
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเคร่ืองฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER,

HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝก

สรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION

SEAT จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคา

คร้ังน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหาร

อากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ



จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

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

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทเกรียงไกร โสธรชัย)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, 

HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๑ งาน 

 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                 กรมแพทยทหารอากาศ                                               ศ                                                                                                           

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                 ๓,๐๐๐,๐๐๐                                                บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)         ๑๘ พ.ค.๖๓                                                      ๑       

เปนเงิน           ๓,๐๐๐,๐๐๐          บาท  ราคาตอหนวย             ๓,๐๐๐,๐๐๐                บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑  สัญญาเลขท่ี ๒๘/๒๕๖๒ ลง ๒๘ มิ.ย.๖๒                                                                  ๐. 

๔.๒                                                                            .          

๔.๓                                                             .. 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.ท.ภิญโญ  ขําแกว                                                                                  .                                                                                        

.          ๖.๒ น.ท.พยงค  รัตนสุข                                                                                      . 

           ๖.๓ ร.อ.ธนพล  ธรรมกุลธาดา                                                                                             

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๒๐/๖๓

การจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER,

NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๑ งาน

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการ

บํารุงรักษาเคร่ืองฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION

TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สถาบัน

เวชศาสตรการบิน กองทัพอากาศ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดประกอบจางเหมาบริการบํารุงรักษา จํานวน ๗ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (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

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 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

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (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 ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๒.๑)   รายละเอียดประกอบจางเหมาบริการบํารุงรักษา

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

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     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ตั้งแต (๑ ก.ค.๖๓ - ๓๐

ก.ย.๖๓) นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน



ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรมผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     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.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี



                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด



                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

บริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION

TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๑ งาน (๑ - ๓๑ ก.ค.๖๓) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

บริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION

TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๑ งาน (๑ - ๓๑ ส.ค.๖๓) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจ

รับมอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา       นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน วัน

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทาน้ัน



                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๐.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม



หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
 

กรมแพทยทหารอากาศ
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iluas16unil:unou{1{ruilruBn1:d1I{;nu'rrnEa$lnaE:iyrtrrnr:0u

Hypobaric Chamber, Hyperbaric Chamber, Night Vision Training uau Ejection Seat

(o fl.fl.bm - eno fl.U.ben)

- 4s -t1. t'run1: na{o't{]lllrlu:n1:u1!{tnu1 i{tu
1. 1 UECnoN SEAT TRA| N E R (qrJn: ninsalfi n 8$rird6o)

.-:rallfl: o{u

t. t. t anrfi nruqrua-n (Master Control Consote) 6d:v nourit a

l.t.Z anrfi{idrfu nr:f, n (Student station)

1. 1.3 :yuun'r:6osioaooar: (Communication System)

1.1.4 :cuuirr}lfin (Pneumatic System)

1.1.5 :vuurJiuo'rnrfl (Envitopment Condition System)

1.2 NIGHT VISION TRAINING (:cu!fl nnr:!o{rfilrlunarnarl6u)
,- !

ounS onu

1.2.t :vuufl nnr:lo.lrriulunarnarl6u

1.2.1.1. :vluno fitrnoinrun:L (Computer Control System)

1.2. 1.2 IU:ranrnaiarunrnm'fi :yutilnnr::ra.rr#ulurrarnarl6u
1.2.1.3 :JU!ua.ruasra'ura'ryiu:v!un1:Ann1:lo.iniulunarnarl6u

1.2. 1.4 :vully{fl lahio{ (UPS)

1.2.2 :cruiirao.i{iil:urilft (Terrain Model Board)

1.3 HYPERBARIC CHAMBER (rio.rr]iuu::urnrfl n't1!noriu{{)
._ !

:loun:fuo.tu

13.1 #ol Chamber Compartment 6/2/6 Bar-MedModet Hyperbaric chamber

1.3.2 :vuuo'oo'1n1fl tlaJ:vuuisu1uo1n1fi (Air Compressor System)

1.3.3 :cuurnSolriono'rnr6 (Air Purifier System)

1.3.4 :vuuil:"uo1nrfl (Atmospheric Condition System)

