
    

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

เร่ือง สอบราคาเพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  

-------------------------------- 

 

ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด มีความประสงคจะสอบราคาเพ่ือจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 42,000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง 

    คณุลักษณะตามเอกสารดังแนบ  

 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1) เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 

2) ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

3) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ  

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

4) เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อของสหกรณ 

5) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณ ณ วัน

ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 

เอกสารหลักฐานประกอบตามเง่ือนไขย่ืนซองสอบราคา 

1) เอกสารสวนท่ี 1 

1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

1.2) คุณลกัษณะของครุภัณฑท่ีเสนอราคา แคตตาลอค และหรือแบบรูปรายละเอียด 

คุณลกัษณะเฉพาะ  โดยไมตองแสดงราคา 

1.3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

1.4) บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจํานวน 

1.5) เอกสารอ่ืน ๆ  

2) เอกสารสวนท่ี 2 

  2.1  ใบเสนอราคา (ใหรวมภาษีมูลคาเพิ่มของแตละรายการ) 

 

 

/บริษัท หาง รานที่สนใจ.. 

 

 

 



 

-2- 

 

   บริษัท หาง รานที่สนใจ สามารถเสนอราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่น พรอมรายละเอียด

คุณลักษณะไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จาํกัด ภายใน 17 กรกฎาคม 2563    

เวลา 16.30 น. โดยใหแยกซองเอกสารสวนท่ี 1 และสวนที่ 2  
 

  ทั้งน้ี ผูที่สอบราคาได จะตองสงของภายใน  30 วัน หลงัจากท่ีไดรับใบสั่งซ้ือจากสหกรณฯ   
 

  สอ.มช.จะพิจารณาจัดซื้อ โดยแยกรายการไดตามที่คณะอนุกรรมการจัดซื้อเห็นควร และคาํ

ตัดสินของ สอ.มช.ถือเปนการส้ินสุด 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกนั 
 

  ประกาศ ณ วันที่   10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คุณลักษณะเคร่ืองปรับอากาศ  

1. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 42,000 บีทียู พรอมติดตั้ง  

- ชนิดแขวนใตฝา จํานวน 2 เครื่อง 

- ชนิดกระจายลมส่ีทิศทาง จํานวน 1 เคร่ือง 

2. เปนเครื่องปรับอากาศใหม ที่ไมเคยผานการใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ เคร่ืองปรับอากาศตอง

เปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกัน ประกอบเรยีบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิต 

3. ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน

จากโรงงานเดียวกัน 

4. ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

5. เปนเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ มีความสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอด

ลางทําความสะอาดได 

6. มีความหนวงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร 

เกณฑการพจิารณา 

ผูยื่นซองเสนอราคาจะตองแนบแคตตาลอกของบริษัทผูผลิตตามที่เสนอขายและระบุย่ีหอ รุน และ

ประเทศผูผลิตเครื่องปรับอากาศแลวแตกรณีมามอบใหพรอมกับการเสนอราคาดวย 

ระบบไฟฟา 

1. ผูขายตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟา ใหเปนไปตามาตรฐานของการฟาและอุปกรณท่ีใชตองเปน

ผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.11) 

2. ติดตั้งสวิทซตัดตอนอัตโนมัติขนาดทนกระแสฟาไดไมนอยกวา 150% ของกระแสไฟฟาสูงสุดในวงจร

ภายในหนวยงานที่ทาํการติดตั้ง 

การรับประกัน 

 ผูขายตองติดตั้ง ทดลองเดินเคร่ืองใหเรียบรอยกอน และรับประกันระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และรับประกันคอมเพรสเซอรอยางนอย 5 ป นับจากวันที่สงมอบ ในระหวางการ

รับประกันผูขายตองใหการบริการบํารุงรักษา ตรวจเช็ค ระบบน้ํายา ระบบไฟฟา และทําความสะอาดอุปกรณ

ตาง ๆ เชน แผนฟลเตอร ถาดน้ําท้ิง คอยลรอนและคอยลเย็น ทุกระยะ 3 เดอืน หากพบวาอุปกรณใดชําระ

เสียหายเกิดจากการใชงานตามปกติ จะตองเปลี่ยนใหใหมเพ่ือใหใชการไดดีตามเดิม โดยไมคิดคาใชจายอยางใด 

การสงมอบงาน  

1. ผูขายตองทําความสะอาด ซอมแซมสวนประกอบของอาคารท่ีชํารุด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ของผูขายและตกแตงทาสีใหดีเชนเดิม 

2. ผูขายตองมอบคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษาเปนภาษาไทย จํานวนเครื่องละ 1 ชุด 

3. ผูขายตองสงมอบเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งใหแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานไดทันทีภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

 

 

 



คุณลักษณะเฉพาะ 

  

เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนใตฝาเพดาน จํานวน 2 เคร่ือง 

ชุดภายในอาคาร indoor Unit  

1) กระแสไฟฟา power supply   : 1 ph 220 V. 

