
แบบ บก.๐๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC 

CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT จำนวน ๑ งาน 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ  . 

 บาท ๓. วงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร                                ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่        ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  . 

เป็นเงิน               ๖,๐๐๐,๐๐๐            บาท 

ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)        ๖,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑  บริษัทสยามเทลเทค จำกัด  
๕.๒  บริษัททูเอ็นไฟว์ จำกัด   
๕.๓  บริษัทไฮ-เทจ เอเจ โฮลด้ิง จำกัด 

     ๖.  รายช่ือผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง 
 ๖.๑ น.อ.ภิญโญ  ขำแก้ว                                                    . 
 ๖.๒ น.ท.พยงค์  รัตนสุข 
 ๖.๓ ร.อ.ธนพล  ธรรมกุลธาดา 



ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER,

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

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

         กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน 

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

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคา ครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หกลานบาทถวน)

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี้

 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๖. มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

         ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหาร

อากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

         กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะตองมีการ

กําหนดสัดสวนหนาที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผู

เขารวมคารายอื่นทุกราย 

 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคานั้นตองใช



ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

               ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

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

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

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

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ........................ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
 
  ประกาศ ณ วันท่ี         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทวรงค ลาภานันต)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER,

NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๑ งาน

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่         มกราคม ๒๕๖๖

         กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษา

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

SEAT จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สถาบัน เวชศาสตรการบิน กองทัพอากาศ โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

         ๑.๑     รายละเอียดประกอบจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC 

CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT จํานวน ๙  หนา และ

รายละเอียดอะไหลประกอบจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบินฯ  จํานวน ๔๓ หนา

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓     สัญญาจางทําของ

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

 (๒)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     บทนิยาม

 (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

 ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

 (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

         ๑.๗   แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

 ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

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%2FlDcKJ05JFNOqvptGpwnDfNBqjOSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkIDgGVWA9KqPLNu0y2v2j


จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๒.๖     มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

         ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

         ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

 ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

         กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

         กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

         สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

         ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

 ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

 (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

         (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

         (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี



                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

                                   (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)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๓.๑)   รายละเอียดการจางเหมาบริการบํารุงรักษา

                                   (๔)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(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     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ระยะเวลาในการจางเหมา

บริการบํารุงรักษา ๖ เดือน ตั้งแต ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (กําหนดสงมอบงานและชําระเงินเปนงวด



งวดลพ ๑ เดือน จํานวน ๖ งวด)

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          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 เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 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

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด



จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน

บาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ........................ ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนด

ใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น



                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                           ๖.๙    หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ



สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอ

เสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๗.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๖ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน

HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT (๑ - ๓๑

มี.ค.๖๖) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๒ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน

HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT (๑ - ๓๐

เม.ย.๖๖) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๓ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน

HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT (๑ - ๓๑

พ.ค.๖๖) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๔ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน

HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT (๑ - ๓๐



มิ.ย.๖๖) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๕ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝกสรีรวิทยาการบิน

HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHAMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT (๑ - ๓๑

ก.ค.๖๖) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดสุดทาย เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบงานจาง

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก

กรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา       นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕

วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวเทาน้ัน

                          ๑๑.๒   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

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

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

การสงเสริมการพาณิชยนาวี



                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   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

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
 

กรมแพทยทหารอากาศ

        มกราคม ๒๕๖๖
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:oaac bo

d. rluasrduin'rnJ:lfi rjtsrirl#olilnai:irurnr:tu
<.o r#aliln0rdr.';" (errcnon sEAT TRAINER)

u Lr{11.1 Preventive Maintenance ScheduLe : ptrls fidld
)v

n'tuvtna.:vll nduo1l,r
.ac

o. T1n't1lJaca1nflu 2:su'ruR2l}lioutrol lntercool.,Aftercool. uacf,rJa

b. or?or6nuavtiln?'ruavo'ro fl :o.ia1n1n
i )- i.

6n. SvUlUUl0ln onn2USU lUEsUUilUa

d. st:?on'nt?t ,u0{1J1 !
J3

d. 9r:20rnta{uua!n?ua1un1 oaufl:fuungn! uJran a2u
aiai--

b. 0l't0aautau.! [agnlSauavt aur ounn

sr. rtln Safety vatves q:?nao1Jn1:vrh.rrurjn6

d. o:?naoun1:6 lo.r:3uud're,o1fl1n

ci. Shot Pressure negUtor m-rMJiuas.ru:nduaJ

on. Ejection Seat n:2oldu Screws 6n Seat Mounts Bracket to Sted (6 dT )

