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ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน(แบบรวมอะไหล) จํานวน ๑ งาน ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเคร่ืองฝก

สรีรวิทยาการบิน(แบบรวมอะไหล) จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของ

งานจางในการประกวดราคาคร้ังน้ีเปนเงินทั้งส้ิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหาร

อากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ
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www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล Admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทภูมิพิชญชากรณ จรรยาวิจักษณ)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน (แบบรวมอะไหล่) 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๓,๐๐๐,๐๐๐                                        บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๑๒ มิ.ย.๖๒                           .                                                  

เป็นเงิน                    ๓,๐๐๐,๐๐๐                         บาท    
ราคาต่อหน่วย            ๓,๐๐๐,๐๐๐                         บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  บริษัททูเอ็นไฟว์ จ ากัด 
๕.๒  บริษัทชาญศิลป์คอนสตรักช่ัน จ ากัด 
๕.๓  บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ม โซลูชัน จ ากัด 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.อัศวิน  คนชม                                                                                    . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง ศศอร  ชัยบุญ                                                                                    . 
           ๖.๓ น.ต.ชัยวิตย์  ชูใจ                                                                                         . 
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๐๓๐/๖๒

การจางเหมาบริการบํารุงรักษาเคร่ืองฝกสรีรวิทยาการบิน(แบบรวมอะไหล) จํานวน ๑ งาน

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการ

บํารุงรักษาเคร่ืองฝกสรีรวิทยาการบิน(แบบรวมอะไหล) จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ณ สถาบันเวชศาสตรการบิน กองทัพอากาศ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดประกอบการจางเหมาบริการบํารุงรักษา จํานวน ๗ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางทําของ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดประกอบการจางเหมาบํารุงรักษา
 

* เง่ือนไขเพิ่มเติม
 

          -  หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

เรื่อง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติใหมของ

กฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ได

รับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

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%2FlDcKJ05JFNOqvptGpwnDfNBqjOSjpIJMMABJ24nTBSG895%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
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ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

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) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (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) 

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

                                           ท้ังนี้ 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)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ 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 พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๙๒ วัน นับถัดจากวัน

ท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
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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 จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
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ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได 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

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ
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๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี้
 

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

บริการบํารุงรักษาเคร่ืองฝกสรีรวิทยาการบิน(แบบรวมอะไหล) จํานวน ๑ งาน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

บริการบํารุงรักษาเคร่ืองฝกสรีรวิทยาการบิน(แบบรวมอะไหล) จํานวน ๑ งาน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจ

รับมอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา    -   นับถัดจากวันทีก่รมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน

(เปนไปตามเง่ือนไขของทางราชการ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
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ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังนี้

                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
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                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
 

 
กรมแพทยทหารอากาศ

 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
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':i1t:Jfl~b~t:Jl'l't.h~nm.Jfl1':i~1\lbvtlJ1u~m':i'l11':i\l-rn'l91 bbuuVl1vrnmn':ith~n11'1':i1fl1~1-:i , 
" Q.:::ia I Q ~ Q ' ( .J o ,, 
1'11t:JTou':i~fl11'1':i1fl1mflflVl':ieJ'Ufl?l e-bidding) bfl"lJVl ...... ../b\v 'OJ1'U1'U b'll Vl'U1 

@ f1. fll.blfil - Q'lO f1.tf.blfil 

©.<9> ?!tnllfn'UfllJVl~fl {Master Control Console) '1i'lth~rn:iu~1t:J , 

<9> . .® ?1muerb6if1-rurn':i!in (Student station) 
" 

<9>.m "'J~'U'Ufl1':i~l'l~eJ~eJ?l1':i {Communication System) 

<9>.~ ':i~tJ'UU1blJ~fl (Pneumatic System) 

<9>.ct ':i~U'U~-rrn:nmPl (Envilopment Condition System) 

