
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 

ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เป็นดังนี้ 
 - ผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา 
 - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มีข้อก าหนดถูกต้องครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่ประกาศประกวดราคา 
 - ตัวแปรหลักส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปร  น ้าหนักคะแนน 
(1). ตัวแปรหลัก  :  ราคาที่เสนอ (Price) แปรผันกับคุณสมบัติลิฟต์ที่ออกแบบ      50 
(2). ตัวแปรรอง   :  คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ      50 

รวมทั งหมด 100 คะแนน 
การพิจารณาให้คะแนนของตัวแปรหลัก (1) (คิดคะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 # ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ จะด าเนินการประมวลผลคะแนนให้จากใบเสนอราคา 
        # การให้คะแนนพิจารณาราคาท่ีสมเหตุสมผลกับคุณสมบัติของลิฟต์ที่ออกแบบตามคุณภาพและ 
          คุณสมบัติของลิฟต์ 
การพิจารณาให้คะแนนของตัวแปรรอง (2) (คิดคะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ตัวแปรรอง น ้าหนักคะแนน 
2.1 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน      30 
2.2 มาตรฐานมาตรฐานของสินค้าและบริการ      30 
2.3 การบริการหลังการขาย      10 
2.4 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ      20 
2.5 เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทวง       4 
2.6 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน       6 

รวมทั งสิ น 100 คะแนน 
 
หมายเหตุ 1 : 
การพิจารณารวมคะแนน จากตัวแปรรองในหัวข้อ (2) จากค่าคะแนนน้ าหนักคะแนน ข้อ 2.1-2.6 คะแนนรวม 
100 คะแนน แปลงเป็นคะแนนรวม เป็นคะแนนรวมตัวแปรรอง 50 คะแนน 
 
หมายเหตุ 2 : การพิจารณาการให้คะแนนตัวแปรรอง หัวข้อ 2.1 ,2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6  มีค่าคะแนน
น้ าหนักตามตารางข้างบน เมื่อแต่ละส่วนในหัวข้อ 2.1 การให้คะแนนตามตารางการให้คะแนนตามรายละเอียด 
เต็ม 100 คะแนน ต้องแปลงเป็นคะแนนรวม ตามอัตราส่วนค่าน้ าหนักคะแนนเต็ม ดังตารางข้างบน เช่น 

หัวข้อ 2.1 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน : คะแนนรวมตามหัวข้อให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน 
แปลงเป็นค่าคะแนนน้ าหนัก 30 คะแนนเต็ม 

 

 



รายละเอียดของแต่ละตัวแปรรอง 
 2.1 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน (คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หัวข้อ คะแนน 
(ร้อยละ) 

1. เป็นลิฟต์ที่ออกแบบและประกอบจากโรงงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามสากลไม่
เป็นลิฟต์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่หลากหลายจากหลายผู้ผลิตและน ามาประกอบจาก
โรงงานที่ไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

30 

2. การเคลื่อนตัวของลิฟต์ที่มีการออกตัว Start และ การหยุด Stop ที่มีระบบควบคุม
ความเร็วการหยุดที่มี soft start & soft stop ท าให้ลิฟต์มีการเคลื่อนตัวที่ไม่มีการกระตุก 

20 

3. ลิฟต์ที่น าเสนอควรมีการออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับประสิทธิภาพ อรรถ
การใช้ประโยชน์ 

20 

4. ผู้เสนอราคาที่เข้าประมูลต้องเป็นผู้ผลิตลิฟต์หรือเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงของลิฟต์ที่
น าเสนอโดยมีการระบุหนังสือยืนยันและประสบการณ์การติดตั้งลิฟต์ตามจ านวนข้อก าหนด
ในรายละเอียด 

20 

4. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดให้มากท่ีสุดเพื่อใช้ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก 10 
 

 2.2 มาตรฐานมาตรฐานของสินค้าและบริการ  (คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หัวข้อ คะแนน 
(ร้อยละ) 