oo. 0.tro6aunr:rircru
Av

{lu?ln0{Yl1ulv01 6l inaU

o. n:?oan1r uavt4tR?t!6carn:vuua'norn ro hiarllr:o'HlrutdnlLrJnfi

o. Bi?saRTuasr4rar1rLavaro:cuua"oornrn lfiaur:01ft rukinrurjnfi

b. Lubrication rariadrd S[ed wheets

)srlu oawl1ulsn1ln b lnau

o. Air compressor q:?o/nJdurriiurlrrirloCao

b. n:2n Reed Vatves uav Vatves -Ptates

gr. Bett and Hamesses n:14 aluinq'n, tvei, u d:o.rraa"lhi6ntro n:to aloin1nlni4, {1!ilnfi
d. Harness Connector pins ml?Q,/ oaaun'l:1i1.r1urJnfi

d. Butb test Power switch on no butb test ldvlnn?.1fin P.A.Votume o51n / vlnaaun'1:ri1.i'l1J



b. Lubrication raeioaufi Sted wneets

Aa
d.b [fr:o{flnfl1flia{n/ru[u[?a1na1{6u (NIGHT VISION TRAINING SYSTEM)

uqlu.t'tu Preventive Maintenance Schedute : PMS fiftd
4v

{luvna.ivr't nau9r'r1,r

6). nl'tQaou:uuulrara'i1{uu Tenain Board Maonldilno?{

b. fr l?0aoutuuulff u{ lyn:0]r Lt.l']u

.n. 0r:?QAou:JUU Projector nfafllilR?lrJAvo'rfl Air Filter

d. fri?aaor:suu b{dr:o.r (UPS) uioilrirnrl}J6co'ro Air Fitter

d. er5?Qaou:suu computer rior Test RUN

A9
{1uyl0A{ 1u:yQ',t[9]0U

o. titaltuarotn Terrain Board

b. qr?aao!fi15?i'1.i'lu,Uo.iniio.in?unri n6

!.{luyfiA{fll n m IOAU

o. eri?odaur3uUbiiir:ar (UPS) niourirnrruasa'rn Air Fitter

b. 9lT?1AOU:SUUn15yt'1.!'lUtA'i Terrain Board

o. fi t?aaou5vuun1Tli1.t'ru?ro.r Terrain Board
,i,

b. o:? Auuurjuovn-dnflu1laua Projector fl5oulirn?']uavalo Air Filter

<.m riofiJfiru:ffJ'lnlfinx, srnoeu{.r (HYPERBARIC CHAMBER)

ItBrul'ru Preventive Malntenance Schedul.e : pUS fi6'rd

- "" - i J, . J ?, ' "" - i 'o. er:'rnaoulvd'uuhnnroSolfrrjalnruan (Sight Gtass) nrt,rtrrato{flr]{uo1n1fiu'rflflu'j1d1fiurn5o.uio.i

fia{tfr! [14[:uu:aE_r
t a Zu ,d o 1

u. rjdoorirfi.:mnir'.riiruornrn, n.rrfiuirrTuraeiadu, rYlifiuornrnriounirinto.: Air Purifier

m. fl:ran?lun'uoonfi[nu uavn?1 Fl'ualnrn 6'o {ldn rilin rusid nhvuo uaufl:']oo11d?tle+f,qlnoiu

6'allntulfrasq'rn
" "" x, !

d. nr?ou1{irou ist 1i'{ilTv8fir1uuavi,'uuon ,u1u rvsr14.! U d'0.:rtJo-flrrldavnrn

d. mr?tr{ilildlfloinrnudn, rdur-onenrn'urir1 do.rrn6oul6'ario'ruavrJ:-unutj (zero settindi#ui'miouqn6'ol
d , qv

b. fl51naautv!u406'15, uanal1': vlfl 9l? '1010 ': 
vl1.l1u [91

" J i q e ,u e \ 'd, X, 3
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- "" - ,ovl, .\ v , 'd. 9lt'tn:v6uu1Lru 0u1 txa'ln'l1tn6u.7l l,lllaul?n1 t0a0m1n'l
ci

G(. et:lrrtn:o ui?ro{d.id1uo'rnrfluav'r'r?iriuuluu:.idur1n6'r vriour[lttltirnruavornn:o{o1n1ff (Air

FiLter) rorrntoro-no1nifi (Compressor) uavrnto.rrJiuornrfl (Air Shi[[er)

oo. ni?a[6n6au1{ron MedicaL Lock louBornnruuon'irfi nr:drrnvtotil
c J - ,.r- -oo. 915?0ttnA{oun0 [YtnOoun5'lU01nAfllYl50U "] o'1L1110n
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{1U na{Yl1utvo', oau

o. vr'1n?'r!au a'r otuvr-at o lvr-oar tslJl uR? 1 fou LrH.:ervufl:nivulua?']]Jiarra.!rn*o.rdoornrn
(Air Compressor)

b. n:?arinm''rfl:0.!a1nifl (Breathing Air Purifiers) kirl, d6'r.roq'lun:alri',rTunarn:aoo',n1600ntffirrn

en. n:?n60un1r1i'r.:iullo.r'1'rd2 Uatve) vi.rvln ?o{rnn'r!n o'rfl'rnBarrafl'tuffutr:lnn yriou#{rar:og*'t

