
 

 
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
1. ชื่อครุภัณฑ์  ลิฟท์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 
2. จ านวนที่ต้องการ 4  ชุด 
3. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 

3.1. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอลิฟท์โดยสารใหม ่ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นลิฟทโ์ดยสารขนาด
น้ าหนักบรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 1,050 กิโลกรัม จ านวน 4 ชุด 

3.2. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอและออกแบบลิฟทโ์ดยสารที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับประสิทธิภาพ อรรถการ
ใช้ประโยชน์ การเคลื่อนตัวของลิฟท์โดยสารที่มีการออกตัว Start และการหยุด Stop ที่มีระบบควบคุม
ความเร็วการหยุดที่มี soft start & soft stop ท าให้ลิฟทโ์ดยสารมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงมีความราบเรียบไม่มี
การกระตุกหรือสะดุด ลิฟทโ์ดยสารต้องเป็นลิฟทโ์ดยสารที่ออกแบบและประกอบจากโรงงานที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับตามสากลไม่เป็นลิฟทโ์ดยสารที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่หลากหลายจากหลายผู้ผลิตและน ามา
ประกอบจากโรงงานที่ไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3.3. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอลิฟท์โดยสารส าหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ในทุกๆ ฟังก์ชั่นการท างาน เพ่ือป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ของลิฟท์โดยสารและผู้ใช้งาน            
( นักศึกษา , อาจารย์ , เจ้าหน้าที่บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ) เช่น การป้องกันลิฟทโ์ดยสารตกเม่ือ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง มีระบบการป้องกันลิฟท์โดยสารกระตุก การป้องกันลิฟท์โดยสารค้างในทุกกรณ ี  
( ไฟฟ้าดับ, อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท างานผิดพลาด , อ่ืนๆ )  

3.4. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอลิฟท์โดยสารที่มีการออกแบบระบบลิฟทโ์ดยสารให้มีเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งการ
ใช้งานในทุกฟังก์ชั่นให้มีการใช้พลังงานต่ าสุด โดยมีการออกแบบใช้มอเตอร์ ระบบควบคุมความเร็ว และ
อ่ืนๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่ต่ า 

3.5. ผู้เสนอราคาต้องมีการบริหารการจัดการการดูแลลูกค้า และการบริการซ่อมฉุกเฉิน การซ่อมบ ารุง 
Maintenance Contract ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน ผู้เสนอราคาต้องมีการบริการและการรับประกันการดูแล
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟทโ์ดยสารให้สามารถท างานปกติมีบริการ Maintenance contract รับประกัน
เปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบ ารุงตลอดเวลารับประกัน 3 ปี เพื่อให้การใช้งานของลิฟท์โดยสารสามารถรองรับ
การใช้งานของนักศึกษาที่มีจ านวนมาก  

3.6. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร วิศวกร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบลิฟท์โดยสารที่มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่ท างานเกี่ยวกับลิฟท์โดยสารพร้อมใบรับรอง certification เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบ ารุง
ลิฟทโ์ดยสาร มีการบริหารจัดการโครงการ Project Management การรื้อถอนลิฟทโ์ดยสารเก่าและการ
ติดต้ังลิฟทโ์ดยสารใหม่ ที่สามารถบริหารโครงการได้ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และการด าเนินการ
ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อผู้มาใช้งานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ( อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาใช้งาน ) โดยการวางแผนก าหนดแผนการท างานต้องค านึงถึง
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในระหว่างการติดตั้งและหลังการติดตั้งในการใช้งานระยะยาว  
 
 
 



 

3.7. ผู้เสนอราคาต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในขณะด าเนินการรื้อถอนลิฟทโ์ดยสารเก่า จ านวน 
4 ชุด รวมทั้งต้องด าเนินการติดตั้งลิฟทโ์ดยสารตัวใหม่ จ านวน 4 ชุด พร้อมทั้งดูแลพื้นที่สิ่งก่อสร้างให้
เรียบร้อยและมีระบบการควบคุมความปลอดภัย 100% ความสะอาด การกั้น Partition / Fence ก าหนด
แยกเขตก่อสร้างมีป้าย Safety ต่างๆที่ด ีถ้าหากมีความเสียหายใดๆ กับทรัพย์สินของทางราชการ ให้ผู้เสนอ
ราคาด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม  

3.8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตลิฟทโ์ดยสารหรือเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงของลิฟท์โดยสารที่น าเสนอโดยมีการ
ระบุหนังสือยืนยันและประสบการณ์การติดตั้งลิฟท์โดยสาร ตามจ านวนข้อก าหนดในรายละเอียด 

3.9. ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการติดตั้งลิฟทโ์ดยสารใหม่จ านวน 4 ชุด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามก าหนดเวลาที่ตก
ลงพร้อมใช้งานและผ่านการทดสอบการเดินลิฟท์โดยสาร (Test Commissioning) ขั้นตอนสุดท้ายในทุก
ระบบ โดยผู้เสนอราคาต้องท ารายงานการทดสอบการเดินลิฟท์โดยสาร (Test Commissioning) ตาม
ข้อก าหนดคุณสมบัติของลิฟท์โดยสารที่ผู้เสนอราคาน าเสนอ 

3.10. ผู้เสนาราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement:e-GP) 

3.11. ผู้เสนอราคาต้องจัดท ารายละเอียดให้ครบตามข้อก าหนด หากไม่ครบตามข้อก าหนดคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่
จะไม่พิจารณาการเสนอราคา  