1.3.5 :vuurlu!flar (Fire Suppression System)

t.3.6 :vutair:0.ilrlhir (UPs)

1.3.7 icut.rnl:ylato (Buitd- in breathing system)

1.3.8 :vU! monitoring system

Y
y.^^6 i""l.J.0.

rJ0.nu?.4?!.vr0

) '" t''u :''

รายละเอียดประกอบจางเหมาบริการบํารุงรักษา แนบทายเอกสารประกวดราคาจาง
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1.3.9 :uuun1un n1:?i1{1u:yuu Control System

:vuun'r:n?!qrJd'?Ufi o (ManuaL Controt)

- 5vuunl:ox1.]q uuldnluifi (Auto Drive Profile Control System)

1.3. 10 :suun1ifi qeiodoar: (Communication System)

1.4 rio{rJ:-uu::rJrnrnnlunooiun''t (HYPOBARIC CHAMBER)

1.4.1 #ol Chamber Bar-Med Modet 124

1.4.2 ivuun'r:n?!nrn1:ooltav:vl.l1uo']n1fl (Vacuum and Ventitation Controt)

1.4.3 :cuuoanirou (Oxygen System)

1.4.4 :yuUtliUorn'lfl (Air Conditioning System)

1.4.5 svuutri?io{a'j, !
1.4.6 ivu!n1in'r!nrLfioiilirJ!r:u'1n1fi (Chamber ControL System)

- tuuunl:n?!qusi'lafi o (ManuaI ControL

- :vuuflr:n?unuuuudnluifi (Automatic Profi le Controt System)

1.4.7 qrJn:ainrtqilylflT uacfld{.tru (EtectricaL and Power Control Equipment)

1.4.8 :u!un1:rloriodoar: (Communication System)

1.4.9 :yulio'Iorlo: ouavnr:tiuyl'n ((tosed Circuit Video Monitoring and Recording System

2. toutirotorrludl{rulrin1:u\ginrrrmiorfl na3:inurnr:fiu

1. nr:{rsrulrrinl: dri.!fnul rn;o lfl na:':iuurnr:rlu(u!!:ru oc'[ua') ylrufil nr:rirrfir.nr:1#
rniolfl nai:?yru rnriiu 4 rnSol rl:rnoupi2u Hypobaric Chamber, Hyperbaric Chamber, Night Vision

Training uay Ejection Seat lvlarur:oldlruldadrrriorfior 6lrflunr:linr:u!1J Lu!rij1u !:vnolhJri':u
- , " .!

nrr!5n1id1{.1 oiriohJfr n:?oaou, rJiuusi.l, tiou, ulduuoylrad, vroaol, r.irq.linuruav Update software

uas nr:U:ufr{Gtirl.rrJ:viirduol4 n:?nao!fl1 iuuv ou1{llou 2 ai{lu:v ucrrar{rlrrarlrlSnr: 3 rdal
Ioutnarn:to.lliUvri#rf, uh mrl4fi orJ:ufi lSuh:ltoluriav o! n:nj

^ d q d-
2. urntnialf,nai:iuurnr:iu trllreio 1 riniorl'fiuubitri li$vroi'o.:dlqnarni,.r1fli?na o!nrulu

2q t-rlll ya-.ia1nkiiu uo'{ar nolld,rru

u.0.

,JO.nUl.Al!.110

,L,rou,
f.,*c l"/'



, J < a-
J. vrnuuiBvlao{o1ruunlido rrsrJLniorf,nai:irnurnr:iu nudo t 1#arrLr:n1d.:rutdnralu g iu

(72 r-xIil.i) fia-{o1nd{una1n: rn:?oao! (n:njfrtrio'rriud'ornjfiuuovlyri) uasvrndrriudoru.J6uuoclua'
yrlluidil6'0.i{'oilrovtya'uavn'rrfiunr:riorLurrl#raSorrulunrutu zt iu rllorniufftdiuu6'.r

+. ridvrfroro'rurlrnl:[ 6uuvloLrvruriaoralouJ6ot udu rir:rlurn6or or:vr-r- vrion:o.lo1nlnvi{va1u
.i.or anl uaunr ivuvr?arynluuotfludfio

r. uS6urflurjo-orar u:rrru o n:njrnSo.rn'o uruyrryuv uavf,rtol6ul 6ro'rrflu lunr:auirauunr:
.J-.