o1!t0n0n't! 5l

<. r6n ups niarni.: Discharge u:.ro-urnuluuta$# urorinrfrsiouuf,rna:'hiau1uanuo41:ni lrifinatnmJ:n

a. riraaunr:irto{o1n'rflnMourJ:vg lotlfiuu:.rr,"u6.rqnd chamber vrhuuld n:?nenr:i?n'u1od,{"1
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o. m:?aaou:vuuaonQnuuacivuu,riror,,trulo mi?r1,r'rroui-doutd{o!rua?6ii4iuyro6ou
,&

d. m:?nrinfl i:r{1{1uei'l{ .l ro{qiln:n:n?!qruavdrdo:vurtv,lflrfr'rv!o
c . 4 u ,- !' e u cA"

d. n:?nrtnfl ''r:yn{'rula.iralo.i'rouavu51Jn.:[n:0.i?oI onq0{9]'t tnzuri n'tyl.lo

b. mt?naourrulJu{rror'ou (Al.arm) rdofinr:rirrrurfiuriruun (Limited) nioufiil:-udr riro'ltiu
sr. n:?nafilrluaudrnlrravarn:vuu iuolnrnuavivuuud':a'j'r{nlululioflJiutr::urn'rfl uaca1 1:ntd

.rruld'nrrflJnfi

Ju < " i . I -o. n:?na0U:0U:?0ntnUa1:0.1U1:vUUolJtllan 1ll0lJvl.lYl9l60U:UUUOUtl,ta':[rAUTclJUtlo.:100U
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en. n:2060u:vuuoaniro1.l mv:vuud?uv'rgln qtlau.r:oui?
, J , I.g J

d. o:'rnriRfl'lr?r'l{1uq1.r1 r0rqun:run?uq!uac.ll?n0:vuuLrtlt'rYN}nro
A - ,- X e uqv s tJo

d. n:?trtRn'tfll1.l1ul,0.rta:0.t?ouavu:uq{tn5a.!?n t1,!8nn0{fr1titn6u$YtfrDmo

b. nr?naoulcuuui'.rro'ol Gtarm)rdoinr:rn'1{lurfiunhuuo (Limited) riaufiilileii rirtittju
sr. n:?oan'rlruarrirnrrrlacoro:vuu iua1n1ffrlav:vuuua{a'j']iRlglufio.riliuu::urnra uacarrrr:01{

iluldordnfi
d. :vuuo-no1n 1fi uaJ:utlu:vu'lua'rn'rfl (Air Compressor System) Quincy QSI-245 m:?Q,/lilduurirU
'" - J rg ,r 'Jul urat0{ taflt0.iuaJ0clua0!.19r']In]Jon1u!o

6(. syuudoo'rn'rfiuavtuulJ:vu'lt,o1n1fi (Air Compressor System) Bauer mini vertices 3 m:24/niduudler
| - i rv i 'Juluurn:a': !anla.ruac0vLvla0u.lo1lJ8!an1 uo

oo. :uuurniordofl01n1fi (Air Purifier System) n:ronJduunso'iei't.l'l uaco{n:n:du"l

d.d fia{{iuu::u1n1il6?1lniriuCl (HYPoBARIC CHAMBER)

ur{lJn'u Preventive Maintenance Schedute : PMS fi6'ld
)w.l'ru 9aiv11vlflaun1u

o. :vu:urfid Medical Air Fitter ol"ruvrj.:oqjfi Medical Panel 6'ruuuto.r Chamber

b. nr?naoun'rtli'l.rluno.iror'|oilYoa!uriavo"'ra't!'t:0tir.:ruldrlnfi



cl. n:?trinn:a!o'rn1fl (Air Fitter-Pre-refrigention) uirrru rr n1l,ldluuu:vlrjll dlrfiuornrnuav
Refrigeration Unit

d. n:?atdn Pneumatic Air fitter {iln'o#.rd Pneumatic Air Panel

d. n:?n Pressure Gauge,Pressure Regutators uas Dituter-Demand regutator vtinr:nJiuurfiuu d'ld
< ' Jrv

ejrul6'lu:cuu ]nudrfildrrnratario (O2 Regutator)tu Chamber a1ilT:o{i'1nrYu16'[ou ly!']ru oo%
usirirdiotdornr,trirso Auto Fl,ight n-uua.roan0rou osdo.raorrndo.lriu

)u
n1uYlno.tll1u:v01tnau

o. o:tndo! UPS tfiarlr:olftruldrjnfi
b. nt?nrinu,]!?outj:vn (Door Gasket)

r. {rnr::vurufln1n Accumutator Drainage. '[un-lo1niflu:.!dua.i (Air Pressure Tank)

b. 0:?3r6n Air Compressor 6rri,ioliT .rTuld'Un6 
1n Drain ririr.rruldLifinr:qod'u tYrrfiulriinr:irdua.ta!