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบลิฟทโ์ดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  จ านวน                
4 ชุดพร้อมติดตั้ง มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างน้อย ดังนี้ 
4.1. รายละเอียดทั่วไป (General Specification)  

4.1.1. ลิฟทโ์ดยสารน้ าหนักบรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 1,050 กิโลกรัม (ผู้โดยสาร 14 คน) เป็นระบบลิฟท์
โดยสารคู ่ติดต้ังลิฟทโ์ดยสาร 2 ตัวคู่กัน  

4.1.2. มีความเร็วในการขับเคลื่อนตัวลิฟท์โดยสารไม่น้อยกว่า 105 เมตร/นาที เป็นแบบปรับความเร็วได้
อัตโนมัติ 

4.1.3. มีระบบการเรียกใช้ลิฟทโ์ดยสารแบบ Pull ที่สามารถเรียกใช้ลิฟทโ์ดยสารตัวที่ว่างและอยู่ใกล้ชั้นที่
เรียกใช้เพ่ือประหยัดพลังงาน 

4.1.4. ชนิดของเครื่องเป็นแบบไม่มีเฟืองทดรอบ (GEARLESS TRACTION MACHINE) เพ่ือลดการสึกหรอ
และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงในอนาคต (PMSM) เป็นระบบที่ประหยัดพลังงานไม่มีแรงเสียดทาน
ในขณะเคลื่อนตัวท างาน 

4.1.5. ชนิดของมอเตอร์หลักในการขับเคลื่อนเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานรับรอง 
4.1.6. ลิฟทโ์ดยสารวิ่งรับส่งจากชั้น 1 ถึงชั้น 13 รวมทั้งหมด 13 ชั้นและมีจ านวน 13 ประต ูตรงกันในแนวดิ่ง

ด้านเดียวกัน 
4.1.7. ใช้กับไฟฟ้า AC 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย ความถ่ี 50 เฮิรตซ์  
4.1.8. เครื่องฉุดลิฟทโ์ดยสาร เครื่องควบคุม และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศ

จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบโดยโรงงานผู้ผลิตลิฟท์โดยสารโดยตรงจากโรงงานในต่างประเทศ 
การประกอบดังกล่าวได้รับการรับรองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ (under license) 

 
 



 

4.1.9. คุณสมบัติและขนาดต่างๆ  ของลิฟทโ์ดยสารจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟทโ์ดยสาร บ่อลิฟท์
โดยสารและห้องเครื่องเดิมของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยผู้รับเหมาต้องด าเนินการตรวจสอบ
หน้างานว่าขนาดช่องลิฟทโ์ดยสาร บ่อลิฟทโ์ดยสาร ลักษณะโครงสร้าง Concrete Structure ของช่อง
ลิฟทโ์ดยสารเดิมเป็นอย่างไร เพ่ือผู้เสนอราคาจะได้ด าเนินการออกแบบลิฟท์โดยสารและติดตั้งระบบ 
Support ต่างๆ ให้การรื้อถอนลิฟทโ์ดยสารเดิมและการติดต้ังลิฟทโ์ดยสารใหม่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย หากเกิดข้อผิดพลาดใดในการออกแบบและติดตั้ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา
ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ผู้เสนอราคาไม่สามารถมาเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้ โดย
รายละเอียดของระยะช่องลิฟท์เดิมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) มีดังนี้  

4.1.9.1. ขนาดของโครงสร้างประตูลิฟท์โดยสาร   :   กว้าง 1.10 เมตร x สูง 2.20 เมตร 
4.1.9.2. ขนาดช่องลิฟท ์(ภายใน)       :   กว้าง 2.05 เมตร x ลึก 2.11 เมตร 
4.1.9.3. ความลึกบ่อลิฟท ์(PIT)          :   2.41 เมตร 

4.1.10. มีป้ายแสดงการใช้งานของลิฟท์โดยสาร ผู้ผลิตลิฟท์โดยสาร ข้อห้ามการใช้ลิฟท์โดยสาร ป้ายห้ามสูบ
บุหรี่ในลิฟทโ์ดยสาร ที่ก าหนดและอ่ืนๆ   

4.1.11. มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินที่ห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร 
4.1.12. มีป้ายบอกพิกัดน้ าหนักหรือจ านวนคนโดยสาร และวิธีการขอความช่วยเหลือติดไว้ในห้องโดยสาร

ลิฟท์   
4.1.13. มีสายสัญญาณส าหรับรองรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตัวลิฟท์โดยสาร โดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเป็นผู้จัดหากล้องวงจรปิดเอง 
4.1.14. ลิฟทโ์ดยสารที่จะน ามาติดตั้งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ANSI 

หรือ EN81 หรือ JIS และจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการ ISO 9001 : 2015 
หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า  

4.2. ห้องโดยสาร 
4.2.1. ตัวตู้ลิฟทโ์ดยสารท าด้วยโครงเหล็ก และแผ่นเหล็กท่ีแข็งแรง ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม ผลิตจาก

โรงงานผู้ผลิตลิฟทต์รงตามมาตรฐาน อาทิเช่น JIS A430-1983, JIS A430-1992, ANSI A17.1, ANSI 
A17.2, EN81, TIS837-2531 หรือ ISO 4190-1 

4.2.2. ขนาดภายในตัวลิฟต์โดยสาร มีขนาดอย่างน้อย กว้าง 1.4 เมตร x ลึก 1.6 เมตร x สูง 2.3 เมตร โดยผู้
เสนอราคาต้องด าเนินการตรวจสอบวัดหน้างานจริงว่าระยะต่างๆ เป็นเท่าไรเพื่อใช้ในการออกแบบ
ของผู้เสนอราคา 

