รายละเอียดดุณลักษณะของครุภณั ฑ์เครือ่ งปรับอากาศนบบนยกส่วนชนิดตัง้ พืน้ หรือชนิดนขวน
จำนวน ๗ เครือ่ ง ประจำ อาคารห้องฟ้าจำลอง
คณะวิทยาศาลตรและเทคโนโลยี
(ราคาเครือ่ งละ ๕๕,๘๐๐ บาท จำนวน ๗ เครือ่ ง เป็นนน ๓๙๑,๓๐๐ บาท)
ดุฌสักพนะของครุภัณฑ์
©.๑ ดุณสักพนะทั่วไป
๑.๑.๑
ราคาทีก่ ำหนดเป็นราคาพรัอมตดตัง้
๑.๑.๖ ห้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยทำความเยีนนละ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงาบเดียวกัน
๑.๑.๓ ผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน
ISO ๙๐๐๑ และด้านสิงแวดสัอม ISO ๑๔๐๐๑
พร้อมแนบเอกสารรับรอง
๑.๑.๔ มีเครื่องหน่วงเวลาการทำงานของคอมเหรสเชอร์
๑.๑.๕ เครือ่ งปรับอากาศห้องเป็นของใหม่
ไม่เคยใช้มาก่อนและห้องเป็นรุน่ ใหม่ทผ่ ี ลิตขึน้ ใน
ปืจอุบัน
๑.๑.๖
เป็นเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนขึง้ ประกอบด้วยแฟนคอยล์ยนู ติ และคอนเดนชิง่
ยูนิด
๑.๑.๗ ใช้กบั ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลด ๕๐ เฮัรต่
๑.๑.๘ ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบดิจิตอลมีสายหรื่อไร้ลาย
๑.๑.๙ พัดลมแฟนคอยล์เป็นชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
๑.๑.๑๐ ชุดปึองกันความเสิยหายทอาจIกัดขึ้นกับคอมเพรสเชอร้ (Magnetic Time Delay)
๑.๑.๑๑ห้องมีค่าประสิหธภาพการทำความเย็น(Energy Efficiency ะSEER) ไม่ตา่ ํ กว่า ๑๐.๒๐
๑.๑.๑๒ ระบบนํา้ ยาทำความเยีนใช้นายา R-๓๒ หรอ R-๔๑๐ หรือดีกว่า
๑.๑.๑๓ กรณีทค่ ีา่ SEER ไม่ปรากฎในแคตตาล์อกให้มหี นังสือรับรองจากโรงงานผูผ้ ลิต
(ฉบับจรง)
V ๑.๑.๑๔ ห่อนายา Suction Liquid เป็นแบบ Flare และมีวาล์วปิดนายา \
^ ๑.๑.๑๕ มีแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ชนิดลอดล้างได้
V
\ ๑.๑.๑๖ มีระบบฟอกอากาศดักจับผ่นละเอียดและเขึ้อโรค
๑.๑.๑๗ ผู้ขายห้องรับประกันกาฬารุดบกพร่อง ของเครือ่ งปรับอากาศพร้อมทัง้ อุปกรณ์
ส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นระยะเวลา ๑ ปิ โดยนับจากรันทีต่ รวจรับพัสดุไวIช้งาน
เปน็ วันเรม่ ิ ด้น
๑.๑.๑๘
ในช่วงกำหนดเวลารับประกันหากอุปกรณ์๓ดกาฬารุดบกพร่องหรือจัดช้องอ้น
เนือ่ งจากใช้งานปกติจะห้องจัดการเปลีย่ นอุปกรณ์ทช่ ี ำรุดให้ใช้งานไห้เหมีอนเดิม
หรือหากเกิดความชำรุดบกพร่องของเครือ่ งปรับอากาศโดยไม่สามารถแกัIขให้ใช้
งานได้ปกติเหมีอนเดิมผูข้ ายห้องน่าเครือ่ งปรับอากาศห้วใหม่ทม่ ี คี ณสมบัติ
เหมีอนเดิมหรือดีกว่ามาเปลีย่ นหดแทนเครือ่ งเดิม
๑.๑.๑๙ ห้องรับประกันอาอุการใช้งานของคอมเหรสเชอรน]ตากว่า ๕ ปิ
๑.๑.๒๐ มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๓ ครัง้ ต่อ ๑ ปิ ระยะเวลา ๒ ปี เป็นการล้าง
เครือ่ งระบายความร้อนและเครือ่ งส่งความเย็นโดยใช้นา้ ํ แรงดันฐงและตรวจเช็คนํา้ ยา
ให้Iด้ตามมาตรฐาน