4v
.:.luyrna.:yl'rut3a14n b tn0u

o. nl?naou Air compressor uaJo'.ia1n'tn[:.rdu(l (Air Pressure Tank) rjnn Accumutator Drainage.
,, x . J<

ocUdaud, uSon'lruiul,nuoerlurlB hinooaruurluay oao! rirn'rulounndo.!
. ,J , 3- ,i
b. luauu0'tuu'lrluvlaaau1Jan vacuum nfln0fi1ylJol0nu5gyltHagt

1 , t ) "ov^ i
m. 9l:?ittfl141.1'Wl1{Uglavloyll0UtlOll?Uuavunn:'l? t.l0'ln l L}!tnnfl'lil??0.101n1f|

d. o:?n6au O4ygen Panel. 0ao'rTii?qon?uqiln'r:d10ni?o16R,dtn?'trJavo1n,tflfiod{,iogiouauni:
..J

u:vfl0umovlanun i0{uaJt'nFl

d. nr?naourclurjiuornrr (Air Conditioning System) #rr,ruo

b. 0r:?oaau:rlu Air dryer au1:01i1.!1u1d'n1liUn6

d.( rlunlrortrddauuhl#ofins5:irarnr:rlud{it{rdadrrfiunr:nJdsubiazufirulu:susnar
b tiou
octx6idord -t!14onUiUU5:U1n1ff fI?,]Ud,u9i1 (HYPOBARIC CHAMBER)

al fiu I1Ufl'1: a1u?u

l DRUMo FYRQUEL#30O(F|re-resistant hydrautic fluids) Package 205

UDrum

b BELTS P/N 085-050-126 2EA

1EA6n SOLENOID COIL (QTY 1)

2EAOIL SEPARATOR P/N 269-256-005

1EASILENCER FILTER, 1"MRT (QTY 1 )

1EAb SILENCER FILTER ,1% MRT (QTY 1 )

2EA6., FILTER ELEMENT OXYGEN SERVICE



a10u 5',tun 1:
0'ru?u

OXYGEN PRESSURE GAUGE RANGE 0-600 PsI

-Diameter 6 INCH connector 'l INCH

-Btack steet case type pressure gauge

p/n G4H3G5A400000

2EA

c(
OXYGEN PBESSURE GAUGE RANGE O.3OOO PSI

-Diameter 4.5 INCH connector % INCH

-Btack steet case type pressure gauge

p/n F4H3J1A400000

2EA

oo 2 Way batl Vatve 6.3 Cv,1/2 inch

- staintess steel 316 femate NPT

- max work pressure 2500 Psi

2EA

oo O4ygen regutator pressure gauge

- circte seal controts

- intet 3600 Psi

outtet 25-5000 psi

- connector ll INCH

- staintess steet 316

2EA

ob Ctear<om Pl-Pro-202 intercom headset station 1EA

o5n
C[earrom PL-Pro-204 intercom headset station 1EA

@d
intercom Headset Single Ear Standard Headset 4EA

d.b asluGiciard raiarfi nElrfirojii (uECTroN sEAT TRATNER)

a.ov avludciardr .r liardiuur:arnrnarru (HYPERBARIC CHAMBER)

alu?ualnu :1Un1:

1EAo otl FTLTER P/N 1000171013

2EAle AIR FILTER P,/N 1000171017

2EA6n

2EACOMPRESSOR OIL P/N 1OOO17019

1EABELT SET P,/N 1000132104

o1u2ualou :1Un 15

1EAo ELEMENT AIR FILTER P,/N 23485 - 4

1EAb ELEIUENT OIL FILTER P/N 742736

ELEMENT SEPARATOR P/N 124487 - 079 1EA6n

FILTER LINE AUTOMATIC P/N 729731 1EA

ELEMENT DRIVE COUPLING P/N 728387 - 404 1EA

AIR/OIL SEPARATOR P/N 1000171015



alou :1Un1t 0'tLl?u

b SOLENOID VALVE 3 - WAY P/N 720495 - 5 1EA

5', PURGE MUFFLER FOR HANKISON 1916 BREATHING AIR PURIFIER 2EA

d ELEMENT FILTER P/N E7 _ 36 - 13 1EA

6( ELEMENT FILTER P/N E5 - 40 - 14 1EA

oo ELEMENT FILTER P,/N E1 - 40 .14 1EA

oo ACTVATED ALUMINAR P/N 07.1562 - 05 (PACKAGE 25 KG,,55

LBS.)