1. ลิฟต์ที่น าเสนอควรมีการออกแบบระบบลิฟต์ในทุก Function ของการใช้งานลิฟต์ที่มี
การออกแบบระบบป้องกันการขัดข้องของลิฟต์ในทุกกรณีเพ่ือป้องกันการเสียหายของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ของลิฟต์และผู้ใช้งาน ( นักศึกษา , อาจารย์ , เจ้าหน้าที่บุคลากรของ
คณะบริหารและผู้ใช้งานทั่วไป ) 

20 

2. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอลิฟต์ส าหรับอาคารสูงและมีความปลอดภัยในการใช้งานในทุกๆ 
ฟังก์ชั่นการท างาน เช่น การป้องกันลิฟต์ตกเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง มีระบบการ
ป้องกันลิฟต์กระตุก การป้องกันลิฟต์ค้างในทุกกรณี ( ไฟฟ้าดับ , อุปกรณ์ควบคุมและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ท างานผิดพลาด , อ่ืนๆ ) ความปลอดภัยในการใช้งานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและผู้ใช้งานเป็นสิ่งส าคัญในการลดความเสี่ยงจากการใช้ลิฟต์ในสภาพ
ต่างๆ 

20 

3. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร วิศวกร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ความสามารถท่ีจะ
ให้บริการต่างๆ ทั้งการรื้อถอนลิฟต์เก่าและติดตั้งลิฟต์ใหม่  การซ่อมบ ารุงที่ดีมี
ประสิทธิภาพในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอโดยผู้เสนอราคาต้องน าเสนอแผนผังองค์การ
แสดงจ านวนบุคลากรและคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ท างานเกี่ยวกับ
ลิฟต์พร้อมใบรับรอง certification เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบ ารุงลิฟต์ 

20 

4. ผู้เสนอราคาต้องมีการบริหารจัดการโครงการ Project Management การรื้อถอนลิฟต์
เก่าและการติดตั้งลิฟต์ใหม่ ที่สามารถบริหารโครงการได้ตามวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ ได้แก่ คุณภาพของตัวลิฟต์รวมทั้งคุณภาพงานการรื้อถอนและการติดตั้งลิฟต์ใหม่  

20 



, โครงการต้องแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  โครงการต้องด าเนินการโดยมีความปลอดภัย 
และการด าเนินการต่างๆไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายกระทบต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ ( อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่มาใช้งาน ) โดยการวางแผน
ก าหนดแผนการท างาน Project ค านึงถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยใน
ระหว่างการติดตั้งและหลังการติดตั้งในการใช้งานระยะยาว ให้ผู้เสนอราคาน าเสนอ
รายละเอียดแผนการท างานการควบคุมการท างานและ การควบคุมความปลอดภัยใน
ระหว่างการติดตั้งรวมทั้งการจัดการทดสอบหลังการติดตั้ง Test Commissioning ระบบ
ลิฟต์โดยมีรายละเอียดยืนยันรับรองตามข้อก าหนด Technical Specification 
5. ผู้เสนอราคาต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในขณะด าเนินการรื้อถอนลิฟต์
เก่าจ านวน 2 ตัว และการด าเนินการติดตั้งลิฟต์ตัวใหม่จ านวน 2 ตัว พร้อมดูแลพ้ืนที่
สิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อยและมีระบบการควบคุมความปลอดภัย ความสะอาด การก้ัน 
Partition / Fence ก าหนดแยกเขตก่อสร้างมีป้าย Safety ต่างๆที่ดี หรือหากมีความ
เสียหายใดๆ ให้ผู้เสนอราคาด าเนินการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม ดังนั้นผู้
เสนอราคาต้องน าเสนอมาตรการ ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ให้ผู้เสนอราคาน าเสนอแผนการบริหารความปลอดภัยและรายละเอียดการ
รื้อถอนและการติดตั้งลิฟต์ 

10 

6. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดให้มากท่ีสุดเพื่อใช้ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก         10 

 2.3 บริการหลังการขาย  (คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หัวข้อ คะแนน 
(ร้อยละ) 

