ V] a/4 Q/ <=k 'r 2/ <=k 4/ I W q 4/ 4/ 4/ 4/ 4V1 2/4/ 2/

unltiLi/iaaLu?ianiMmi'uLpiPiPi>3LPiJj iPiapia-n'sijapin'Tj^aauLL'ajJi.mhfinaL'u m au ■uuapiaim'uvilPiiui.La'iann
<u

,  Ck <r vi |k=k l 0) a/ l 0> I Ck 4/ek 2/ 2/4fiauw'uviaa-iuaiim'a'U'ULnwa LPiaLupiaanwaiaLPi^ amnauwuviaa-iuajrnn'u'umwpiavi'ieit! aiwa-u
•uai.Gi'uaiiPinlijapinna'MajJU'ajJunLuanaT.'unnviUPinana'ina'n naufJuviaa-ii.i.aiifn'a'QumwafiayiB'wasiii

2/ I 2/ I I 2/ 2/
4/ 4 2/ 2/4 O 4/ 2/4 2/ 2/4 2/ 2/ I O 2/ t 4/

mauuia^vi'jaan-iwauvinnna'uuLi.vi'uwau'ijai.auaanfln iPiawau'uai.aua'jnpiiPia-iaanaimnaia-iyi'iGiuuvi'u
aj <u v

naud'uviaa-iLi.aiim'auumwii

-G^
'".//v. P'



-3Tul^^adL?iJja^aa^isas:i.'3aifuil'5s;n'u^in3J'0T3^Dn'v\i'ia-3^>3ndnl'U"ffa ©©.a ̂ lEJPi'nt'^j^'iEJ'ua-^wa'u
<u ^

^'ai.ei'ua'snai I^aWflnfinpi^riai^'piauwQi,^af 'S'^'ffa'^'jijj^nsjmai^'nn^fliinainan^'^^a-jljimtima'uaii

elite vilm vi1aia£jeit; o.©o •ua^naiT.wi'uwvijj^'iia-api'jiTai^'piajj'WQma'f 'iia-jmaum!

unnm'nnu Sau'U'uwa'u^aLfi'ua'anpii^a'^EjauHn'sJjpJ'uvifn'Juas^fnii'utimw'a ^^dnJfuLil'U'jnEJ'S'iIaj-^

lua^'5i'l'a&jfisi o.oETicr'ua-^'jnpinpi^/i'cu^inpiasj'WTL^a'f wviUfi^njjyaHn'ua-^aujfyn'WLn^TO ^a'3'^TJJ■3
uai'wljJeiiJjninlw'sffcuwaii'^Ti.Pia'fin.'UpiTU'MLn'um'nn'iviii^Lifii I^Eimai^nniimu'aaiUrii'S'fi'S'a-^'ija-^

«" %/ d IRiiTai'iiPiau'MimafLmiJ'u^'^^'alil'u
<»

ffl ffl.te.© n'36u^Pii/inj«MPia3J'WTLPial ^'^'lia-3iAifa3jn'uvifiiEJV!'U'3£) Hmjuan'y(?i^'a'3"ua-3Vi'iiQ£i'wS^^fl'3-3
3j'in'w?i(^i,'W£j-3Vi'U'3ajLl£n

<L/ ^ tH d* <=»

©©.te.te nia!!=nnui.?iavn£)a'uei'UL'ua-33Jiann^'3njj"?)^^a-3°ua-3Pi'3fia!'inFia3Jvnma'3U^n^'i-3n'u ufinvi

Hfi°niiTajHniJf'uaKLyiin'un?i'iw'iIa-3'?j9-3Fi'3ffa!^'pia3J'WTi,^a'5Vi'U']£i'U'u I^£jma!^nn'3H''i'UQaii.i,?isiHi^ifii'3
di at

m'u^-3'u

©) 4/ br I U hVo^J

-

'^jnjsi'U'U'ija^aiJnidu^'aaia'Lln'afUPiai^Tapi'n^ifli-^ ^-3^<\ % V ^

LPiwa-^thljj-jmjLil'u ©

te) Hlllft) = o.ogid: X (W?1'3Q3Ja'n'UTU°S'll3J-3 (Pl'na-36l^) - CTlte tfllu-?) X nPllPI'a/i'oJ'M
piajj'WTt^al ai'UTU "aiEini's