4.2.3. พ้ืนลิฟทโ์ดยสารปูด้วยกระเบื้องยาง Vinyl Chloride Tile หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร  
4.2.4. ผนังลิฟท์โดยสารท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless steel hairline finished) ชนิดเต็มแผ่น

เดียวกันยาวตลอดความสูงของตัวลิฟท์ รอยต่อทุกจุดของผนังจะต้องตกแต่งเข้ามุม      90 องศา 
อย่างสวยงามกับผนังด้านข้าง   

4.2.5. ขอบผนังลิฟทโ์ดยสารด้านล่างมีแผ่นกันกระแทก (Kick Plate) ท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless 
steel hairline finished) 

 
 
 



 

4.2.6. มีราวกันเท้ากระแทกด้านล่างผนังลิฟท์โดยสาร ท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless steel hairline 
finished) แบบแบน จ านวน 3 ด้าน  

4.2.7. มีราวมือจับกันกระแทกท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless steel hairline finished) แบบแบน 
จ านวน 3 ด้าน 1 ระดับ 

4.2.8. มีกระจกชนิดเทมเปอร์ (Tempered  glass) จ านวน 2 บาน ติดต้ังเต็มผนังฝั่งตรงข้าม ประตูลิฟท์
โดยสาร  

4.2.9. ภายในห้องลิฟท์โดยสารจะต้องมีไฟส่องสว่างแบบฟลูออเรสเซ็นต์ ติดตั้งแบบให้แสงทางอ้อม (Indirect 
Lighting) มุมทั้ง 4 ด้าน ติดหลอดไฟชนิด LED จ านวน 4 ดวง มีช่องระบายอากาศพร้อมพัดลมระบาย
อากาศ 

4.3.  ประตูลิฟทโ์ดยสาร 
4.3.1. มีประตูลิฟต์โดยสารและประตูชานพักท างานพร้อมกันโดยอัตโนมัติ แบบสองบานเลื่อนเปิด-ปิดออก

จากแนวกึ่งกลาง (2 Panel Center Opening) โดยใช้มอเตอร์ประตูแบบไฟฟ้ากระแสสลับ ติดตั้งอยู่
ส่วนบนของตัวลิฟต์โดยสารเพ่ือให้เปิด-ปิดประตูได้อย่างนิ่มนวล โดยสามารถเร่งหรือปรับความเร็วได้ 

4.3.2. ประตูลิฟตโ์ดยสารมีขนาดอย่างน้อยกว้าง 0.90 เมตร x สูง 2.10 เมตร โดยผู้เสนอราคาต้องด าเนินการ
ตรวจสอบวัดหน้างานจริงว่าระยะต่างๆเป็นเท่าไรเพ่ือใช้ในการออกแบบของผู้เสนอราคา 

4.3.3. ประตลูิฟทโ์ดยสารท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless Hairline Finish) 
4.3.4. ประตูลิฟท์โดยสารชานพักท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless Hairline Finish) 
4.3.5. ธรณีประตลูิฟทโ์ดยสารด้านใน – นอก (Sill) ท าด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดี (Extruded 

Aluminum) 
4.4.  อุปกรณ์และแผงควบคุม 

4.4.1. มีแผงควบคุมเรียกตัวลิฟท์โดยสารทีห่น้าชานพักทุกชั้น ท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless Hairline 
Finish) ปุ่มกดเรียกลิฟทเ์ป็นแบบไมโครทัช (Micro Touch) มีแสงสว่างในตัว (Illuminated Push 
Button) ชั้นบนสุดและล่างสุดมีปุ่มกดเรียกลิฟท์โดยสาร “ขึ้น” หรือ “ลง” ชั้นระหว่างกลางมีปุ่มกด
ชั้นละ 2 ปุ่ม ส าหรับเรียกลิฟท์โดยสารเพ่ือจะ “ขึ้น” และ/หรือ “ลง” พร้อมมีตัวเลขบอกต าแหน่งชั้น
แบบดอทแมทริก (High Intensity Dot Matrix) และไฟสัญญาณลูกศรแสดงการทิศทางการวิ่งของ
ลิฟทโ์ดยสาร ซึ่งไฟบอกชั้นและปุ่มกดรวมอยู่ในแผงเดียวกัน 

4.4.2. มีแผงควบคุมภายในตัวลิฟทโ์ดยสารจ านวน 2 แผง ( 1 แผงส าหรับผู้พิการ) ท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย 
(Stainless Hairline Finish) ประกอบด้วยปุ่มต่างๆ ดังนี้ 
4.4.2.1. ปุ่มกดส่งตามชั้นต่าง ๆ ตามจ านวนชั้นที่จอด เป็นระบบไมโครทัช (Micro Touch) เมื่อกด

ปุ่มจะมีเสียงดังและมีแสงแสดงการตอบรับค าสั่งพร้อมกันทั้ง 2 แผง 
4.4.2.2. ปุ่มกดเปิดประตู (Door Open) ทั้ง 2 แผง 
4.4.2.3. ปุ่มกดปิดประตู (Door Close) ทั้ง 2 แผง 
4.4.2.4. ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Call) 
4.4.2.5. ปุ่มล็อคลิฟท์โดยสาร (Hold Door) 

 
 
 
 



 