\v. ·bfl~€l\l~flfl1':il.ltl'lt~'LI1'Ub1'11flfll'IA'U (NIGHT VISION TRAINING SYSTEM) ~e:ii.Jmru~.:i-d . . ~ , 

h<9> ':i~uu!inrn':il.leJ'lb ~'Ulurnnnm.:iA'U 

- ':i~'U'Uflt1:lJ'if11b~t1ifll'UfllJ \Computer Control System) 

-1 tht.'1flb~e:iiu1t:Jm'W~jj':i~'U'U!in fl1':ilJeJ.:Jb~'U 1ub1mnm.:if1'LI 

- ':i~'U'U bb?l.:J u.'1~b~tJ'l'11vrfo':i~'U'U m':i!i fl fl1':ilJt1.:i1, ~u1m1'11 nm.:i~'U 

- ~~'U'U1rh~1'11':it1'l {UPS) 

\v.\v ':i~'U'U'11'1eJ.:JfllJth~br1?1 (T.errain Model Board) 
" 

m. ~mtlfoU':i':itJ1fl1Plfl11lJfl(9}~'U?l'l .(HYPERBARIC CHAMBER) jje:itlmru~.:i.Q' " , 
m.<9> ~8\1 Chamber Compartment 6/2/6 Bar-Med Model Hyperbaric chamber 

m.lv ':i~'U'UBl'lt11fl1Plbbfl~':i~'U'U':i~'U1t.1t11n1P1 {Air Compressor 'System) 

m.m ':i~UUbfl~e:i.:iv.Je:inmrnPl (Air Purifier System) 

ffi.cs.'. 1~uutlfot11fl1Pl {Atmospheric Condition System) 

Q"\.ct ':i~'U'U~'Ub0~~.:i (Fire Suppression System) 

m.b ':i~U'U'11':i€l'l1v.J-W1 (UPS) 

m.b'll ':i~'U'Ufl1':i'Vl1tJ1'1 (Build- in breathing -system) 

m:~ ':i~U'U monitoring system 

ffi.<i 'J~U'Ufll'UfJl.lfl1':ivl1'11'U':i~'U'U Control Syst€m 

- ':i~'U'Ufl1':ifl1'1.JfllJ~1t.lije:i (Manual Control) , 

- ':i~'U'Ufl1':ifl1'Ufll.lbb'U'UB~l 'Uml {Auto Drive Profile -Control System) 

m.<9lo ':i~'U'Ufl1':i~(9)~eJ~eJ?l1':i {Communication System) 

Vl'U.i;.J'\.Jil. fl1fl. 'Wtl. 

๓๐



' \ 
\ 

"' 

~- VleMtl-r'IJ'Ud"rn1rni"lm1l.JnVl~'Ll~1 (HYPOBARIC CHAMBER) 

~-® VleN Chamber Bar-Med Model 12/4 

~-® d~'IJ'\Jf11W11'\Jfl1Jf11"jVIV!bb61~d~'\J1tJB1f11i"l (Vacuum and Ventilation Control) 
, 'IJ 

<(.m d~'U'Ue:Je:Jn~k:uti (Oxygen System) 

<(.<i'. ";i"~'U'Utl-rue:nrnl"l (Air Conditioning System) 

~.&::'. 'j"~'IJ'IJ1~~eJ\l(il1\I 

~-b ";J"~'IJ'\Jf11";J"fl1'\JfllJVleJ\IUfo'l.Jd";J"tJ1f111"1 {Chamber Control System) 

- ";J"~'IJ'\Jf11Wn'Ufl1J~1tJiJe:i (Manual Control , 

- ";i"~'U'Uf11";J"fl1'\JfJmb'U'IJB(;'ll'LllW\ (Automatic Profile Control System) 

<(.rrJ ~t.lmruA1'\JfJ1Jt~V11bb61~i"i~\!\!1'Ll {Electrical and Power Control Equipment) 
' . 

~-~ ";J"~'IJ'\Jfn";J"~Vll'ie:i~e:i?f1";i" (Communication System) 

2 

~-~ ";i"~'IJ'Ul~eJ1\l:U";i"UV!bb61~f11";J"U'LlVin (Closed Circuit Video Monitoring and Recording System) 

'tleJ'U'ti1V'tleJ\l\11t! 

