- สําเนา-

ประกาศเทศบาลตําบลทาชนะ
เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 5 เครื่อง
..................................................................
ดวยเทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีความประสงคสอบ
ราคาซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 5 เครื่อง สําหรับใชในกิจกรรมงานสํานัก
ปลัดเทศบาล และประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาชนะ ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศพรอมคาติดตั้ง ชนิดแขวน ขนาด 15000 BTU จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศพรอมคาติดตั้ง ชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จํานวน 4 เครื่อง
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน 158,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันบาท
ถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุฯสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.
ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติ
บุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง หรือตัวแทนผูแทน
จําหนายเครื่องปรับอากาศ โดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
กําหนดยื่นซองสอบราคา
ตั้งแต วันที่ 23 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ (เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.) ที่สํานักงานเทศบาลตําบลทาชนะ งานพัสดุและทรัพยสิน
กองคลัง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. ถึง เวลา
10.00 น.) ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ จัดจาง ชั้น 2 ที่วาการอําเภอทาชนะ
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อ การจัดจาง ชั้น 2 ที่วาการอําเภอทาชนะ ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (หารอยบาทถวน)ไดที่
23
สํานักงานเทศบาลตําบลทาชนะ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง
ระหวางวันที่
เมษายน 2558 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท
หมายเลข 0-7738-1245 ตอ 19
ในวันและเวลาราชการ
หรือตรวจสอบขอมูลไดทาง
เว็บไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต www.thachanacity.go.th
ของ สํานักงานเทศบาลตําบลทาชนะ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

- สําเนา-

(นายสนอง แดงบุญ)
นายกเทศมนตรีตําบลทาชนะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

คุณลักษณะทั่วไป
1. เครื่องปรับอากาศตองเปนผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน ไมเปนของ
เกาเก็บ และเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกัน ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิต
2.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และหนวย
ระบบความรอนจากโรงงานผูผลิตที่เปนยี่หอเดียวกันทั้งชุด
3.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถ
ถอดลางทําความสะอาดได
4.ราคาที่เสนอตองเปนราคารวมคาติดตั้งและพรอมใชงาน ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ทาชนะ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาชนะ
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ
1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง ดังนี้
1.1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 15000 BTU จํานวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จํานวน 4 เครื่อง
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น และไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2134-2545 ปละฉลากประหยัดไฟเบอร 5

- สําเนา-

4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และ
หนวยระบบความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและ
สามารถลางทําความสะอาดได
6. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7. เปนเครื่องปรับอากาศทําความเย็นโดยตรงระบายความรอนดวยอากาศแบบแยกสวน
(DIRECT EXPANTION AIR-COOLED SPLIT SYSTEM) ชนิดคอยสเย็น (FCU) แขวนใตฝา ผูขายจะตองเปนผู
จัดหาตัวเครื่องวัสดุอุปกรณทุกอยาง รวมทั้งการติดตั้งทดสอบการทํางานของระบบใหถูกตองตามหลัก
วิศวกรรมที่ดี ตัวเครื่องและวัสดุอุปกรณทุกอยางตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน จะตองผานการ
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) รวมทั้งมีฉลาก หรือสติ๊กเกอรติดตัวเครื่องแสดงการเสีย
ภาษีสรรพสามิตอยางถูกตองแลวตามที่กรรมสรรพสามิตไดกําหนดไว โดยตองมีคา
EER (ENERGY
Effciency Ratio) ไมนอยกวา 11.5
ระบบไฟฟา
1.ผูขายจะตองติดตั้งสวิทซตัดตอนอัตโนมัติ (อุปกรณปองกันระบบไฟฟา
: Circuit
Breaker) ขนาดไมต่ํากวาขนาดกระแสไฟฟาของเครื่องปรับอากาศและสายไฟในขนาดที่เหมาะสมให
ถูกตองตามมาตรฐานของการไฟฟา และสามารถใชงานไดโดยไมมีผลกระทบตอระบบควบคุมไฟฟาเดิม
ของอาคาร
2.สายไฟฟาทั้งหมดใหใชสายทองแดงรอยสายไฟฟาในทอ PVC สีเหลือง ขนาดและ
จํานวนของสายที่รอยในทอใหเปนไปตามมาตรฐาน การตัดตอสายไฟใหทําที่กลองตอสาย , กลองสวิตซ
เทานั้น ตําแหนงที่ทําการตัดตอสายไฟฟาตองอยูในตําแหนงที่สามารถทําการตรวจสอบหรือซอมบํารุงได
งาย
การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
1. แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้
-สวิทซ 1 ตัว
-ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 5 เมตร
-สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
2. สถานที่ติดตั้งระบบปรับอากาศใหเปนไปตามที่ผูซื้อกําหนด การติดตั้งเครื่องระบาย
ความรอนใหรองรับทุกเครื่องดวยขาเหล็ก มีลูกยางกันสะเทือนรองรับหรือวางบนฐานรองคอนกรีตที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง
3. กรณีการติดเจาะผนัง เพดานหรืออื่นๆ ที่เกิดความเสียหายแกอาคาร ผูขายตอง
ดําเนินการซอมแซมใหเรียบรอย สีที่ใชตองเปนสีเดียวกับผิวเดิมไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยคาใชจายที่
เกิดขึ้นเปนภาระของผูขาย และตองดําเนินการใหเสร็จกอนการสงมอบงาน
4. การเดินทอน้ํายาจะตองเดินใหเรียบรอยสวยงาม พรอมวางครอบทอทั้งดานในและ
ดานนอกอาคาร
เงื่อนไขอื่น ๆ
1.ผูเสนอราคาจะตองแนบ Catalog จริงทําเครื่องหมายใหชัดเจนตามรายละเอียด
คุณลักษณะแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณา
2.มีคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย
3.ในกรณีเครื่องยังอยูในระยะประกัน หากชํารุด และตองนําไปซอมที่บริษัทผูขาย ถา
นานเกิน 20 วัน ผูขายจะตองนําเครื่องใหมมาติดตั้งใหแทนเครื่องเดิมจนกวาจะตรวจซอมเสร็จ
4.กรณีมีการเสนอราคารวมเทากัน เทศบาลตําบลทาชนะจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบ
จากอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) เปนเกณฑในการตัดสิน
การบริการและการรับประกัน

- สําเนา-

ผูขายตองทดลองเดินเครื่องใหเรียบรอยกอนสงมอบงานและรับประกันระบบปรับอากาศ
รวมทั้งอุปกรณ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และรับประกันคอมเพรสเซอรอยางนอย 5 ป นับจากวันรับ
มอบงานในระหวางการรับประกันผูขายตองใหบริการบํารุงรักษา ตรวจเช็ค ระบบน้ํายา ระบบไฟฟา
และทําความสะอาดอุปกรณีตาง ๆ เชน แผนฟลเตอร ถาดน้ําทิ้ง คอยลรอนและคอยลเย็น ฯลฯ ทุกระยะ
4 เดือน หากพบวาอุปกรณใดชํารุดเสียหายอันเกิดจากการใชงานตามปกติ จะตองเปลี่ยนใหใหมเพื่อให
ใชการไดดีตามเดิม โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใด
กําหนดการสงมอบ
ผูขายจะตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหแลวเสร็จครบถวนภายใน 30 วัน