1. ผู้เสนอราคาที่น าเสนอลิฟต์ต้องมีการบริหารการจัดการการดูแลลูกค้าและการบริการ
ซ่อมฉุกเฉิน การซ่อมบ ารุง Maintenance Contract ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน 

40 

2. เสนอราคาต้องมีการบริการการรับประกันการดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ให้
สามารถท างานปกติมีบริการ Maintenance contract รับประกันเปลี่ยนอะไหล่และซ่อม
บ ารุงตลอดเวลารับประกัน 5 ปี เพ่ือให้การใช้งานของลิฟต์สามารถรองรับการใช้งานของ
นักศึกษาท่ีมีจ านวนมาก 

30 

3. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอแผนการบริการฉุกฉินต่างๆ หลังการติดตั้งเสร็จสิ้นว่าการ
ให้บริการฉุกเฉินที่รวดเร็วมีลักษณะการบริการอย่างไร 

20 

4. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดให้มากท่ีสุดแสดงถึงการบริการหลังการขายลิฟต์ที่
ประหยัดค่าซ่อมบ ารุงเพ่ือใช้ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก 

10 

 

 

 

 



  2.4 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ (คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

หัวข้อ คะแนน 
(ร้อยละ) 

หัวข้อ 1  คะแนนรวม 40 คะแนน 
1.  รายละเอียดทั่วไปเป็นแนวทาง General Specification  
 1.1  ลิฟต์โดยสารน้ าหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม เป็นระบบลิฟต์เดี่ยว ติดตั้งลิฟต์ 
2 ตัว คู่กัน โดยก าหนดให้มีความเร็ว 105 เมตร/นาที มีระบบการเรียกใช้ลิฟต์แบบ Pull ที่
สามารถเรียกใช้ลิฟต์ตัวที่ว่างและอยู่ใกล้ชั้นที่เรียกใช้เพื่อประหยัดพลังงาน 
 1.2  ชนิดของเครื่องเป็นแบบไม่มีเฟืองทดรอบ (GEARLESS TRACTION 
MACHINE) เพ่ือลดการสึกหรอและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงในอนาคต เป็นระบบที่
ประหยัดพลังงานไม่มีแรงเสียดทานในขณะเคลื่อนตัวท างาน 
 1.3  ชนิดของมอเตอร์หลักในการขับเคลื่อนเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
มีมาตรฐานรับรองต่างๆ 
 1.4  ลิฟต์วิ่งรับส่งจากชั้น 1 ถึงชั้น 9 รวม 9 ชั้น ทั้งนี้ลิฟต์และเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆจะต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด และไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 1.5  ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และ
ทดสอบ ตลอดจนวิธีการติดตั้งตามมาตรฐาน JIS หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
 1.6  อุปกรณ์ขับเคลื่อน ระบบควบคุม ตัวตู้ซึ่งใช้ส าหรับติดตั้งระบบควบคุม จะต้อง
เป็นชุดส าเร็จผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตที่มีมาตรฐานควบคุมคุณภาพระบบ ISO 9000 ทั้ง
มาตรฐานการผลิต การติดตั้งและการบริการ 
 1.7  คุณสมบัติและขนาดต่างๆ  ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์ 
บ่อลิฟต์และห้องเครื่องที่เตรียมไว้เท่านั้น โดยผู้รับเหมาต้องด าเนินการตรวจสอบหน้างาน
ว่าขนาดช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์ ลักษณะโครงสร้าง Concrete Structure ของช่องลิฟต์เดิมเป็น
อย่างไร เพ่ือผู้เสนอราคาจะได้ด าเนินการออกแบบลิฟต์และติดตั้งระบบ Support ต่างๆ 
ให้การรื้อถอนลิฟต์เดิมและการติดตั้งลิฟต์ใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากเกิด
ข้อผิดพลาดใดในการออกแบบและติดตั้ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่ต้อง
รับผิดชอบโดยตรง ผู้เสนอราคาไม่สามารถมาเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้ 
 