2) วัสดุในการทําตัวเครื่อง External Finish  : Munsell 6.4Y  8.9/0.4 

3) กําลังขับมอเตอร Fan motor output : 0.16 kW 

4) ระดับความเร็วพัดลม Airflow : 27-34 CMM   /  955-1,200 CFM 

5) แรงดันลม External static pressure :  0 (direct blow) Pa(mmAq) 

6) การควบคุมการทํางานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & themostat : Remote 

control & Built-in 

7) ระดับเสียง Sound level : 42-48 dB (A) 

8) ขนาดทอน้ําทิ้ง (วัดดานนอก) Unit drain pipe I.D. : 26 mm. 

9) ขนาดตัวเครื่อง Dimensions : กวาง W 1,600 mm. ลึก D 680 mm. สูง H 230 mm. 

10) น้ําหนัก Weight : 39 KM. 

 

ชุดภายในอาคาร Outdoor Unit  

1) กระแสไฟฟา Power supply    3 ph 380 V. 

2) วัสดุในการทําตัวเครื่อง External Finish  : Munsell 3.OY  7.8/1.1 

3) วาลวลดแรงดัน (R410A) Refrigerant (R410A) control : Capillry Tube 

4) ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor out put : 4.6 kW 

5) อุปกรณปองกัน (Protection devices) : Direct cut, Hp switch, Lp switch Anti-phase 

protector Themal relay 

6) กําลังขับมอเตอร Fan motor output 0.10+0.10 kW 

7) ระดับความเร็วพัดลม Airflow : 100(3,530) CMM(CFM) 

8) ระดับเสียง Sound level : 56 dB (A) 

9) ขนาดตัวเครื่อง Dimensions : กวาง W 970 mm. ลึก D 345 mm. สูง H 1258 mm. 

10) น้ําหนัก Weight : 108 KG. 

11) ระดับความตางสูงสุด MAX.height difference  : 30  m 

12) ระดับความยาวทอสูงสุด MAX.piping length : 50 m 

13) ขนาดทอน้ํายา O.D. Pipe size O.D.   :  Liquid 9.52 (3/8)  mm(in) /  Gas 15.88 (5/8) mm(in) 

14) ไมตองเติมน้ํายาเพิ่มในกรณีความยาวทอไมเกิน : 7.5 m 

 

 

 

 

 



 

เคร่ืองปรับอากาศกระจายลม 4 ทิศทาง จํานวน 1 เคร่ือง 

 

ชุดภายในอาคาร indoor Unit  

1) กระแสไฟฟา power supply    1 ph 220 V. 

2) วัสดุในการทําตัวเครื่อง External Finish  : Galvanlized sheets 

3) กําลังขับมอเตอร Fan motor output : 0.12 kW 

4) ระดับความเร็วพัดลม Airflow : 20-24-27-30 CMM 

5) การควบคุมการทํางานและตัวควบคมุอุณหภูมิ Operation control & themostat : Remote 

control & Built-in 

6) ระดับเสียง Sound level : 38-40-42-45 dB (A) 

7) ขนาดทอน้ําทิ้ง (วัดดานใน) Unit drain pipe I.D. : 32 mm. 

8) ขนาดตัวเคร่ือง Dimensions : กวาง W 840 mm. ลึก D 840 mm. สูง H 298 mm. 

9) น้ําหนัก Weight : 27 KM. 

 

ชุดภายในอาคาร Outdoor Unit  

1) กระแสไฟฟา power supply    3 ph 380 V. 

2) วัสดุในการทําตัวเคร่ือง External Finish  : Munsell 3.OY  7.8/1.1 

3) วาลวลดแรงดัน (R410A) Refrigerant (R410A) control : Capillry Tube 

4) ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor out put : 4.6 kW 

5) อุปกรณปองกัน (Protection devices) : Direct cut, Hp switch, Lp switch Anti-phase 

protector Themal relay 

6) กําลังขับมอเตอร Fan motor output 0.10+0.10 kW 

7) ระดับความเร็วพัดลม Airflow : 90(3,180) CMM(CFM) 

8) ระดับเสียง Sound level : 56 dB (A) 

9) ขนาดตัวเครื่อง Dimensions : กวาง W 970 mm. ลึก D 345 mm. สูง H 1258 mm. 

10) น้ําหนัก Weight : 108 KG. 

11) ระดับความตางสูงสุด MAX.height difference  : 30  m 

12) ระดับความยาวทอสูงสุด MAX.piping length : 50 m 

13) ขนาดทอน้ํายา O.D. Pipe size O.D.   :  Liquid 9.52 (3/8)  mm(in) /  Gas 15.88 (5/8) mm(in) 

14) ไมตองเติมน้ํายาเพิ่มในกรณีความยาวทอไมเกิน : 7.5 m 

 

 

 

 