vr'r.1'ruua s n15to lj 15 i[n 50.1r]fl a5:1y u1n15! u

o. ririvrdoli'orirfufr n:ru{runriBi'roao! nr:r]:ufiuGdr:r ttavnr:sio urrl rn6o.rflna3:ivru r
^zi4yn'l:ull n d [n:o{nln 110.1[14,J [t,:'tufl:luynnS{

z. ridvraiiu{'rr 6'arfirJ:vaunr:ailunr:dorLrir:rrniorfinai:iuurnr:fiu ra6oor.ln:ni6ufifinr:
yn{1unalunn.inl-J

-i-
8. urnrniorflna:-:irnurnr:iurindoltdrrulrL"kitirflodrnafir6'orfi:sus11a1tilrfiu nrrlfiriryuntu

, .i.to J ylnyru:vuyrlarflnlyuet u3dvrrfrorufiurirrj:-lrf,u:ruiuludm:riouay 0.1 rorrird'rwinr:

:. nr:rj:ufirl6uh:qj:ufirihr.ir:.rrnEorfinorjn:nirnio'rfinaE:iyrtnnr:fru firTrriotr.lfi

nr:r.J:uirjfirjr:rfilrivuut?a1 (Periodic Maintenance) riohlfirfluunruriruuonr:l:ufirjfirir:.r
i, o , "i X.fidrulunr:r.JfrlSrrutorqrJn:rufinnr:ufihnr:yaranrnnr:fiu hffiar:: nuyriorfio,: :rlyr-rfirrr:n
n:'ioaounr:!fr ffi uavdornnio{ri

[t* /u.0.

ho.nu't.a'l!.vro

,t ,u.o.r,n



3.1 ,l
P E: Pi\,4S

rosorf;lnE.ruird'6e (EJECTToN sEAT TRATNER)

u.0.
t
aw l/-

,J0.flu1.41!.vr0

,\,r.u.t*

.: 1UVt9l O .: vt 1 4n#rlord
rl:vqir

tgr0u

n

3 r6ou
"!rirnruavorofrufrr:vrrun':uiauron Intercoo[,AfftercooI rravrh

,3
o:'l1t{nltav ln?1 4so'to fl50{01nlfl ,Fr:1Qao!u0u1u

:v! r udr or nfi ohnr ufi utu: slliir a ar

a:'t101::'lslJl0nu1:.iu

n:rorn$arfi rar6'ruaruor oo!n:nj6onir lriraqoua:r
aL

sr:roao!rdu.i mval:a=uayrfr oufi fr o!na

ttla Safety Values n:roaolnr:dr.lrur]nF

n:'leao!fl 15{u10.r:v!u01ualn'lFl

Shot Pressure Regutator nrroAilrflr u:rolu to0 Psr rniol
Compressor Automatically Cycle on (180 Psi off)

Ejection Seat n::o/riu Screws 6o Seat lrrlounts Bracket to Sted

(6 frr)

u .1v fr a 0 ! fl'15 Y] 'r.i 11-J

Lubrication yeio6ud SLed Wheels

I

I

I

I

I

I

o:roanrnuavlirnll ayo'reliylrlJrJirornrn triarrLr:n16'lruld

srurlnfi
I

I



Ja.
raEo.lAnnlr o{uiu"turrarnarrau (NIGHT VISION TRAINTNG SYSTEM)

#o.rrJiuu::srnrf, n?1 noeYu .: (HYPERBARIC CHAMBER)