5EA

ob OIL FILTER P/N PL 9OO9 1EA

o6n FUEL FILTER P/N PL 5052 1EA

FUEL FILTER P/N PL 1280 1EA

COOLANT FILTER P/N2073 2EA

ob AIR FILTER P/N PL6TPA 1EA

o5'i LUBRICANT (Lite) 24 EA

od COOLANT (1.89l ite/bottle) 2EA

oG( EXTREME PRESSURE LUBRICANT P/N 742784405 3 PAIL

bo. OXYGEN PRESSURE GAUGE RANGE O{OO PSI

-Diameter 6 INCH connector % INCH

-Btack steel case type pressure gauge

p/n G4H3G5A2100000

2EA

bo BUAER COMPRESSURE MINI VERTICUS 3

-ArR FTLTER 20" NO.061685

5EA

bb BUAER COMPRESSURE MINI VERTICUS 3

-OIL FILTER P/N N25326

2EA

b*l OXYGEN PRESSURE GAUGE RANGE O.3OOO PSI

-Diameter 4.5 INCH connector % INCH

-Btack steet case type pressure gauge

p,zn F4H3J1A400000

2EA

I

| *, | 
2 way batt Vatve 6.3 Cv,1/2 inch I , tA 

I

I I -staintess steel. 316 femal.e NPT I I

I I - max wok pressure 25oo Psi I I

I oo , I 
ott"n regutator pressure gauge I 2 EA 

I

I I 
<ircte seat controts I I

I I -intet 36oo Psi I I

I I 
-outtet 2s-sooo psi I II l-connector% INCH I I

I I -staintess steet 316 I I



d.d ( CRITICAL SPARE PARTS)

u.vr.uo.t lut flE.f?

14U. rJfl.n?R.Iro.

dl u.n.uu

a10u :lUnr: n1u?u

o HYPERBARIC CHAMBER GASKET (QTY1) 1EA

b PERCENT OXYGEN SENSOR MODEL PO2-154 FOR HYPERBARIC

CHAMBER

5EA

6n ian ZIMMER 3/axtz yrialur.rruarjir 1OO EA

riruiuqrJn:oia5:ivrsrnrfif u < qrJn:ni

I



1

e d.. aa
5',ruav[€,uaoyluautun0u{1ui1{r?rtl']uTn1:u1l{lnB'r[R:a{fl n6::1 a1n1luu

doaCn;i FYRQUEL#300(Fire-resistant hydraul,ic fluids)

VU?UUU EA

c. inqdtarilunrrlftru rflurl,u1uraeiodu t{lu vacuum pump'to': hypobaric chamber

u. iiaamrnrur:nuasau::ou#f,our: rfl urirriualrn:r"ri ooo%,fl o.rfiunr:6ob{

c|. axlililaairYt rlarrYunr:anfi nlri

<. amuaqnuuau umuianl:lt{1u b,ooo t'rlll vio lnt o t
c. amu{rslunr:lft ruuardrfl intn mrurrn:mutorui$vr{nfi n

u. :rlirrdnuor:ualau1i u5io bod anr/s'n

"r. 
Eluasarnaru orrluuutoruidvr{r.r6n

And. Qnranufuwa{2dtn tt tun1:Han n1}JlJ'rer:6'ru1t0.ru:u ry aer

*. i6nr:er6n orrlurn:gruta.rr.rifvr{nrin

.o. n1:n:2a6oueufi1dfleilurj:r!ililxu rfluovlrlriidn:roaaulrinu'irfinr:aBq'tuil:crvrnlilu

u.vr.rafrs llv l)s-g

rau.adn.nln.ro.

4 !.a.bb

รายละเอียดอะไหลประกอบงานจางเหมาบริการบํารุงรักษา แนบทายเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๖๖ จํานวน ๔๓ หนา



2

:1uau6uiadfi sirJrgnaumu{rtuuruEnrnirldnvrraiolfr nai:tvrarn, nlu

dautud BELTS P/N 085{50-126

nrirafu rR

o. inqU::srClunr:1{q1u rfluovlr.rd tilu vacuum pump to{ hypobaric chamber
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gr. aturlaarrYa n'ruurn:orutorui$vrfradn

d. ffI:l!illl|!ttagI1[[:l!doo1ji1{!1u <,ooodrlul uio rlnl ofl

d. a21ul1u tunl: lt{1u[l,43u1$:ntrl 9r'llll.r'rfr :611.t10{u:BYl4fi an

u. $Jilldnugu:uastum nruuuuto.rri$n{afin

"L tluasarearu ntLuuutowi$n{arin

c. qsufnnogtalislfrltlsnr:Hin nrurn:g'rutarui$vr{nin

d. ?En1:e8i nM10:5'luta'tu:uvt ao
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e. iaqrJ:;aldlunr:1tmu rflumrir dnruqrnr:rfln in drulylflr lt1u vacuum pump ?o.i

hypobaric chamber

u. iaamuarlr:auaga!::nugddalnr: arlr:n1{{ruld qrur"nQr.J:varri riorrntori'n:

cl. rr?udaairiu nruurn:oruto.rui6vr{ri6n

<. a:ruaqxuuasxuiluiafll:ltr1u nrurq:rrutarui$vr{a6n

c. amlirslunr:lft rusagdrllintrt oruurn:oruo.rui$m{Nfi or

b. Sffuftuoul l6!!uln nruuuutrolutfvr{nin

d. duaga'raars orlruuura.rrt$n{arin
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o. inqrj:sarfl,unr:1,trru riJuovlraei li1u vacuum pump to.t hypobaric chamber
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u. iiaamuarurrauavau::ousdf;arnr: tdlunr:rfiuf,tr.r hitfiudorn'.:rfiurnsr:irurirvuo

or. arrrtdaortrirl n1 u1cr:Elura.rui$vr{rufi0r

<. atrual uuas u luiionl:'td{1u fluurn:orurolui$rriaie

d. n21 {lU tunlt tt{t1uuagu1?{:ntn ql rJ'rrl551u1,0.tuiu tarafr

u. glirlftlauluaErtuto ntLuuuriolui$u{arin

d. duasarrarg nuuuutorui$vr{Hdn

*ed. QaranEausto{2dtl?ttttunl:Han q,ltlu1n551u1J0iu5uvfl ira9
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daadrd $LENcER FTLTER ,1,z MRT (ery 1)

rniroriu rn

o. inqrl:gardlunr:1d{ru riJun:alarnrnu:rd'usrtr dt{n:olarnrn u:rrYu o.a 6l u uri d

il:vnouturirun:o!ornrnrtr:ctlutao:ainuas :vuuriro'qornrr rdol{lu rrypobaric chamber

b. irattuatur:ouasau::ourdf,arnrr arur:oil:a nourtr:cuulan:odnrol:yturirnr:dll
rndoufiu hypobaric chamber dn:rnr::o.riuu:ro'uqrqn = 10 bar a'nuruvnr:lyaairu = ,iod.uranuu,

rirulu = zae qrura4inr:ld.riu = bo-obo o.:nrttatiuanr:ns.:Fimrdr = Bypass vatve 0.8/1.5 uta 2

bar !in:i1u = airunr:yoaauo'rfr ISO 16889 ISO 2941

el. a?rlrrjaairYu ntnna:orutarri$m{a6n

<. amlauuua:mnruianr:ltlru nrurn:muto.rui$n{ar6n

I a aJ(. 6211r{1U tunl: tt{lulr8Ju1l{rntn n',rlUln:t1ur0.ru:UyltHAer

u. ilJirldnuflguavturn nrluuutorui$n{l6n

d. Eluagatratu nruuuutroluidvr{ar6o
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doosturi FTLTER ELEMENT oxyGEN sERMCE

firiasriu rn

.. iaqrj:galdlunr:lirru rflun:orornrnu:ro-uq'r d1t'n:o.rornrn u:':du b.a 6r , tridruu:nfi

rJ:vnouludrun:o.rarnrnt{r:suulan:ofintol :vuurirdoornrn rirrolffiu hypobaric chamber

u, icamuar rrnuauarr:ousfifiornr: arur:o : v n ou t{r:vuulagr:a6eto.r:vruvthnr:
- i - i.o
riurnf,ou ri'u rf,olflu hypobaric chamber a'nurucnr:tuariru = vildruuonuasdrulu = zae qrura4i

nr:1{.lru = -bo-obo olnrttatfiua nr:dlrirrrdT = Bypass vatve sn.d bar. lndicator b.d bar.

'lnii'ru = qirunr:yoaoroln ISO 16889 ISO 3724

m. a?l daaariu nruurn:firuro.iuidvr{a6n
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doo;turi oxyGEN pREssuRE GAUGE RANGE 0-600 psr

urirsriu rn

o. &4!:ulflum:1ftru ldrdouaolriru:.to'u oonfirtu oqludx o - boo psi rdo nmtaoueir

oonirou dltlufim hypobaric chamber

u. fiaarruarsr:nuasas::ou#f;alnr: lt'rtru:n r-nriru:.rd'u pr'rniorrflur.rnar turnt#udru

4udnar.r u dl connection tulo o/b de ldlu :suu oxygen system lu hypobaric chamber

gl. nll aairYt o'uu]ieni1uflo'iui$nfra6sr

d. aerla94luellq+Ueiao1:1d.rrl nruuror:gruto.ruifm{nfin

d. R?1r{1Utun1:tt{1uUAJu1q,{lfltvl qMn:d.luta{uru1r{rJa9r

u. :rjirtdnuru:uaE?u1a -Diameter 6 INCH connector % INCH

or. Eluagataarg -Btack steel case type pressure gauge

.la r.d. aguanu Yta{26i?l lt lulll:]taf, m'r]rr1n:nluta.ruSuvDJfiarr

d. 25n1tHan n1 1nl61u10.tu:lJYrHfla9l
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- J a --:1Uas[0gaoJI au:sfl 0u{1u01{[14u1uta1fl1r{tntn[a:0.rHnd:5? g1n1tuu

doovturi oxyGEN pRESSURE GAUGE RANGE 0-3000 psr

uilrufu rA

o. dg0dl!6ldhflr1&fu 1{'rn'ouan.rriru:rn'u ogludx o - sr,ooo psi tfio sr:'roaourir

oonirru frdlufoo hypobaric chamber

u. inaersarurtnua;aut:aus'iaqnr: l{rirviu inriru:.rn'u drua6orrflurqnarL rturnrf;udru