tf" € fiJ ^cn) nn'3nnvi'u^m^iflQ>3^a-3Pi'3/i'a!^'pia3J"WTma'3 ^•3'u

.'K^iini^^Vi'y^ m'inil9'n?1-3a^'?J9-3a^34QU'r]l3J'3m^^a-3l,'U

■5 n Ej m-a fi "3 jTfu fi a jj'w ̂  m a "5 m^QciQ-a
1  V

©. i,9l9'3(=ia3J'M'3ma'f anviTUGin'un-^n'u (aauei^-jfi'ivi'ij'uis^liJ'uaan'ii ©g^ Cq) ©.o

te.iFila-^Piajj'WTmafl'u^'un sfnvifii-^i'uiJisiSJiaws
<1

©.o

Gn.Lfila-s'wjj'w Multifunction Lai^ai Vila LED timm (s>.0

si.mla-j'waj'w Multifunction tai^aai Vila LED a ©.O

ct.m1a-3W3jmaL«aa'5 vila LED Network tmu^ © (ted Vi'un/'Ui'M) ®.o

to.mla-^www Multifunction i.ai.^a'faufiti'imm 'U'U'i^ As: ©.o

GTi.m1a-3W3jmeii,«Ba'5 viia LED Network uuu'm te (teeii vi'un/'un'M) ©.o

Ck 6" d'd O

d.m'ja-^vjjjvi iaL^a'3?iuaiitjm^'i '?j'ui^ Am ©.o

G^.eiun'uma'f 3ivif'u-3iV!LnuLan?ni'5j;^u pi'ud'ulnn'a ima'w te
11

©.o

©o.aun'ut'ua'! sfnvifu-^iviLnui.anen'aisimj mavjlnii uuti^ m
11

©.o

©©.mla-^ai'iia-^l'd'U'un^ © kVA ©.o

©te.ailnitunis^aiaaujujitu (Lte Switch) tes:'ya-3 auu'w te ©.o

©m.ailn'atun'asianastutyna! (Lte Switch) s:d °ua-3 ©.o

©si.atJniinjniisianaaujiinailifina Access Point uuuvi ©
q  4/ 4/

©.o
V

©ci:.f=ia3J'MTma'5'Ll'3Si3jaawaaiiNnnvln vifavjaatiun^ teeii ua ©.o
V

^  dV 1/ 62/ o 4^ o 'Si

®to.aavivni.^aiil'UPi'uneiivi'3'uniivin-3n'un'5n^nt]'ui^aa ©b vn
q

©.o

-<5)0-



i/<dj %/ 0 I I OJ i/ ^

©ffl.en w£i'U'?jai?i'ua'3n(=ii^ii^a-3'ijn'3S!f=iniJi'uwi3j'?ja ©©.is mkmnijjw'uvifn-^uasjnn'a'U'ui.nws
<u

tf) <u <ij ^ cJh i/ d, <u ^ I ck ^ M I
aiam ir iv. ■uua^aim'uyimiiaua-am'uviweiaainn'jjjw'uviai-auas^m'a'u'umw'a vnnwan'uai.ei'uaiinaim

'iJi'js^piiiJf'UK'iu'MT.^faua-^ainn'aJjfJ'uviaT-^itasini'a^'umw^'sana'l.'unai'wnivi'u^ n'aUpJ'uviaT'^uasi
ca t QJ |A O/A QJ vi S/ni'j'U'ui.nTOiajfivisa-aa'uianannvian'Llis^fTunn'jilgii^^'iJjfiqjcyim

I  2/ t 2/ I
^ 1 A O V £ii 6i %r 0 iy

a©.©: ni'5vin"33jeJ'uviaQ-3i.Lai^ni'3a'ui,nw3ViinT5'ui!i.a>3 vi'aalviwa'uviim'a'U'ULivi'uwa'U'ijai.ei'ua
u  u

^  1 o Si V 2/^ &/ ^ 9/ a.' A 9^^ 9.^ M ' S) i/ I 6) iJ \
*51^1 myii viWEj'U'^QL?i'U0'3n«^iii'UTO^rj'u^nn^']i3Jiuw^^n3j?iajajn vinnwEJ'u^aL?itia'3i(^nl3J^^L^^iL^^n£j

<u 9 «u v .\J

vilaHniiavina^naj'wn'jjjpJ'uviai'^u.asinn's^'umwii.lanfa'^ n^sjcJtiviaQ'^i.msim'jC'uinTO'aSsvis'U'^wann
QJ I ^ I A QJ Mvianil'ssniinn'jiJgapi^njjaqjfy'i