ft0.nu't.a't!.ylo

$ ru.s.s6n

{1Uyno.ivl1 flnduo'r14
rl:vdr

toou

mn

3 loou

o:loAOU:vlJ1-ruA{A'i1wl.J Terrain Board yaOolyiynol{

fl :1Qao!:vlJ1r ra'ar "[fviiorldrru

nT10Ao!5v1r1r Projector fl iOrlirnt.]tLavolfr Air Filter

ailoao!ivrrir tykir:or (UPS) nioldrn':rrlavo't0l Air FiLter

lirn':uasoro Terrain Board

915?aaO!ivu!n1:1i1{1uto{ Terrain Board

.i1uvl9to.:vt't vnduo'114
yn

3 Loou

o5'raao!ivd'!drriurn6orfi tjarn:von (Sight Gtass) nrulurn:'orfl rLar-i
, x- J ,

0'1fl ',]6(totJv0{)v1fl 11lJ11u'r,]utn50{fl 50.iFlo{t9ll.] Lt4[5 u1_]t0u

ileiourirvrjror nfi'rd'iuornrn, n-lrfi rrlr:riuurio6u, fr'rrfi r or nrnriour{r

to;o{ Air Purifi er run:sri'lriryrLo lliiorrdr:ylrurir
n:1onr rruoiuo o n6rou uavomrd'uornrn 6'o{ldfir rnruc4firiruuo

uavn:ro ordrtln rtlovrno'u 6'olr,llutdayor n

oi'rou'r.rlroill:uer #ur-l:rrr'uluuardr.ruon 6'altrifi ntro uan6an
| -i nq,vtot'r:o Luanbfuv Lo'l y0vy1L14!:vgl!o [lauyl 01n165xLo !'lu

rl:smyryl 2 frosrfln tlrrtdayorn

v2ia:?atM4u11lo'lonl'] an, Lt:.r'ton'11!ourl1{61 00{Loa0uLona0{uau

rl:-r(uti (zero Setting) lri6uliounnolar
.i,

n:rc aor:vw d o a'r:, ua{a'jr{ 1norr6'owirmu'[oi
" &; x, &
a1:?oy{uy n1u Lul4o{tllljuii u1n16 no{[:.]t!unt!0u tu uas u5or.t

rirulorir:o

u.o.

I

I

I

I

rj:vqir I

-lroou I

rl5?OAOl]SvlJlr Computer niOt] Test RUN

I

I

I

I

'/*''
r'

I
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.:'luvtgt0.:vll vndu0114
rJ:ciir

toau
1n

3 r6ou

n:ro:voirrirriu otirt#sl'rn'ilnrur{ rar:ouirnudariorirl r
a;,2

9l:10ttn50u:??0':ono']u01n']fl llaJ11a']5u1J'tuu5{ou nn? :ouyln

t{r rirnruavoron:ono1n1fl (Air Fitter) trorrnio.lo'oarnrn
.t(Compressor) uavtn5atl:-uornrr (Air Shiter)

n:ro r6nia u r.ir o.i Medical, Lock Ioooornnruuan irfinr:rir:o
r,rSoLi

c ; u t oe- o
9r:1n[tna{aun0L?rtnoou9r:1tJ01nan'] :01J .l oluu0n

rirnrtracorolufioto.:yr"oariy!run?rl;ou rtar { sly un:{ 5y 1.J'r u r}'r'u.l
rJ
5au!o{Ln5o{o=oornrn (Compressor)

o:tot{a sr-t n:ororn1fi (Breathing Air Puriflers) la'rjryr-frrlo ulun:ol
rlr a-u ua 

" 
n :o r or n r n o o n'[#ra r q Io o rtl o rar lrj a r drua'r r

n:roaounr:lir.:l.rtoi1'rd? (VaLue) fiira:Lo 1Jo.:ton't!n o1nlfl uay
!, .tqonxlqr][l{olJ 11:0 y].iy'r:0u5?a1 t0o0n1{ .l

ti n ups n iorni.l Discharge u:lonn r ulu ur n rm o ii uav rfinrir si o
..5 v a

lur.i n rsr o iTLrio U'[u a n r 6! ! t fu hil'n : r l a n r.J : n
.ji",J

v'ta0!fl 't:rtt0{01n16srM01]!:ufi Lou Lfl 
'.][t:.toua.:aoyl 

Chamber
d,,lirlruki a t?00n1i5"1n 1 !ori''l{"l 6nildo.:rl0.: ua vyodal nr::"rlua

ui o 6u r.i rut o.: u,:.r d'u 1o uldu ol ru ar fi o :r o 16 n n r : :i
a 5'la a0ui ou:?o.: tn! a1:0nu 1lvu lJ oll lfla{ 11:o:Jy]nylo a ou:v1J1J

o!nra.:uav lJlJlJtto{tgt0u

9r:?060u0{tnu01fl 1fl n?''lljouan, ?1a?aolL:nou, ?']a25su'tuu:{ou
!e, ,, .,

5'Drunt0910vt09r'1.1 1 uayu'D0u:?