@). rn";i"~1\lb V!ll1'\J~rn";i"U1";i"\!-rn'tf1 bfl~e:i\l!J n?f~";i"l'Vl tJ1 f11";i"U'Ll'Vlll1 tJCl\! rn";i" i;\'1bDtirn";i"1 Vf bfl~e:i\!!I n?f~";i"l'Vl tJ1 , 

fn';i"U'Ll G:'. U'l~el\l!ln bfl~e:J\!!Jn(J ,rn~1i~VI (EJECTION SEAT TRAINER) bfl~eJ\!!lnrn";J"lJeJ\lb~'Ll1tinmnm\IA'Ll 

(NIGHT VISION TRAINING SYSTEM) Vfmt.lfo'IJ'j"';J"tJ1f111"1fl111JnVl~'Ll?f\I {HYPERBARIC CHAMBER) bb61~VleJ\l'l.H'IJ 
" 

'IJ";i"W1rn!"lm1i.mV1~ti~1 (HYPOBARIC CHAMBER) 1 Vfmm";i"'11i'l1ti1~e:i~1'll'im tie:i\I ;\lb lltirn";J"'IJ~rn";i"~b 'IJ'\JbV!lJ1 

~1tJ t]";i"~ne:J'IJ 1tJ~1tJf11";J"'IJ~f11';)"1')1\!1 ~\ll'ie:i 1 t.Jd m1'1?fe:l'U tJfo.bbl'i\I 6lfe:i1J b'l.J~tJ'LleJ~ 1 mi 'VlVl?fB'U U11\!-rf1'tf1 bb'1~ 

update software U.61d'irn";i"t.btii'1'1.J1iu1~\ltJ";i"~-;]1~t.lV11~ (;)"j'J:U?feJ'IJ(;)11Jd~tJ~b1m tllti'11'Ll1'LlB~1\IUBtJ ® fl~\11'Ll 
'j"~tJ~b 1'11 f11';)"~1\lb V!1J1tJ'IJ~ fn';)" Q1 b~B'Ll 1VI tJ'\Jfl611 nd'lJB\ltJ~~'Vli Vlb U'Ll 1 'l.J(;111JrliJeJtJ";i"'Lli'J~u1";i"\l'(J eJ\lbbl'it1 ~ffU m .ru , \J , , 

m. ~\ld'\J~~'Vli;i'B\li;\'1~ Dti f11";J""liB1Jbb6111Jt·fl~eJ\ltlni.'1~"jl'Vltn f11';)"'Ll'Ll (;111J-U'v (9) 1Vl?f11J1';)"'11 i'l1ti1~.f11tJ1 'Ll bTl 

1ti {rr»® i11m) Vl~\l:u1 n~\l'IJ rm 1mm(;'l";J"1:u?te:i'U (mru~bJ'11 b utii;i' e:i\lt tJ~ tJtie:i~ 1 V1'1) bb'1~Vl1n'11b utii;i' v.:iuJ~·tJti , 

V!'Ll. e.Jtl .run .n :vm. 
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•. ~ ' ' .. 3 

~- 'U~,;'Vl~a..:i~1biJ'Llm1btJ~m.J'Vl\9lbb'Vl'Ul?f\91°vn.1\9lbtJ~a..:i b'li'Ll J1ii'mA~a..:i ;;i11:::u V1i!ama..:immf'1~..:iV1ffit.J , 