๑.๑.๒๑ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสีอรับรองสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า๕ปีจากผูผ้ ลิต หรือ
ตัวแvruจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเปีนหางการจากโรงงานผู้ผลิตหรือเจ้าของ
ผลิตกัณฑ์มาแสดงในวันเสนอราคา
๑.๒

การติตตัง้ ระบบเครือ่ งปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์
๑.๒.๑ก่อนติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศต้องน่าผลิตกัณฑ์ทั้งหมดที่เสนอราคามาให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องตามคุณลักษณะของข้อกำหนด
แต่ละรุน่
๑.๒.๒
กรณีตดิ ตัง้ ระบบเครือ่ งปรับอากาศให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความเห้นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการติดตัง้ เครือ่ งระบายความร้อนให้รองรับทุกเครือ่ งด้วย
ขาเหล็กหรือถูกยางกันสะเทอึ น ขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาก้นสนิม และทาสีภายนอก
อีกขั้นหนึ่งหรือไข้ขาแขวนสำเร็จรูปชนิดติดผนัง
๑.๒.๓
การติดตัง้ เครือ่ งควบคุมอุณหภูมให้ตดิ ตัง้ ตามอุดทีค่ ณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กำหนดหรือผูค้ วบคุมงาน
๑.๒.๔ ท่อสารกำชเย็นกลับไห้ทุ้มด้วยท่อยาง (Close Cell Insulations) ความหนาไม่นอ้ ย
กว่า ๓/๘ นิ้ว และไม่มนํา๊ หยดเกาะทีท่ อ่
๑.๒.๕ ท่อสารความเย็นใช้เป็นท่อทองแดงขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๑.๒.๖ เครือ่ งปรับอากาศต้องมีเบรกเกอร้
๑ชุดต่อ๑ ตัว
๑.๒.๗ ท่อนิ้าทั้งให้ใช้ท่อ PVC ตาม มอก.๑๗-๒๕๑๔ขั้น๘.๕ ขนาด Vz นิ้ว โดยการเดินท่อ
ให้เดินตามความเหมาะสมของสถานที่ ทาสีหรือพันทับด้วยเทป
และย็ดติดกับอาคาร
อย่างมํน่ คงแข็งแรง
๑.๒.๘
การติดตัง้ สายไฟและติดตัง้ อุปกรณ์ใฟฟ้าให้ใช้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือ วสห. และถูกต้อง
๑.๒.๙ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสายไฟจากตู้โหลดเข็นเตอร์มายังเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด
๑.๒.๑๐ ผู้รับจ้างต้องจัดหาสายไฟและอุปกรณ์ไนการติดตั้งเองทั้งหมดและผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
๑.๒.๑๑
การติดตัง้ สายไฟเครองปรับอากาศต้องเชอมต่อกับตูโ้ หลดเข็นเตอร์ของอาคารหรือ
ตามทีผ่ ค้ ู วบคุมงานและคณะกรรมการกำหนด
๑.๒.๑๖ วัสดุอุปกรณ์ที่น่ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑.๒.๑๓ หลังการติดตัง้ เรยี บร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องอุดช่อง ทาสีเกบ็ งาน ทำความสะอาดสันที่
บริเวณงานให้เรยี บร้อย
๑.๒.๑๔ ผ้รับจ้างต้องรอถอนเครองปรับอากาศและวัสดุอุปกรณ์ชองเดิมออกและน่าส่งคืนพัสดุ
ให้เรยี บร้อย
๑.๒.๑๕ ในการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรที่ไต้รับใบอทุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกลหรือวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบควบคุมการติดตัง้ และจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ให้เปน็ ไปตามข้อกำหนด
และมาตรฐานการติดตัง้
พร้อมลงนามรับรองผลการทดสอบการทำงานของ
เครือ่ งปรับอากาศ
เมอ่ ื ติดตัง้ แล้วเสร็จ
๑.๒.๑๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ จป.วชิ าชีพหรือ จป.หัวหน้างาน ควบคุมงานโดยแนบ
Vลักฐานและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเอกสารในวันยืน่ เอกสารประกวดราคา

๒.

สถานทีต่ ดิ ตัง้
ลาดบท
เครือ่ งปรับอากาศ
๑
ขนาด ๔๘,0๐0 บทีย่ ู

จำนวน/หน่วย

๗ เครือ่ ง

หนวยงานทคดคง

อาคารท้องฟ้าจำลอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลกเกณฑ์การพํจารณา เกณฑ์ราคา

ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ๓๐วิ'นนับถัดจากว้นลงนามสัญญา/ข้อตกลง