4.4.2.6. แผงปุ่มกดส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ มีอักษรเบรลล์ทุกปุ่มและมีเสียงบอกต าแหน่งชั้น
ต่างๆ  เมื่อลิฟท์โดยสารหยุด และข้ึนหรือลง พร้อมมีแสงเตือนการท างาน 

4.4.3.มีแผงควบคุมพิเศษติดตั้งอยู่บนแผงควบคุมในตัวลิฟท์โดยสาร มีฝาปิดล็อคด้วยกุญแจส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมลิฟท์โดยสารเฉพาะ ประกอบด้วยสวิทซ์ควบคุม ดังนี้ 
4.4.3.1. สวิทซ์เปิด – ปิดพัดลมระบายอากาศ 
4.4.3.2. สวิทซ์เปิด – ปิดไฟแสงสว่าง 
4.4.3.3. สวิทซ์หยุดการท างานของลิฟท์โดยสาร (Stop Switch) 
4.4.3.4. สวิทซ์ส าหรับการบ ารุงรักษาลิฟท์โดยสาร (Maintenance Switch) 

4.4.4. มีแผงไฟสัญญาณแสดงต าแหน่งลิฟท์โดยสารท าด้วยสแตนเลสแฮร์ลาย (Stainless Hairline Finish) มี
สัญลักษณ์แสดงทิศทางการเคลื่อนที่และตัวเลขแสดงต าแหน่งของลิฟท์โดยสารทุกชั้นแบบดอทเมทริก 
(High Intensity Dot Matrix) ติดตั้งอยู่ด้านข้างประตู เป็นชิ้นเดียวกันกับแผงควบคุมภายในตัวลิฟท์ 
เพ่ือให้สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน 

4.4.5. เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อติดต่อกับภายในห้องโดยสารลิฟท์ บริเวณหน้าชาน
พักชั้น 1 พร้อมทั้งมีแสงไฟและเสียงเตือนในกรณีท่ีลิฟท์ขัดข้อง 

4.4.6. ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายสัญญาณเสียงเตือนในกรณีลิฟท์โดยสารขัดข้อง ไปยังห้องเจ้าหน้าที่
ประจ าอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 

4.5.  ระบบควบคุมงานท างาน 
4.5.1. ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟทโ์ดยสารไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแม่เหล็กถาวร (AC permanent magnet 

motor) จะสร้างสนามแม่เหล็กถาวรในการขับเคลื่อนพู่เลย์โดยตรง (Gearless)  ผ่านไปยังขดลวดที่
พันชุดแกนเหล็กที่ทับซ้อนกัน ซึ่งท าให้มอเตอร์มีขนาดเล็กและบาง (Disc Type) ประหยัดพ้ืนที่ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8.9 กิโลวัตต์ ติดรอกขับเคลื่อนโดยตรง ไม่ใช้ชุดเฟืองทดรอบ (Gearless traction 
machine system) และเบรกแบบจานคู่ (Dual break system) ควบคุมการขับเคลื่อนโดยการ
ปรับเปลี่ยนแรงดันและความถี่ของไฟฟ้า (Variable Voltage Variable Frequency Control, VVVF) 
โดยมอเตอร์ขับลิฟทโ์ดยสารต้องติดตั้งบนรางลิฟทข์นาดใหญ่มั่นคง 

4.5.2. มีระบบเบรกของลิฟท์โดยสารเป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic type) มีอุปกรณ์คลายเบรก
ด้วยมือ ส าหรับเลื่อนห้องโดยสารให้ขึ้นลงได้ในกรณีกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือลิฟทโ์ดยสารค้าง 

4.5.3. มีระบบควบคุมความเร็วลิฟท์โดยสารที่ใช้อุปกรณ์โซลิดสเตทแบบกระแสสลับ (Solid state AC) 
ควบคุมความเร็วแบบป้อนกลับ (Feedback control) โดยการปรับเปลี่ยนแรงดันและความถ่ีของ
ไฟฟ้า (VVVF) โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) ควบคุมการท างานอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter Unit) และควบคุมชุดพัลซ์วิดมอดดูเลชั่น (Pulse Width Modulation Control, PWM) 

4.5.4. มีระบบปรับระดับการจอดส าหรับควบคุมการจอดให้ตรงชั้นกับพ้ืนทุกชั้นแบบอัตโนมัติทั้งขาขึ้นและขา
ลง โดยไม่ค านึกถึงน้ าหนักบรรทุกของลิฟทโ์ดยสารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ระบบควบคุมระดับการ
จอดแบบ Micro leveling control โดยใช้ตัวควบคุมแบบดิจิตอล (Digital Floor controller) โดย
จะท างานสัมพันธ์โดยตรงกับการเคลื่อนที่ของตัวลิฟทโ์ดยสาร เพ่ือให้การหยุดรับ - ส่งของลิฟท์
โดยสารเป็นไปอย่างนิ่มนวล มีระยะผิดพลาดในการเข้าจอดตามชั้นไม่เกิน ± 3 มิลลิเมตร 

 
 



 

4.5.5. มีระบบควบคุมการท างานโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์  (Microprocessors control system) พร้อม
ด้วยโครงข่ายสื่อสารข้อมูล (Data network) และควบคุมโดยพื้นฐานของฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy logic 
basics) เป็นอย่างน้อย โดยควบคุมการท างาน 3 หน่วยผสานกัน คือ 1) ที่ห้องเครื่องในตู้ Control  2) 
ที่ตัวลิฟทโ์ดยสารและแผงปุ่มกด 3) ที่แผงปุ่มกดประตูชานพักทุกชั้น โดยแต่ละหน่วยใช้ไมโคร
โพรเซสเซอร์ไม่น้อยกว่า 16 บิต ในการควบคุมการท างานของลิฟท์โดยสารให้สัมพันธ์กับค าสั่งที่ได้รับ
และน้ าหนักบรรทุก  