~n:w?t.nTrm'1:::~nm:::l'J:::L 1'11~n1V1'Ll\9l 11l 'Llfiija 
'U 

er. 'U~,;'VlbU'Ll~~\9lV11Lb1..:i..:i1'U atJmruLA~a..:iija l'J1'UVi1Vl'U::: Lrn:::~..:i'Ua..:i~'U., zj..:i-:S1LU'Ll 1'Llm1?1.Ju?t'U'Um1 ,, , I , 

vi' 1..:i Tu LL'1::: m161ia:wu11..:i t.A ~a..:i !Jn ?1~1i'Vl l'.11m1u'U 
' 

b. 'U ~,;'Vl ~a ..:i ~ \9lvl 1'1J''UVi m1l'.l..:i1'Um119111 '1?1 a'U m1tJ 1'U'U'IJ'~ u 11..:i LLfi::: fl1"j'"lia :Wb-b 61!:1.Jb-A ~a ..:i~n?f ~·1iv1l'.l 1 , 

m1u'Ll ~..:i ~ LA~a..:i!Jn LL~..:i1~m.U..:i1'U'Vl11'U'Vlnri~..:i 
'U , 

~- 'U~,;''Vl~-r'U ~1..:i ~a..:iiitJ 1:::?1'U m1ru1 'U m161ia:wu11..:itA~a..:i!Jn?1~1i'Vl l'J1fl11U'U Vl~aatl mru.~'U~iim1 
'U ' , 

vi'1..:i1'UAa1l'Jri~..:in'U 

~- V11mA~a..:i!Jn?1~1i'Vlmm1u'Uil91.rra..:i 1i..:i1'U1:w 1~'1i1..:i 1191'1i1..:iV1~..:i~a..:iii1:::tJ:::n'11hknu m:w~n1V1'Ul911 'Ll 

.rra m V11floW'U1:::t.J:::L 1m~n1V1'U\9l 'Vl1..:J11'llfl11'1:::~1Lu'Um1tJ-rrnu'U11c.il'Ll1 'UBl9111~m.m::: o.C9l 'Ua.:ifi1~1..:i'U~m1 

1111t11uuu~tl11.:ibA~a.:itJnat1 mrubA~a.:itJn a~J1'VltJ1n1"j'uu ii~..:il'ie:i 1 u-d 

fl11U5'UUD~tJ11..:J\911m:::l'J:::b 1'11 (Periodic Maintenance) ~ti 1 u-db umu:J'Utl1Vl'U\9lfl11'lh'Uulliiu11..:i , , 

~'1i1l'.l1 "Um1u5llii..:i1'U'U a..:i ~tJ mru!J n m1 LLm 'U m1v,'1..:i?tmrim1u'U 1 ~ii?tm111'U:::~ m ~a..:i 11:w~..:i?11m111 
19111'1?fEl'Ufl11U5lliiLL'1:::.rra'Ufl'W~a..:i 11911 

bbe.J'l.!.:Jl'l.! Preventive Maintenance Schedule: PMS 

bfl~a.:itJna.:ibtl1~~~ (EJECTION SEAT TRAINER) 

cf.., 0 

.:J1'l.!'Vl\91B.:i'Vl1 

vi'1m1:w?t:::en\9l~'U~11:::'U1tJri11:w~a'U'UEJ..:J lntercool,Afftercool bbfi:::~:w 
~ 0 I ~ 

19111'1L'llflbbfi:::vnri11:w?t:::m191 ma..:immiaJ,19111'1?lEJ'U'Ual'.l'U'U 

1:::'U1l'Jtl1;;i1n~~ flfl11:W~'U 1 'U1:::'U'U~1tJ'1:W 
v 

19111;;in11-r1;:w'Ua..:itl1ii''U 

19111'1bfl~a..:i~:wfi:w~1l'J?11l'J\911 ~atJmru~\91191~..:i 1~V1'1\91V1'11:w 
'U, , 

19111'1'1El'Ub~ tJ..:J Lbfi:::m1i'U?l:::L Vi a'U~~ 191tJn~ 

bU\91 Safety Values 19111'1?fEJ'Ufl11vl1..:J1'UUn~ 

19111'1?fa'Un11;:w'Ua..:i1:::'U'U~1l'.la1n1f'1 

~ 

'U. 'Vl. VltlJ..:l 

'Vln6lt1~1~ 
tl1:::;;l1 

"" b~B'U 

'Vlfl 
' 

3 b~B'l.! 