-G)(9)-
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un.ob

('an^nai^a'a)

^ 0/ ' I 2/
1'um'3a^€aa^a'i'a^S°l'M'3nufiafi'3n'9

n'aueJ'uvifn^^ti.asinnu'uimw'a

®. aiuTu ®to..i:ia.fmq-

k). viiiTa-JTum^a^Ifii-^HTJ mweJ

en. '3-3l,1l!-3'UlJ'3S3JiaJ'wMl'Ua^?l'3'3 .®,b.ci^d,end.aU .tnvi

si. Tuyinnvi'u^"3i?nnan-3 (inanan-^a-^) ai tuvi
eii <=x

Ig ^ ft.R.

Si^to cib, ®.gtJ Uiyi

■3n;=iVviijia (aifl)
(H. Livia'wuT^ia'3'3if=nnai^ (■aipnan-aa-a)

v  ̂

(S:.(S) H'n^njJi^'ssn'ui.nnj'iqnainan'^aasi^aia'n'wais'M'usn'um'aa^vinailniaii.i.as^iisiuu
aa t da 'i

I  f

PiaajwTi^ai amji.^a'urjqwai^aj ifti.pi.kxtben 'ya^nii!vi'3i-3^f'MamaLmw|naaas^-3?i3j
I  s>

- lafa-^aau'MTi^af aTMfu-^mai'un'^i'u (aaiieifi-3aivi'?j'ui^l3j''uaam'i ®g^ ■uq) aauTU
a LRla-3 "si^nmla-jasi ®d,ooo uiyi nw ®gt),ooo uiyi

- m1a^(=iajj'MTi.^afL"UPi'un cfnvi'f'u-^TUiJ'jajjQawa aauTU b mla-3 iiPiimla-^at; bb,ooo
■unn njj ®cnk),ooQ-uivi

- L^fa^wjJTf Multifunction mt^af wfa LED a°n"UTU ® iRia-^ •5iPiiLPifa-^as^
®o,ooo U1V1 nil aOjOoo^Uiyi

- L^f Multifunction lai^ai vifa LED ^ a°TUTU ® mfa^3 nanmfa-^at:
®(i,ooo U1V1 nil ®ii,ooq-unvi

- laf a-jwiiwrni^aaf vifa LED 'tin^'n'a'u^ Network uuu'w ® (fed vi'ui/iin'w) a'l-UTU
b mfa-3 naiLPila-^as d.c^oo tnvi nil aGTi.doo^invi

- mfa-j'wij'w Multifunction laL^afauas'ijnm "Uiii^ As: atuTU ® mfa-3 "aianmla^at;
®(t:,ooo TJivi nil ®d:,ooo/inyi

- ifila-^wiiwi.awa'! vila LED Network uativi b (beii 'wui/'utm) aTUTU
® i,ma-5 npni.ma-3at! bd,ooo unvi niJ bGT),ooQ,tnvi

- eii.m'ui.'ua'f 6invifu-3n'umaLafiein^'3Simjpii!a"u1nni ii.iiu'w b aiin-u d: mla-3
bG^,ooo iinvi tiiii ®s:(i:,ooq,unvi

- eiun'ui.'uaf aivif'u^Tui,n'ULanfn'3'3s^^api'ua''ufnn uuu'm en a'n-uTu ®o i.fifa-3 "snpn
<u

laia-^a" cnb,ooo anvi "alil enbOjOoo^aiyi

- mla-^ana-^l'd'^iti'ui^ ® kVA aiiiTU en Lafa-3 npinm1a-3as (i:,doo tnyi nil ®gti,s:oo.^
uiyi

- ailn'3ajn?siana^ujqjia! (Lb Switch) tiiin^ bs: ̂ 3-3 utiuvi b aauTu en mla-3 n^inmla-^
Si! b®,ooo "Unvl ^Qil bcn,ooc>Unvl



-  Access Point uuu'W & ̂"nuTU cs: Lf=if a-3

(rXoo U1V1 "jnjj b®,tooo^unyi

(t.b H'jnpn'wl^uiainnn'sa'uinmain'aa-a^fn^'MCcTuai^'wtJitJ'weK^J'U'iJ'jtiiyiPilvitJ
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