ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
เรื่อง สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
-------------------------------ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด มีความประสงคจะสอบราคาเพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 42,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะตามเอกสารดังแนบ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1) เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2) ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4) เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการซื้อของสหกรณ
5) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณ ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
เอกสารหลักฐานประกอบตามเงื่อนไขยื่นซองสอบราคา
1) เอกสารสวนที่ 1
1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
1.2) คุณลักษณะของครุภัณฑที่เสนอราคา แคตตาลอค และหรือแบบรูปรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ โดยไมตองแสดงราคา
1.3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
1.4) บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจํานวน
1.5) เอกสารอื่น ๆ
2) เอกสารสวนที่ 2
2.1 ใบเสนอราคา (ใหรวมภาษีมูลคาเพิ่มของแตละรายการ)

/บริษัท หาง รานที่สนใจ..

-2บริษัท หาง รานที่สนใจ สามารถเสนอราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่น พรอมรายละเอียด
คุณลักษณะไดที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ภายใน 17 กรกฎาคม 2563
เวลา 16.30 น. โดยใหแยกซองเอกสารสวนที่ 1 และสวนที่ 2
ทั้งนี้ ผูที่สอบราคาได จะตองสงของภายใน 30 วัน หลังจากที่ไดรับใบสั่งซื้อจากสหกรณฯ
สอ.มช.จะพิจารณาจัดซื้อ โดยแยกรายการไดตามที่คณะอนุกรรมการจัดซื้อเห็นควร และคํา
ตัดสินของ สอ.มช.ถือเปนการสิ้นสุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ
1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 42,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
- ชนิดแขวนใตฝา จํานวน 2 เครื่อง
- ชนิดกระจายลมสี่ทิศทาง จํานวน 1 เครื่อง
2. เปนเครื่องปรับอากาศใหม ที่ไมเคยผานการใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ เครื่องปรับอากาศตอง
เปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกัน ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิต
3. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน
4. ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
5. เปนเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ มีความสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอด
ลางทําความสะอาดได
6. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
เกณฑการพิจารณา
ผูยื่นซองเสนอราคาจะตองแนบแคตตาลอกของบริษัทผูผลิตตามที่เสนอขายและระบุยี่หอ รุน และ
ประเทศผูผลิตเครื่องปรับอากาศแลวแตกรณีมามอบใหพรอมกับการเสนอราคาดวย
ระบบไฟฟา
1. ผูขายตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟา ใหเปนไปตามาตรฐานของการฟาและอุปกรณที่ใชตองเปน
ผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.11)
2. ติดตั้งสวิทซตัดตอนอัตโนมัติขนาดทนกระแสฟาไดไมนอยกวา 150% ของกระแสไฟฟาสูงสุดในวงจร
ภายในหนวยงานที่ทาํ การติดตั้ง
การรับประกัน
ผูขายตองติดตั้ง ทดลองเดินเครื่องใหเรียบรอยกอน และรับประกันระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และรับประกันคอมเพรสเซอรอยางนอย 5 ป นับจากวันที่สงมอบ ในระหวางการ
รับประกันผูขายตองใหการบริการบํารุงรักษา ตรวจเช็ค ระบบน้ํายา ระบบไฟฟา และทําความสะอาดอุปกรณ
ตาง ๆ เชน แผนฟลเตอร ถาดน้ําทิ้ง คอยลรอ นและคอยลเย็น ทุกระยะ 3 เดือน หากพบวาอุปกรณใดชําระ
เสียหายเกิดจากการใชงานตามปกติ จะตองเปลี่ยนใหใหมเพื่อใหใชการไดดีตามเดิม โดยไมคิดคาใชจายอยางใด
การสงมอบงาน
1. ผูขายตองทําความสะอาด ซอมแซมสวนประกอบของอาคารที่ชํารุด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ของผูขายและตกแตงทาสีใหดีเชนเดิม
2. ผูขายตองมอบคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษาเปนภาษาไทย จํานวนเครื่องละ 1 ชุด
3. ผูขายตองสงมอบเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งใหแลวเสร็จพรอมที่จะใชงานไดทันทีภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใตฝาเพดาน จํานวน 2 เครื่อง

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

เครื่องปรับอากาศกระจายลม 4 ทิศทาง จํานวน 1 เครื่อง
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) การควบคุมการทํางานและตัวควบคุมอุณหภูมิ 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) ขนาดตัวเครื่อง 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) 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 : 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