..; 

..; 
-
..; 
-
..; 
-
..; 
-
..; 
-
..; 

..; I 
I 

I 

'AfJ/ 
wtHJ tJ.n . m fl. VffJ. 



·' 

Ejection Seat mT;u/-iJ'LI Screws ~(i') Seat Mounts Bracket to Sled 

(6 ~1) 

Shot Pressure Regulator m1:U/tl-r'lJ~'l lLj'l~'LI 1"60 Psi ifl~eN 

Compressor Automatically Cycle on (180 Psi off) 

4 

~j1:U?f.fl1'WLLl;'l:::v11A11lJ?f:::tn(i')j:::'lJ'lJtlfoa1mfl11 ~?f1lJ1j'11 i,:,i1i..ilvi' 

~1lltln~ 
..; ..; 

Lubrication VlcieJ~'LI~ Sled Wheels 

bfi~ei.:itJnnT~:!Jel.:JL~'W1m16'11flm.:ifiu (NIGHT VISION TRAINING SYSTEM) 

ci ., 0 

vin61'tl~n~ 
tl1::'11 Vin 

'31'UVl~B.:lVl1 • 
"" 3 t~el'l.J • t(i')eJ'l.J 

m1:U?feJ'lJj:::'lJ'lJW;'f'l?f11,:,i'lJ'LI Terrain Board Vl(leJ(i') 1 '\fJVJn(i')1'l ..; , 

~j'J:U?feJ'lJ j:::'lJ'lJ L~tJ'l 1~'W~ellJ1 i.:i1'LI ..; 

m1:U?feJ'lJj:::'lJ'lJ Projector 'W~ellJvl1fl11lJ?f:::tn(i') Air Filter ..; 

m1:U?feJ'lJj:::'lJ'lJ hM1jeJ'l (UPS) 'W~8lJvl1fl11lJ?f:::m~ Air Filter ..; ..; 

~11:U?feJ'lJj:::'lJ'lJ Computer 'W~ellJ Test RUN ..; 

vl1fl11lJ?f:::tn(i') Terrain Board -./ 

m1:U?feJ'lJW'lJ'lJf11jvl1'l1'LI'1J8'l Terrain Board ..; 

Jn . /" 
'LI.Vl .VliQ'l '~ 

VIU:CJU.fl.n1.fl.'Wel. 



t, :a ~ 

~. 

~ ... ~~ .,. • ~' t,. 

\ 

~e:i.:it1-ruu';l'HJ1n1rlfl11lJnVl~U61.:l (HYPERBARIC CHAMBER) ... 

d., 0 

.:11'L!'Vll'leM'Vl1 

11J'j'J"iJ?IBtJ';J~~uJ1irmri~a.:i~'lia.:im~"iln (Sight Glass) .fl1EJ l'Llbfl~a.:i~ii~u 
mrnl"f(b~iJ~a.:i)vnnvnri1tl1iJubri~a.:ivda.:i~a.:ib~ii1~b~EJu~aEJ 

tl~emJ1~.:i"il1rn)~~1EJa1rnl"f, tl'.:ibnutl1iruvr~a~u, tl'.:itnumrnl"fnami1 

bfl~a.:i Air Purifier "il'l.!m~~.:iJ1vriivi 1Vitlm1~1';J~lJ1EJtl1 

'Vln6l'tl~n~ • 
'lh::~1 

"" bVle:J'L! 

v 

v 

~';l1"ilfl11il~'Llaan~b"il'Ll bb'1~m1ii~'Lla1ml"f ~a.:i1~mmrnu.,,~n1vt'l.!Vl I v 
bb'1~m1"ilvi11~1Dvi-bllvi'Vlm)u ~a.:ivriiu 1~61~vi1n 

" . ' 
~J1"il b ~iivr~1iJvil'viri11l.l~ n, b ~lll'viri11l.l~'l.! l'i1.:i 1 ~a.:ibfl~au 1~ri~a.:i bb'1 ~ 

tlfol"futl (Zero Settino) 1~b~EJu~mmn~a.:i 
" ~ " 