.:
flutlnarr <.d fit connection tu'ro o/u fir 1{1u rsuu o}ygen system tu hypobaric chamber

c'. n?rurjaanfis nTLrrn:grutolui$vr{nan

d. aluarluuairulrlturianulfo ru 9t1UU19t5fi 1U1'o.lu5U tJi'AF

d. a1ltt{1tj [Un1l [t{1UUaEu1l{tfl trl 9r',',r}.r!',rgr55',r1.r1J0{U:UyTHHAA

u. Srjdrra'nnarguas?ura -Diameter 4.5 INCH connector % INCH

d. f,uasaraaru -Btack steet case type pressure gauge

r-,,End. afuanufuJt 0{?6i?l t! tun1:Han fl1 1n:n1u.tja{u:uytflr{afl

c(. '16fl1:tlAn n'l 1n:filutAnulu alAsl

oo. nrrn:roaauBuirdHinlurJ:gtiln1ils rfluayluridn::oaotlriruirfinr:Erisrlur.l:urflnlyru

u.u.ut!r ryv DAI1
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:1sau6sfl odil6irJ:snaurru{r+$rruinrairlinutadolfl naE:insrnr:rlu

doovtnri 2 Way balt Vatve 6.3 Cv,7/2 inch

nilasfiu En

r. iaErj:;ardlunr:ltrru 1{eruqunr:rflo- tJo nr:ijruu:r6'u lu hypobaric chamber

u iaamuarrr:auasau::ffJ#fiarnr: aur:o rior{r:suu o>lygen system tu hypobaric chamber

er. a?lildaoaria mruurn:oruroruidvr{rufin

<. Rmuafl uuagnuil'luionl:1t{1u mrrtlrq:oruro,ruidvroiardsr

c. amu.iralunr:ltlruuasrirTinur nr urn:mu$0w3fi{nfin

u. $lir.rdaaorsuaatura Series Bat[ Vatve, (2 Way),

lntet : 1/4" Female : NPT,

Outlet : 1/4" Femate : NPT,

Maximum Pressure : 2,500 psi,

Materia[ : 316 Staintess Steel / Sour Gas Service

"r. 
duasarnaru fl rrruuuraluidyi{irAer

s v:|nd. qflranu Jlro{,)dlvr tt tunl:fla9 n'uJ}J1nt5.rut o{uruil$Hagr

6{.'18fl1:Hai n'}tltl'lni5'lUtA{U:Uylalfiasl
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rloarr6aaavh46irJ:Enaumu{rlrumu3nrnirpinvrradocfl naE:iilarnr:fi u

doosturi oxygen regutator pressure gauge

uriruriu re

a. inqrj:rtdlunr:lftru t{nruqlnr:rtln- f,o nr:druu:.rdu 1u hypobaric chamber

u. fiaamuaut:auarar::nu;dfrarnr: atn:o siotri'r:uuu o4ygen system lu hypobaric

chamber

m. a?udaoirit qtiuro:rruroruidrfiolfr er

<. aruauuuagillynuian'lfltt1u srruurrl:rrutorui6vrqilrfi sr

*. ".*g*,r*rr*t**"r*u* r.uu."rlruruori6u{arfi n

b. Slfuft!illuaElllo oxygen reguLator pressure gauge

- circte seat controts

- inLet 3600 Psi

- outtet 25-5000 psi

- connector % INCH

- staintess steel 316

,r. fl uasaraara cruuuuto.rui$vr{r.r6or

vv4rd. 4oraflufu3ta{1dqil [tlufl1tflan 01rJu']ar5'ru1l0.iu:urroHaer

6(. 16n1:HAn nMn501u1,0.11jlu tlrJAql

6o. nlrnr?n6auaudldHan'lurjrrMf,lxs rfluoulueido:'roaoulilyruirfinr:Hfisr1uil:vryrnlvru

Lr.vr.nr!.i 14/ Nrr)

uu.ru n.nrn.to.
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lrsac6snaslfi drJ:Enoumu{r+nuru?nrnirlinvr#alfl na5:insrnra]u

daaduri Ctear-com PL-Pro-202 intercom headset station

urirsfu EA

o. {nqrj*arrilunr:1drru loqrJn:nidoar: uuuarilr:onl6uu16 u tio.r rir'orJ:vnourdrf,u

communication system uo.! hypobaric chamber uav hyperbaric chamber

b. fiaamuaur:nuavar::ou#f,arnr: aur:nU:vnourdrriu communication system to':