4.6.  ระบบควบคุมความปลอดภัย 
4.6.1.  มีอุปกรณร์ะบบควบคุมความปลอดภัยและระบบป้องกันทางไฟฟ้า ดังนี้ 

4.6.1.1. มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลย์ เกินหรือต่ ากว่ามาตรฐาน (Over voltage 
Protection) 

4.6.1.2. มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัด (Over current Protection) 
4.6.1.3. มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่ครบเฟส (Phase-Fault Protection) 
4.6.1.4. มีระบบป้องกันอุณหภูมิของมอเตอร์ที่เพ่ิมสูงขึ้นจนผิดปกติ (Motor Over Temperature 

Protection) 
4.6.2. มีระบบควบคุมอุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยชั้น ดังนี้ 

4.6.2.1. มีอุปกรณ์นิรภัยและควบคุมความเร็ว (Car Safety Governor) ของลิฟท์โดยสารให้อยู่ในพิกัด 
4.6.2.2. มีระบบป้องกันลิฟท์โดยสารเคลื่อนที่เกินระยะวิ่ง (Terminal and Final Landing Safety) 

ติดตั้งอยู่ที่บริเวณส่วนบนสุดและล่างสุดของช่องลิฟท์โดยสาร 
4.6.2.3. มีระบบรองรับการกระแทก (Terminal Buffers) ของตัวลิฟท์โดยสารและลูกถ่วงน้ าหนัก เพ่ือ

ป้องกันอันตราย ติดตั้งที่ก้นบ่อลิฟท์โดยสาร เป็นแบบสปริง (Spring Buffer) 
4.6.3.  มีระบบป้องกันลิฟทโ์ดยสารค้าง (Safety Drive System) ดังนี้ 

4.6.3.1. มีระบบประตูเปิดกลับ (Safety Return System) 
4.6.3.2. มีระบบวงจรอินเตอร์ล็อค (Interlock) ลิฟทโ์ดยสารจะท างานได้ต่อเมื่อประตูชานพักของทุก

ชั้นปิดสนิทแล้ว 
4.6.3.3. ระบบป้องกันลิฟทโ์ดยสารบรรทุกเกินน้ าหนัก (Overload Protection System) โดยลิฟท์

โดยสารจะไม่วิ่ง ประตูลิฟทโ์ดยสารจะเปิดค้าง และมีเสียงเตือนให้ทราบ 
4.6.4. มีระบบสั่งการให้ลิฟทโ์ดยสารไปจอดชั้นอพยพที่ถูกก าหนด (ชั้น1) ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจาก

นั้นลิฟทโ์ดยสารจะหยุดการท างาน  
4.6.5. มีอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสารหรือกระแทกสิ่งกีดขวางแบบระบบม่านแสง (Infrared Light 

Curtain) ติดตั้งที่ด้านข้างประตูลิฟทโ์ดยสารทั้ง 2 ด้าน 
4.6.6. มีทางออกฉุกเฉินที่เพดานลิฟทโ์ดยสาร 
4.6.7. มีโทรศัพท์ติดต่อภายใน (Interphone) ใช้กดเรียกในกรณีเหตุฉุกเฉิน 
4.6.8. มีแสงสว่างส ารองฉุกเฉิน (Emergency Light) ติดไว้ในตัวลิฟทโ์ดยสาร กรณีไฟฟ้าในอาคารดับ ไฟ

ฉุกเฉินจะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ส ารองที่สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้เองโดย
อัตโนมัติ (Automatically Chargeable Battery) 

 
 
 



 

4.6.9. รอกต้องมีขนาด (Main Sheave) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 410 มิลลิเมตร 
4.6.10. ลวดสลิงที่ใช้จะต้องเป็นลวดสลิงส าหรับลิฟท์โดยสารโดยเฉพาะ  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 10 มิลลิเมตร  และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.6.11. ลูกถ่วงน้ าหนัก ท าด้วยก้อนโลหะ วางซ้อนกันในโครงเหล็กที่แข็งแรง และมีน้ าหนักพอเหมาะตาม

มาตรฐานเพ่ือให้ลิฟทโ์ดยสารท างานได้อย่างนิ่มนวล ปลอดภัย และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4.6.12. รางลิฟทโ์ดยสารท าด้วยรางเหล็กรูปตัว T ส าหรับใช้กับลิฟท์โดยสารโดยเฉพาะผิวหน้ารางไสเรียบ มี

ขนาดมาตรฐานที่ระดับความเร็ว และน้ าหนักของตัวลิฟท ์เมื่อบรรทุกน้ าหนักเต็มที่ได้โดยปลอดภัย 
และมีระบบหล่อลื่นรางวิ่งตลอดเวลาอย่างเพียงพอโดยสม่ าเสมอ 

4.6.13. ขณะลิฟท์โดยสารเข้าจอดตามชั้นจะต้องมีสัญญาณเสียงสัญญาณเตือนเพื่อให้ผู้โดยสารทราบว่าจอด
ชั้นแล้ว (Chime On/Below) 

4.6.14. ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กท่ีไม่ได้รับการพ่นเคลือบหรือชุบสีจะต้องมีการป้องกันการเกิดสนิมด้วยการทาสาร
ป้องกันสนิมอย่างดี 