~J1"il?IBtJ';J~uu~a?11';J, bb?l.:il?l11~ vinvi1.:i~a.:ivh.:i1u 1~ 
' 

~1'j'J"iJ~tJ~.n1EJ1u~a.:itlfou1Jmml"f ~ei.:ihhtJEJrntlau ~'l.! bbu~ vr~eii1 

l?/1u 1vi6111';lvi , 

mutl';l~~~.:i 2 ~a.:ibllvi-llvi 1~l?l~vi1n 
" 

~';l1"ilEJ1\l'llautlJ~~ Vi'.:itl';l:::~~'l.! 1 mb'1:::~uuan ~ei.:i hJ5 n'll1Vl V!'1V1'1 an 
" " ' 

vr~a'll1';lvi 1ui;lmm.i~1Vl., ~"il:;v\'11~'lh~~DvihJmJvi mrnl"f~11~ 
, I " 

~';J1"iJ';J:;~uJ1iru a~11~~1n11bnru.,1 Vl1';JBEJ~1~1l.lieil'ial'i1.:i 1 

C: ,;,, V I ' Q..I Q..I !.I -:; 

111~1"ilb"l1fl'j8EJ';J1'1JB\ltl\l"il18B1n11"f bb'1~11'1J'j~lJ18bb ~\1Vl'l.!Vln~1 '\-~'jeJl.JVl\I 
' 

v 
v 

v 

v 

v 

v 

bll1 vl1fl11lli?l~a1Vln';la.:ia1n11"1 (Air Filter) 'lJB\lbfl~a.:i8Vlei1n1l"f I v 
(Compressor) bb'1~bfl~a.:ioJ~umrnl"f (Air Shiler) 

~J1"ilb~fl~'181\l'llB\I Medical Lock tVlt.IV1"il1n.fl1EJ'Llan 11i1n1J6111JV1 
" ' 

vr~ahJ 
v 

~J1"ilb~ri~.:i8'Llna 1 ~bnVl8tJ~'j1EJ"il1nl?l.nTv·mrn 1 ~Ttman 
v 

'l.! . '1-~ .vtrQ.:i ~ 
vru.t.JoJ.n .m.n.vrn. 

5 

'Vin • 
3 b~el'L! 



' r. ~ ":'. 

"' " ··' :..-.. ' ,, 
·' 
' ' l vl1A1111'1:::B1\9\ 1 uvl'\91'1.Jf)\l~ \9\f'l1J'J:::'U1t.JA111J~'El'U UJ~ .. m1::: bbn'J\l'J:::'U1 t.JA111J 

i.I el Q.I 

'Je:J'U'/JeHLmeNe:J\9\B1fl1!"1 (Compressor) 

~'JT'1b~fl~1me:J\le:J1fl1!"1 (Breathing Air Purifiers) h=itl1~A'1.:ie:if,J'1'LimeM 
tl1iJ'Ubba:::me:i.:imrn!"1e:ie:in 1 ~'V!ll\91 l\9\t.J blJ\9\vn'ltJm~1'U~1\l 

" mT'1?1elt.Jfl1'Jvl1\l1'U'/Je:J\l11~1 (Value) VJ\l'V!ll\91 '/Je:J\l'/J\9\A1'\JA1Jfl1fl1f'lbbfl::: 
' ' ., 

~\9\A1'UfP-Jbb ':i\l~'U 'V'l~m.iVl'lm':ie:itJ~1 ~1ll-ile:il9ie:il9i1\l I 

b~A UPS V'l~81J~\l Discharge bb'J\l~'Ufl1tJ1'Ubb'U~b~8{~ bb6'i:::b~A~1l9ie:i 
bb'U~b~a~~ ~e:itJ l 'U?lm'V'l?ll.l'U'Jru hmA'J1'\J?lntJ':in 

" " 
vl1?18'\J01'J~1'/J8\lfl1fl1!"1~11J'/J8'\JtJ'J:::~ l\9\t.Jb~l.lbb'J\l~'U?l\l?l\91~ Chamber 

