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Our Ref:      PPC/0318/022-1              FQ-SM-01 
เร่ือง        เสนอราคางานบริการส าหรับระบบปรับอากาศ OR 1-5 และ Cath Lab                          REV:2 
        โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น                   วนัท่ี 2 เมษายน 2561 
เรียน        ผู้อ านวยการ 
        โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 
ส าเนาเรียน   คณุเทพพิทกัษ์ เกตษา 
 
        บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ออกแบบ ติดตัง้ และบริการหลงัการขาย ระบบปรับอากาศ ระบบท า
ความเย็น และระบบเคร่ืองกล ท่ีได้รับมาตรฐานการจดัการคณุภาพ ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2008 ขอเรียน
เสนอราคางานบริการ จ านวน 4 ครัง้ ในชว่งระยะเวลา 1 ปี ส าหรับระบบปรับอากาศ OR 1-5 และ Cath Lab 
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ราคา 
ราคาคา่บริการบ ารุงรักษา จ านวน 4 ครัง้      =         480,000.00 บาท 
(ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 
โดยมีรายละเอียดคือ 

- การเข้า PM ทางบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจเช็คและตรวจสอบการท างานของเคร่ืองระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ผลิตภณัฑ์ “WINDCHILL” รวมถึงระบบควบคมุตามขอบเขตการบ ารุงรักษา 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.รายละเอียดหรือคณุลกัษณะ 

1.1 การบ ารุงรักษาระบบ Air Handling Unit 
1.1.1 รายการท่ีต้องตรวจสอบ 3 เดือน/ครัง้ 

1.1.1.1 ตรวจสอบสภาพพร้อมท าความสะอาด Fresh Air Filter,Pre Filter, Medium Filter , HEPA 
Filter  

1.1.1.2 ท าความสะอาด AHU  
1.1.1.3 ล้างท าความสะอาด Cooling Coil Unit 
1.1.1.4 ตรวจสอบการท างานของอปุกรณ์ควบคมุวาล์ว หน้าเคร่ือง AHU 
1.1.1.5 ตรวจสอบชดุ Blower AHU 
1.1.1.6 ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์, Blower AHU รวมถึงระบบป้องกนัความเสียหายขอ

มอเตอร์ 
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1.1.1.7 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 
1.1.1.8 ตรวจสอบการท างานของระบบควบคมุ ให้สามารถควบคมุอณุหภมูิ ความชืน้และ ความดนั   
            ได้ตามท่ีก าหนด 
1.1.1.9  ท าความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน า้ทิง้ของเคร่ือง 
1.1.1.10 ตรวจเช็คท าความสะอาดแผงควบคมุและอปุกรณ์ไฟฟ้า 
1.1.1.11 ตรวจสอบการท างานของระบบ Control System และการท างานของ Sensor 

      หมายเหต ุ                     1.     ราคานีไ้มร่วมคา่วสัดอุปุกรณ์และคา่แรงในการซอ่ม กรณีวสัดอุปุกรณ์หรือเคร่ืองจกัรเกิด
ความเสียหาย, ช ารุด ,บกพร่อง ไมส่ามารถใช้งานได้ หากทางบริษัทฯ ตรวจพบจะเสนอ
ราคาตอ่ผู้วา่จ้าง เพ่ือให้อนมุตักิ่อนการแก้ไข 

        2.   ราคานีไ้มร่วม Pre Filter ,Medium Filter และ HEPA Filter หากทางผู้วา่จ้างต้องการ
     เปล่ียนผู้ว่าจ้างต้องจดัหา Filter ดงักลา่ว ให้แก่ทางบริษัทฯ (ซึง่ทางบริษัทฯ จะด าเนิน
     การเปล่ียนให้ในรอบการท า PM โดยไม่คดิคา่ใช้จายเพิ่มเตมิ) 

           3.     ราคานีร้วมการเรียกเข้าตรวจสอบหรือซอ่มฉกุเฉิน จ านวน 3 ครัง้ / ปี 
          4.     ราคานีไ้ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ไว้แล้ว 
          5.     รายละเอียดเคร่ืองตามเอกสารแนบ 2 
ก าหนดยืนราคา                  120 วนั 
ก าหนดช าระเงิน       แบง่ช าระ 4 งวด ๆ ดงันี ้

- งวดท่ี 1 ช าระ 25% หลงัด าเนินการท า PM รอบท่ี 1 
- งวดท่ี 2 ช าระ 25% หลงัด าเนินการท า PM รอบท่ี 2  
- งวดท่ี 3 ช าระ 25% หลงัด าเนินการท า PM รอบท่ี 3 
- งวดท่ี 4 ช าระ 25% หลงัด าเนินการท า PM รอบท่ี 4 

  
                          บริษัทฯ ขอขอบคณุท่ีให้โอกาสในการเสนอราคา และหวงัวา่จะได้รับใช้ทา่นในเร็วนี  ้

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                 
                                          นายนเรศ ตาค าลือ 
                                        Marketing Manager 
                         Engineering Service Department
  