รายละเอียดประมาณการ ของระยะช่อง ลิฟต์เดิม มีดังนี้  
ขนาดตัวลิฟต์ (ภายใน)   :  กว้าง 1.50 เมตร x ลึก 1.60 เมตร สูง 2.30 เมตร 
ขนาดของประตูลิฟต์     :   กว้าง 0.90 เมตร x สูง 2.10 เมตร 
ขนาดช่องลิฟต์ (ภายใน) :   กว้าง 2.10 เมตร x ลึก 2.27 เมตร 
ความลึก (PIT)            :   2.00 เมตร 
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการตรวจสอบวัดหน้างานจริงว่าระยะต่างๆ เป็นเท่าไร
เพ่ือใช้ในการออกแบบของผู้เสนอราคา  
 
 1.8  มีป้ายแสดงการใช้งานของลิฟต์ ผู้ผลิตลิฟต์ ข้อห้ามการใช้ลิฟต์ ป้ายห้ามสูบ
บุหรี่ในลิฟต์ ที่ก าหนดและอ่ืนๆ   
 1.9  มีป้ายบอกพิกัดน้ าหนักหรือจ านวนคนโดยสาร และวิธีการขอความช่วยเหลือ
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ติดไว้ในห้องลิฟต์  
 1.10  สามารถปรับความเร็วการเคลื่อนที่ของลิฟต์แบบอัตโนมัติ 
หัวข้อ 2 - 5  คะแนนรวม 30 คะแนน 
2  รายละเอียดคุณลักษณะห้องโดยสาร 
   2.1  ห้องโดยสาร  ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish 
 2.2  ผนังด้านหน้า ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish 
 2.3  ผนังด้านข้าง ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish 
 2.4  ผนังด้านหลัง ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish พร้อมด้วย Mirror 
Glass 
 2.5  ขอบผนังด้านล่าง มีคิ้วกันกระแทกโดยรอบท าจาก Stainless Steel Hairline 
Finish 
 2.6  พ้ืนลิฟต์ ปูด้วยยาง Vinyl Tile กันไฟลาม 
 2.7  มีพัดลมระบายอากาศชนิดมอเตอร์กระแสสลับติดตั้งที่เพดานลิฟต์เพ่ือระบาย
อากาศในอัตราที่เหมาะสม 
 2.8  มีไฟแสงสว่างเป็นแบบ LED 
 2.9  มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้แสงสว่างในกรณีไฟฟ้าปกติดับลงท างานด้วย Battery 
พร้อมชุด Automatic Charger 
 2.10  มีโทรศัพท์ภายในติดตั้งภายในลิฟต์อย่างน้อย 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นล่าง
อย่างน้อย 1 ชุด  
 2.11  มีเพดานเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
 2.12  มีราวมือจับกันกระแทกท าจาก Stainless Steel Hairline Finish ราวมือจับ
กันกระแทก จ านวน 3 ด้าน 1 ระดับท าด้วย Stainless Steel Hairline Finish 
 2.13  มีกระจก 1 บาน ฝั่งตรงข้ามประตูเปิด-ปิด ติดตั้งเหนือราวมือจับสูงขึ้นไปถึง
เพดานของลิฟต์ 
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3.  ระบบประตู  
        3.1  มีประตูลิฟต์และประตูชานพักท างานพร้อมกันโดยอัตโนมัติ แบบสองบาน
เลื่อนเปิด-ปิดออกจากแนวกึ่งกลาง โดยใช้มอเตอร์ประตูแบบไฟฟ้ากระแสสลับ ติดตั้งอยู่
ส่วนบนของตัวลิฟต์เพ่ือให้เปิด-ปิดประตูลิฟต์ได้อย่างนิ่มนวล โดยสามารถเร่งหรือปรับ
ความเร็วได้ 
        3.2  ประตูลิฟต์มีขนาดอย่างน้อยกว้าง 0.90 เมตร x สูง 2.10 เมตร ขนาดภายใน
ตัวลิฟต์ มีขนาดอย่างน้อย กว้าง 1.6 เมตร x ลึก 1.5 เมตร x สูง 2.3 เมตร ผู้เสนอราคา
ต้องด าเนินการตรวจสอบวัดหน้างานจริงว่าระยะต่างๆเป็นเท่าไรเพ่ือใช้ในการออกแบบ
ของผู้เสนอราคา 
        3.3  ประตูลิฟต์เป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วย
สีกันสนิมและบุด้วย Stainless Steel Hairline Finish 
        3.4  ประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับ
ด้วยสีกันสนิมและบุด้วย Stainless Steel Hairline Finish 
        3.5  ธรณีประตูลิฟต์ ใน-นอก ท าขึ้นด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดี 