4.6.15. มีระบบส ารองไฟฉุกเฉิน Automatic Landing Device for Power Failure (ALP) ที่จ่ายไฟส ารอง
เข้าสู่ระบบการท างานของลิฟทโ์ดยสารเมื่อไฟฟ้าดับ โดยต้องขับเคลื่อนลิฟท์โดยสารไปยังชั้นที่ใกล้
ที่สุดด้วยความเร็วในช่วง 6-10 เมตร/นาที และระบบสั่งให้ประตูลิฟทโ์ดยสารเปิดเองโดยอัตโนมัติ
และลิฟทโ์ดยสารหยุดการท างานเมื่อถึงชั้นที่จอด 

4.7.  มาตรฐานของลิฟท์โดยสารและอุปกรณ์ 
4.7.1. ลิฟทโ์ดยสารและอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยคุณสมบัติ

และขนาดต่างๆ ของลิฟท์โดยสารจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟท์โดยสาร บ่อลิฟทโ์ดยสาร 
และห้องเครื่องเดิมของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการที่เตรียมไว้เท่านั้น 

4.7.2. อุปกรณ์หลักของลิฟท์โดยสารต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดระบบขับเคลื่อน ชุด
ควบคุมตัวลิฟท์โดยสาร ระบบแบตเตอรี่ส ารอง ระบบความปลอดภัย 

4.7.3. ลิฟทโ์ดยสารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องผลิตตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
ดังนี้ JIS, ANSI หรือ EN 81 , ASME, DIN, ว.ส.ท., EN, UL, BS และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  

4.7.4. ลิฟทโ์ดยสารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านการจัดการ ISO 9001 และ ISO 14001 โดยต้องน าใบรับรองคุณภาพดังกล่าว ซึ่งยัง
ไม่หมดอายุมาแสดง  

4.7.5. ลิฟท์โดยสารจะต้องมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS18001:2007   
หรือ ISO45001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.8.  การรับประกัน และการบริการบ ารุงรักษา 
4.8.1. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาลิฟท์โดยสารจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจ าหน่ายที่มีผลงานการ

ติดตั้งและให้บริการลิฟทโ์ดยสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชุด ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
หลักฐานมาแสดงด้วยเป็นผลงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ 

4.8.2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายระบุไว้ในหนังสือรับรองบริษัท 
4.8.3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการบริการกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องย้อนหลัง 10 ปี จนถึงปี

ปัจจุบัน โดยมีหลักฐานผลงานการบริการจากหน่วยงานราชการมาแสดง  
4.8.4. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันระบบลิฟท์โดยสารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้ง มีก าหนดเวลาอย่าง

น้อย 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้มีการส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการ ในระยะเวลาที่อยู่
ในการรับประกัน ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดช ารุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น และมีบริการท าความสะอาด ปรับระบบลิฟท์โดยสารให้ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา โดยช่างที่มีความช านาญทางลิฟท์เป็นประจ าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ผู้เสนอราคาต้อง
มีศูนย์ให้บริการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใน กรุงเทพมหานคร หรือ ปทุมธานี โดยระยะทาง
จากศูนย์บริการไปยังโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร และไม่คิดมูลค่าใดๆ ในกรณีที่มีการเรียกซ่อม
ฉุกเฉินผู้เสนอราคาจะต้องมีช่างและอะไหล่พร้อมที่จะบริการแก้ไขในทันทีที่ได้รับแจ้งตลอดเวลา 24 
ชั่วโมง  

4.8.5. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแบบ As-built พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลลิฟทโ์ดยสาร
เบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดกรณีลิฟทโ์ดยสารขัดข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของอาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลังจากการส่งมอบ
ครุภัณฑอ์ย่างน้อย 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันส่งมอบครุภัณฑ์ พร้อมจัดท าคู่มือส าหรับการใช้งานเป็น
ภาษาไทย จ านวน 2 ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์b 1 ชุด ต้องท าการส่งมอบรายงานการติดตั้ง 
ภาพถ่ายที่แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ทั้งข้อมูลแบบกระดาษและไฟล์ข้อมูลในสื่อบันทึก
ข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์ (Flash drive) เป็นต้น โดยที่ไฟล์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวจะต้องสามารถ
ปรับแต่งแก้ไขได้ 

4.8.6. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต้ังลิฟทโ์ดยสาร 
4.8.6.1. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารวมค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ตลอดจนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีขาเข้า และภาษีต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมดแล้ว 
4.8.6.2. ผู้เสนอราคาต้องดูแลด าเนินการทุกอย่างตามสัญญาของงานนี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ 

และตกแต่งบริเวณท าการติดตั้งอุปกรณ์ทุกๆ ส่วนของอาคารให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงาม
ดังเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.8.7. ผู้เสนอราคาต้องรื้อถอนลิฟทโ์ดยสารเดิม และแจ้งแผนการรื้อถอนให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบก่อนที่
จะด าเนินการรื้อถอนวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในช่องลิฟทโ์ดยสารเดิมออกทั้งหมด จ านวน 4 ชุด และ
ผู้เสนอราคาต้องท าบัญชี พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายรายการวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รื้อถอน ส่งให้แก่
หน่วยงานเจ้าของสถานที่และตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก าหนด  งานรื้อถอน
และขนย้ายวัสดุต่างๆ ต้องค านึงถึงความปลอดภัย การก าจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ 
ขณะรื้อถอนหรือขนย้าย ถ้าหากพบว่าเกิดความบกพร่อง และเสียหายเกิดข้ึน ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เสนอ
ราคาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริงทุกประการทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาจะมา
ฟ้องร้องค่าเสียหายต่อทางผู้ว่าจ้าง หรือทางราชการไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