" " ' 
vl1\l1'U1~ ~'JT'1~fl1'J~1~11J~\9\19i1\l j m1J61i8\l1J8\lbb6'i:::'Vl~?le:J'U fl1'J~11 'Vlf'l 

V11861il1U1'U'/J8\lbb ':i \l~'U t\9\tJ 1 .ff '/J e:J\l b V!m~~j1"iJ b ~Afl1':i~1 
Q.I Q.I ~ 0 ~ Q.I .:;:,, iJ' ~ 

m1"ilfftJ'\J';j8 CJ ':i1 ti\l bf1.'U ?11':i8\l'U1'J:::'U'U \91'\J b 'W fl \l 'VVie:Jl.l 'V1\l'Vl\91?!8 'U 'J::: 'U 'U 

V .::::.. I/ CA 

\9\'Ub'\i'l(;l\ll.f.(;l::: 'J:::'UUbb"il\lb~eJ'U 

Q.I ~ Q.I ' Q.I ' Q.I 

~'J1"il?ltlUt1\lbf1'\Jfl1fl1!"1A111J\9\'U~\l, 11f'ldf'l\9\ bb j\l\9\'U, 11fl'Jj:::'\J1tlbb'J\l\9\'U 
., 

j'J1JVJ\l.n'El9ie:ivie:il9i1\l I bif'l:::'\J!1'J8tJ~1 

~ ':i1 "il ?lau'J::: 'U'U fl fl n 68 b "il 'LI bbn::: j:::'\J u-d1 tJ'V!1 tJ h m1"ilVI1 je:J tJ ~11\91tJ1 i 

'/J fl\l b 'V!ITT'1° TVl~'U'Vl \91?\ e:J'U 

~j1"iJb~Hrn'Jv11\l1'Ul9i1\l 1 '/Je:J\l~tJmruA1'U~1lbbf'l:::~1l9im~~~ 1 ~~1~\l'Vlll\91 
~':i1"ilb~flfl1':ivl1\l1'U'/J8\l bA~fl\ll \91 bbf'l :::tJ fo~\l bA~fl\ll\911 ~ti nJi'eJ\l ~11l bn rusvl~ 

" 
rl1'\J!'U\9\ 

~j'J"iJ?leJ'\.Jj:::'\J'Ubb ~\lb~ fl'U (Alarm) b~flii fl1'Jvl1\l1'Ubfl'U rl1'V!'U\9\ (Limited) 

<w~e:il.J~~fo~.:i i;11~1bll'U 
~ j'J "il?l.fl1mbf'l :::v11m 1:1.m:::en\9\'J:::'U'UtJfo en rn !"1 bbf'l :::'J:::'U'U bb?I \l ?ll 1\lfl 1tJ1 'U 

~e:i\ltJ~utJj'JtJ1 rn!"l llf'l:::?11:1.J1'Jti 1inu1~~11JtJ n~ 

~ 

'U.Vl.'V!qj\l 
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v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

~ 
'V!'U.e.itJ.n. m.n. 'V'lfl. 



Vfei.:itl~UU';i';it11fi1flfl11a.Jfi~~'W~1 (HYPOBARIC CHAMBER) 

d 21 0 

.:J1'U'Vl l?l el.:J'Vl1 'Vlni;rt1~1~ • 
tl4a::'11 

b~B'W 
., ' ' 

d:::u1ti'l11Vi Medical Air Filter \?111.1.'V!tl.:m~Vi Medical Panel Ji'1'U'U'U'lJ8\l 
" ..; 

Chamber 

1?1J1'1?18 'U Seal tl1V1cim8'LI'lle.J\lll8b1?181~~mJbb~f;'t:::\9l1hJiJn1d~161ilJ I ..; 