o:?n ao!rsuLr oo ni[nu uav:vuudrararuh o:r oilr:ou irlq a1d

taln,tareirr,tiuyrraou

n:ror6nnr:rir.:ruoirr 1 talqrJn:nlurrruruorrYrrirrylubirlr lra er

A
n:11 ttnnl:yt1.i'lut0{ta:
nluuo

o{'to[tavu:1]Fr.: tn
A -ov v r;
:o i?o t140flmodn'r rnfuflrl

n:xoaouivlJ! ttd.: 16ou (Atarm) rfiofinr:rirlruufiu ri'l4uel (Limited)
. L-Ib"4

14501Jvt{ulu9l.i n1n1lrlu

n:roanrn uavlirn?1!ayo1n:yltllrliuornrauav:yu! uana-ir.rnlutu

ri'o{rJ:"!u::urnrfi ua y a u r: old.: rukin tLrJ n sr

u.a

fto flul.a'l!.vt0

-)r,r u.",

I

I

w'
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rfla{diu!::urnrfl nrr noa'usir (HYPoBAR|C CHAMBER)

11 1u[14sr - lrur.rh:rinur uavdrurueri{r oc nr:r.J:uiffi rir:r arofi nr:rj:-u rfi rL r6ild
- lunr:rJfrffimurjr1.l:hrsrfro.lrirllurlr Mlu tJ:siiryrna-rJot{ uayrJ:vdr16oudrtr

- lunr:rirl.lYnuruay,zra6or.J:uf,ffiu\lr1nn:tfl#liufinr{iu N aintenance Log l{dru
i z iinr:urfl:lasoulelilU

hilirnrr avorqol :uuyr'tarnl ttr.ru PMS 6'tun::ui6 mrrLeifiatolus#vriruf,o
,i

3.3 n5:Lr'r5nl5uaoau

lS6yrosfro.nirnr:uJf; uuriruar:ydoduto.rorln:nifl nr nrulu n.u.63 frlt n5i 'lfiLl]n}]a

4.:vavraarrirrfiunr:

1 n.n. - 30 n.u.63 ri114uo;i{r.louruunsrir:sriurfluflo druru 3 lro

.i1uyao.:vl1 vrn#rJord
rJ:vlir

toau

vtfl

3 r6au

:s!rEidrfi [4edicaL Air FiLter sr"tuyillarifi N/edicaL PaneL firuluro.:
Chamber

,x
a : 1 i a o ! Sea I ri r ra a o rU u r o l r o ror o ifr o a u rrri a v sr-rIil fi n r : in 6 il
tolrlr rfi o:rrlrlr^lrraei o rEuril ol#rirrru

n:lordnn:orornrfi (Air Fitter-Pre+efrigerationfuiraalruorudruuu

:vu'jrr rY.:tfiuorn1fl uav Refrigeration Unit

sr:toufiFr Pneumatic Air FitLer AirFo#rfi Pneumatic Air PaneL

Fri?{ Pressure Gauge,Pressure Regutators Iay Diluter-Demand

regutatator lirnr:ul6uutfiulrirfieiruloilu :c!u 1o u Fir fi16'o r n
;",

rnio.rfo (O2 ReguLator) lu Chamber arur:n rixrYuldlo ul:c:jr ru

rox uririrdfoldrrnyriro a Auto Ftight fi'l uru.loonfi rou ovd'a.r

aonn6'orn-u

urwo!!:sel (Door Gasket) finr:dntrn umnirr yiolil

rirnr::vrrurjrorn Accumutator Drainage. 1un-lornrnu:.ld'ua.l

(Air Pressure Tank)

m:rot6n Ai, compresor aur:alirrruldr.ln6 ro Drain nr,lirrrul6'tri

fi nr:oooriu n\fi ulilfi nr:ir6uto.larL arrLr:arin16lu:.:6'uarLt{16'

u.u

3v L:.1. U.b6n

F:?oao! uPS lfrarrn:aldfl ulfrrJnG

L,-..F"^
,J0.flu't.a?!.ylo.
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