4.8.8. ผู้เสนอราคาต้องพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆพร้อมแสดงเอกสารระบุ
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ (ORIGINAL COUNTRY) และประเทศผู้ผลิตต่อผู้ว่าจ้างก่อนการติดตั้ง เพื่อ
แสดงว่าอุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆนั้นๆได้ผลิตจากโรงงานต้นแบบ (ORIGINAL) จริงตามทีผู่้เสนอ
ราคากล่าวอ้างอิง โดยเอกสารที่ต้องแสดงประกอบด้วย 

4.8.8.1. ใบรับรองคุณภาพอุปกรณ์และใบรับประกันคุณภาพของลิฟทโ์ดยสาร  
4.8.8.2. CERTIFICATE OF ORIGINAL 
4.8.8.3. ใบแสดงแหล่งผลิตที่มาของอุปกรณ์หลัก (PLACE OF ORIGINAL FOR MAIN PARTS) 
4.8.8.4. PACKING LIST  
4.8.8.5. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ ผู้เสนอ

ราคาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
4.8.9. อุปกรณ์หลักทุกตัว หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นจะต้องติดป้ายชื่อ เพื่อระบุความสามารถหน้าที่ และ

ส่วนงานที่อุปกรณ์นั้นท าหน้าที่เก่ียวข้องอยู่ให้ติดตั้งป้ายชื่อ หรือเลขหมายชนิดคงทนถาวร ท าด้วย
ทองเหลือง ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิมขนาดที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นอ านาจของผู้ว่าจ้างที่จะก าหนดให้ผู้
เสนอราคาด าเนินการในส่วนนี้ทั้งหมดตามความเหมาะสม 

4.8.10. ผู้เสนอราคาจะต้องท า Shop Drawing ระบบลิฟทโ์ดยสาร แสดงรายการละเอียดการติดตั้งให้
คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการติดตั้งลิฟทโ์ดยสารใหม่ โดยจะต้องส่ง
ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หลังจากติดตั้งระบบลิฟท์โดยสารเสร็จเรียบร้อย  

4.8.11. ผู้เสนอราคาจะต้องท าแบบ As-Built Drawing แสดงรายละเอียดการติดตั้งจริงส่งให้ผู้ว่าจ้าง โดยให้
ส่งแบบพิมพ์ จ านวน 2 ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งงานงวด
สุดท้าย พร้อมหนังสือรับประกันอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันรับ
มอบงาน ถ้าอุปกรณ์ที่มีการรับประกันดังกล่าว เกิดช ารุดหรือเสียหายจะต้องเปลี่ยนใหม่ โดยไม่
คิดเงินเพ่ิม หนังสือรับรองต้องออกให้โดยบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง  

4.8.12. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาพร้อมติดตั้งต่อเชื่อมงานระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าควบคุมส าหรับลิฟท์
โดยสารและอุปกรณ์ประกอบเข้าระบบไฟฟ้าเดิมของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

4.8.13. ผู้เสนอราคาต้องท าการทดสอบระบบลิฟท์โดยสารพร้อมทั้งปรับแต่งให้เป็นที่เรียบร้อยจนสามารถใช้
งานได้ดี ส าหรับวิธีทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่นิยมใช้กัน และต้องจัดท ารายงานผลการทดสอบ
ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับทราบด้วย 

 
 
 



 

4.8.14. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.8.14.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายที่เป็นผู้แทนจ าหน่ายหลัก

ในประเทศไทย กรณีเป็นตัวแทนจ าหน่ายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจาก
ผู้ผลิต หรือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และประกอบธุรกิจในด้านการจ าหน่าย ติดตั้ง 
ให้บริการบ ารุงรักษาลิฟทโ์ดยสารในประเทศมาแล้ว ไมน่้อยกว่า 20 ปี 

4.8.14.2. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้ง หรือซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาลิฟทโ์ดยสาร ให้กับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชน (กรณีเป็นผลงานเอกชน หน่วยงานเอกชนนั้นจะต้องเป็นเจ้าของงาน
จ้างนั้นโดยตรง) ซึ่งเป็นมูลค่าสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,500,000 บาท (สามล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถัดจากวันรับมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันยื่น
เอกสารประกอบราคาจ้างฯ  

4.8.14.3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยระบุไว้ในหนังสือ
รับรองบริษัทและอยู่ภายในประเทศ 

4.8.14.4. ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ รายละเอียด และแคตตาล๊อก ที่มีการท า
เครื่องหมายชี้โมเดลของอุปกรณ์ อะไหล่/ชิ้นส่วนที่เสนอให้ชัดเจนมาพร้อมท าเครื่องหมาย
หรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า คุณสมบัติดังกล่าว
ตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า เพ่ือให้คณะกรรมการของทางมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา 

4.8.14.5. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้งาน และคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ ให้กับคณะกรรมการ
ของทางมหาวิทยาลัยฯ ไว้ใช้งาน จ านวน 2 ชุด  

4.8.14.6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับสามัญวิศวกร ควบคุมการรื้อถอนและติดตั้ง ค านวณ รับรองผล
การทดสอบ 