'lJei-:iJ1 1.~ e.i d:::'UuJ1'V!ciei 1.8'U1. u~ 1 Vfv11-:i1'U 

1?1J1 1i! b~flmei.:ienm f'!l (Air Fi lter-P re-refrigeration)u~i1ru1,~m'U~1'U'U'U I ..; 

d:::'Vl11.:i i1.:i1.nummi"l 1.m::: Refrigeration Unit 

1?1J11i!b~fl Pneumatic Air Filter ;\l~~~-:i~ Pneumatic Air Panel I ..; 

l?l d 1 :u Pressure Gauge,Pressure Regulators 1,1, f;'t::: Diluter-Demand 

regu latator v11 n1J b tJ ~CJ'U b Vi tJ'U ri 1~ ri 1'U 1J1l 'U d::: 'U'U 1~ tJ ri 1~1~ :u 1 n 

bfl~ei-:i1~ (02 Regulator) 1'LI Chamber ?f1ll1Jti~1-:in'U1~~tJtJd:::mru I ..; 

10% 1,1,~fi1~1~1~:u1n'V!t!1:uei Auto Flight nrn1.e.i-:ieiein'B1.:u'U :u:::~ei.:i 

?fei~fliKei .:i n'U 

1?1J11il?f8'U UPS 1Vf?f1ll1Jti1~-:i1'U1JltJn~ 

tl1'1'lJ8'U'UJ:::l?l (Door Gasket) iJmd5n61n~ bbl?ln~TJ 'Vl~ei 1ii 
" 

vl1fi1Jd:::'U1 tJtl1:u1n Accumulator Drainage. 1 'Liir.:immmi, ';i\l\ii''U?f'I 
" 

(Air Pressure Tank) 

1?1J11ilb~fl Air Compresor ?f1ll1Jtlvl1\l1'Ul~tJn~ ~~ Drain tl1v\'1.:i1'Ll1~ii 

iJmdei~l9i''U i1-:i1.nuliiiJmd~161ill'lJ8.:if;'tll ?f1mdtinmnrn1. d.:i\ii'imll 111~ , 

'Vlmm '\111?1 - -:i1'U"lieia.iu1d.:i 1.m:::'11'Ll1'Ufl~-:i'lJei.:imdt.h'LI'Ll'lfelu1d.:i m:uiJ mdtJfo1. ~llb~ll 1Jl , , 

..; 

..; 

- 1 'LlmdtJnu11.:i1'U'liallu1d.:i ~e.i.:iv\'1-:i1'U1?11ll1.1.e.i'U tJ d:::'11 'Vl n ~tJ~1,,;- 1,1,f;'t::: tJ d:::'11 1.~e.i'U~1v 6.J • • 

- 1'LimJ"lie.JllU1';i'lbbr;'t:::/'Vl~8tJJ'UiJ'lfelu1d'IVlnfl~'l1 VlD'LIVimD'LI Maintenance Loo H~1tJ , , , ::> 

15n1';ivi'1~11a.ia::ei1~1~vvi'11tl 

1Vfvi'1fl11ll?f:::a1~1?11m:::tJ:::1.1m 1?1 1llbbt.1'U PMS ~1tinJJlli5 1?11llrii1e.i'lJe.i.:iu~w'Vl~e.J~1?1 
/ " " 

fi'a';ia.J15n1';i'V!~B~'U 

u~W'vi:u:::~e.i.:iv\'1md 1. tJ~vtJci1 v?f1 J'Vlcie.i~ti'IJe.i.:ie.itJmci!J ni .rnv 1 'U n.v. b~ 1?11llm dlliITT'Lirii1ei 

';i:m::b 1~1~1 bU'Wm';i 
., 

191.:i Lb~ C9J n . fl .b~ - mo n . tJ.b~ 
/ ; 

n1vi'Ll~a.:i11eiu.:i1'Uu.~ ::"lh';i:: b~ 'W 

1.D'U-:i1~ '11'U1'U m .:i1~ 
I 

, / " 

'U.Vl.Vlii)'I ~ 
'Vl'U.e.i tJn . mn .~e.i. 

7 

'Vlfi • 
3 b~B'W 

..; 

..; 