hypobaric chamber uau hyperbaric chamber

Er. 6?l daaarYt srruurn:orutolui$mfiarfin

d. 4m!E{4urq!nu4lqrioa14&1! nulrn:Eruto.ruidm{Hfin

d. a?1!{1t tunl: tt{1 uaru1l{fnrvl 9r1}]11'rsr:5.lu1lo.:u5uvl{9rafi

u. :{drlf,nunr;uasruli fl rrtuuura.luBdfl fiHfin

d. 6ua;arnars nltiulJuro{uidfl {Han

Aod. 60rafl uorsto{t'166m tt lufl 1t}tan fl 1 1J'19n0'tufl 0.:u519Ytf.l agl

€{ 15U1:HAn fi llltl'lgl:5'luto{U:BYflt{an
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rlunu6unaClirirJ:Enoumu{rlnruruBnrnirlinvr #alfl nat:ivrornr:fi u

doodud Ctear-com PL-Pro-204 intercom headset station

urirsdu EA

o. inqd:larilun,t:ldlru qnqrJn:nidoar: uuuaur:nrilduutd < rjor rfiorJ:vnounirn-u

communication system to{ hypobaric chamber uav hyperbaric chamber

h, iiaaaruarurtnua;aur:ausdf;asnr: 6'rtL'l:nrhunourdln'r communication system ra.i

hypobaric chamberuavhyperbaric chamber

c'. a?lrnjEaarYu nruMn: rutaruidufiHfin

d. @ nruurn:Eruuo.ru36vr{Hfior

d. 6?1 {1tJ [Ufl1:tt{tluUavu't1{:ntn 9l1}ju1Fr:51UlJ0{U5uyrt9JA9l

u. IrJdrsa-nuruguavtura nuuuuto.ruifvr{nBm

"r. Eluagaraars qtruuuroq.ridvfrafio

Soa. Eor#nnoutaliaqfildlunr:ein srrrlilrn:muroluidyrriruf, sr

6{. 16n1lflAn m'lt]lJ1m56'lul,0.ilj5u ryHam

eo, nltnrlodaueu#1dHen'l'njrurxf,lils riuavluridsr:'loaoulilnuirfinr:Hfin1uil:vryrnlyrs
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:1BarGsiastriGirJ:vnoulru{rrnnrruinr:rirllintn#olfl na5:ifl urnrr{u

doortuei lntercom Headset Singte Ear Standard Headset

nriegriu rn

o. inQd:saqilunr:ldl,u rnvrfirorJn:aidaar: uuufi o 1fl1 qollln:b{u rdorJ:vnour{rrYu

communication system flo.i hypobaric chamber uav hyperbaric chamber

u. 6aatrsamrnuarau::nuuddoqnr: arlr:nil:vnoudrfiu communication system to{

hypobaric chamber uav hyperbaric chamber

6n. ff?lrnjaaifrs n'r :J'rFrt6'ru?,o.iui6vrdafisr

d. 63!l8ru[uga4]J41!uiatrd&1u n rurn :E rut o l uidvrfi H 6n

c. aarudralunrrtft ruuasdrlrinu mruurn:oruro.ruidvr{Hfi n

b. IdiNftuou!$aElulo nruuuuta.lui$n{arin

"r. 
Eluasataart nt:uwtorui$u{ruin

.ll.d. 66UanuguJta{?6tr?tttlunl:Ran fl ll.llJlnSnluta.iutuyrHHam

6{ ?En1:flafi fi'llJtl'19150'11l110{U51 fl flAtl

oo. nlrnr, o6aueuf,ldHanlurjrrrilfilild rijuavlurifin:roaoulrinudrfinr:H3srluil:vrvroluu

u.vr.fifu.i 1)^r rt"\.Y
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doa;tvri orl FTLTER P,/N 1000171013

urirariu rR

o. inqrj:salflunr:ldqru rfluovlraii tolrniolo-eau dlilurnCorfl nuirS'60

u. inarrilalrr:ouagar::ouvdfrarnr: nruorirri, be lun:ou

cl. n?1st aaafrs srrurro:trutorutdufrafin

<. atruRruuuautuuruianr:lftru njduu unr 
",ooo 

t'rh.: r.rio < r6ou

<. arruiT Ulunl:tft1uuard1!{iflrr1 or urm:rrul,o.ru3dvr{arfi n

u. plitftuuruatlura nuuutto.lr..ri$n{ar6n

ur. ilua;araara nuuuuto.luidvr{ndn

Jr rad. EfUAfl Ufuvlo{?dq [t lufl 1:fl an fl 
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cl. a2ludaairiu el'lrJr.r'rfi ioluro.ilidvrfiarBar

<. aaruawruuauuunruianr:ltmu nlf,uu 1n1 <,ooo {l'rTr.r vio o t
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c'. n?1il aoflfrs nu rn:truroruidvrfrain

<. aeruaqmuuaflu lurionl:ld{1u nJ6uu vrnl u,ooo trlu.l uto o il

c. arrad1trbof:ldf].lrrglfb+bq qr rfl :mul,orui$n{rufr n
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