4.8.14.7. ในกรณีลิฟท์โดยสารขัดข้อง ผู้เสนอราคาต้องมีช่างบริการอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อมี
การโทรศัพท์แจ้งลิฟท์โดยสารขัดข้อง โดยช่างบริการจะต้องมาถึงอาคารที่ติดตั้งลิฟท์โดยเร็ว 
ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากท่ีได้รับแจ้ง และต้องแก้ไขให้ลิฟท์โดยสารสามารถกลับมาใช้
งานได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงและมีบันทึกรายงานการตรวจเช็คทุกครั้งมอบให้
เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย 

4.8.14.8. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ฝึกอบรมและโชว์รูมที่มีลิฟต์โดยสาร และบันไดเลื่อน รุ่น ปัจจุบัน
ทุกรุ่น เพ่ือการฝึกอบรม และแสดงถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

4.8.14.9. ผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอแผนการซ่อมบ ารุงรักษาภายหลังสิ้นสุดการรับประกัน ในปีที่ 4-
5 พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการซ่อมบ ารุงรักษาระบบลิฟท์โดยสาร 

4.8.15. การตัดสินการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์การรับราคาในรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา 
(Price Performance) 
 
 
 
 



 

5. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 210 วัน  
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ดังนี้ 

6.1. เกณฑ์ราคา      น้ าหนัก 50% 
6.2. เกณฑ์ด้านเทคนิค (มีคุณภาพเหมาะสมควรถ้วน และเป็นประโยชน์ตามร่างขอบเขตของงาน) 

6.2.1.ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๆ  น้ าหนัก 15% 
6.2.2.ข้อมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  น้ าหนัก 10% 
6.2.3.ข้อมาตรฐานและผลงานของผู้ยื่นเสนอราคา  น้ าหนัก 5% 
6.2.4.ข้อบริการหลังการขาย   น้ าหนัก 20% 

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อก าหนด / หลักเกณฑ์การพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. เกณฑ์ราคา  :  น้ าหนัก 50%  
2. เกณฑ์ด้านเทคนิค : น้ าหนัก 50%  
    2.1ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๆ         น้ าหนกั 15%  
        - เสนอรายละเอียดคุณลักษณะดีกว่าขอบเขตของงาน จ านวน  5 ข้อ ขึ้นไป 100 
        - เสนอรายละเอียดคุณลักษณะดีกว่าขอบเขตของงาน จ านวน  5 ข้อ  80 
        - เสนอรายละเอียดคุณลักษณะดีกว่าขอบเขตของงาน จ านวน  1-4 ข้อ  50 
        - เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเทียบเท่าขอบเขตของงาน  20 
   2.2 ข้อมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  น้ าหนัก 10%  
        - ได้รับมาตรฐานการผลิต จ านวน  9 มาตรฐาน  ขึ้นไป  100 
        - ได้รับมาตรฐานการผลิต จ านวนระหว่าง 5-8  มาตรฐาน   80 
        - ได้รับมาตรฐานการผลิต จ านวนระหว่าง 1-4  มาตรฐาน   20 
   2.3 ข้อมาตรฐานและผลงานของผู้ยื่นเสนอราคา  น้ าหนัก 5%  
        2.3.1 ผลงานทีน่ าเสนอ (ไม่น้อยกว่า 3,500,000 บาท ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับ
ถึงวันที่ยื่นเสนอราคา) : น้ าหนัก 5%  

 

        - มูลค่าผลงานสูงทีสุ่ด 100 
        - มูลค่าผลงานสูงเป็นอันดับ 2 80 
        - มูลค่าผลงานสูงเป็นอันดับ 3 50 
        - มูลค่าผลงานสูงเป็นอันดับ 4 เป็นต้นไป 20 
    2.4 ข้อบริการหลังการขาย  : น้ าหนัก 20%  
        2.4.1 ยืนราคาค่าบริการบ ารุงรักษาและค่าอะไหล่หลังจากหมด รับประกัน 3 ปี : 
น้ าหนัก 10% 

 

         - ยืนราคาค่าบริการและค่าอะไหล่ 5 ปี ขึ้นไป 100 
         - ยืนราคาค่าบริการและค่าอะไหล่ 4-5 ปี  50 
 
 
 
 

 



 

        2.4.2 มีเบอร์ Hot Line รองรับการแจ้งรับเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง, ,คู่มือการใช้
งานและการฝึกอบรมการใช้ลิฟท์โดยสาร : น้ าหนัก 5% 

 

         - มีเบอร์ Hot Line, คู่มือการใช้งานและการฝึกอบรมการ 100 
         - คู่มือการใช้งานและการฝึกอบรมการ 50 
        2.4.3 มีศูนย์บริการแจ้งรับเรื่องซ่อมใกล้ มทร.ธัญบุรี : น้ าหนัก 5%  
         - ระยะทางต่ ากว่า 30 กิโลเมตร 100 
         - ระยะทางมากกว่า 30 กิโลเมตร 50 

 
7. ระยะเวลาการรับประกัน 3     ปี    

8. สถานที่ส่งมอบ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
 

 
ลงชื่อ......................................................... ผู้ก าหนดรายละเอียด 

( ดร.วิเชษฐ์   พลายมาศ ) 

ลงชื่อ......................................................... ผู้ก าหนดรายละเอียด 
( นายอาภรณ์   เวียงสงค์ ) 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  
( นายบัณฑิต   ห่วงศรี ) 

 
 
ลงชื่อ..................................................... หวัหน้าหน่วยงาน 
            (นายนิติ    วิทยาวิโรจน์) 

                                                               ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 