 



4.  อุปกรณ์และแผงปุ่มกด  
        4.1  มีแผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์จ านวน 2 แผง (1 แผง ส าหรับคนพิการพร้อมอักษร
เบรลล์เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง) เป็นแบบ Stainless Hairline Finish ภายใน
ปุ่มกด เป็นแบบ Micro Stroke Button มีอุปกรณ์ดังนี้  
    4.1.1 ปุ่มกดชั้นต่างๆ ตามจ านวนชั้นที่จอดชนิดกดแล้วมีเสียงดัง และมีแสงแสดง
การตอบรับค าสั่ง (ทั้ง 2 แผง) 
    4.1.2 ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน Interphone (Alarm) 
    4.1.3 ปุ่มกดเปิดประตู (Door Open) (ทั้ง 2 แผง) 
     4.1.4 ปุ่มกดปิดประตู (Door Close) (ทั้ง 2 แผง) 
    4.1.5 แผงควบคุมลิฟต์กรณีท่ีมีพนักงานประจ าลิฟต์ มีฝาเปิด-ปิด และมีกุญแจ
ล็อคได้ ภายในประกอบด้วย  
     - สวิทช์เปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง (Light Switch) 
     - สวิทช์เปิด-ปิด พัดลมดูดอากาศ (Fan Switch) 
     - สวิทช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน (Emergency Switch) 
      - สวิทช์แยกลิฟต์ออกจากกลุ่ม ท างานโดยอิสระในกรณีฉุกเฉิน  
             - สวิทช์ขับเคลื่อนลิฟต์ (U-D Auto/Hand) 
    4.1.6  ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีท้ังเสียง และแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบสี
แดง 
    4.1.7  ปุ่ม HOLD ล็อคลิฟต์ 
       4.2 มีแผงตัวเลขบอกต าแหน่งภายในลิฟต์ท าด้วย Stainless Steel Hairline Finish 
มีตัวเลขแสดงต าแหน่งลิฟต์เป็นแบบ Dot-matrix Display พร้อมด้วยไฟสัญญาณลูกศร
แสดงทิศทางการวิ่งของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” ติดตั้งอยู่ภายในตัวลิฟต์ 
       4.3 มีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพักทุกชั้น ตัวแผงเป็นแบบ Stainless Steel 
Hairline Finish ชั้นบนสุดและล่างสุดมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” ชั้นระหว่าง
กลางมีปุ่มกดชั้นละ 2 ปุ่ม ส าหรับเรียกลิฟต์เพ่ือจะ “ขึ้น” และ/หรือ “ลง” ปุ่มเหล่านี้เมื่อ
ถูกกดเรียกจะมีแสงโชว์แสดงบันทึกค าสั่งไม่ต้องกดซ้ าพร้อมมีตัวเลขบอกต าแหน่งลิฟต์เป็น
ตัวเลขแบบ Digital Display Indicator แบบ 16 Segment ไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศ
ทางการวิ่งของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” 

 

5.  ระบบควบคุมการท างาน (CONTROL SYSTEM) 
       5.1  ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนพร้อมระบบ GEARLESS MACHINE และเบรค
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ เป็นชุดเดียวกัน  ติดตั้งบนแท่นเครื่องเหล็กมีแผ่นยางรองรับเพื่อ
ป้องกันเสียง  และลดการสั่นสะเทือน ชุดขับเคลื่อน   และเครื่องควบคุมท้ังหมด  ติดตั้งอยู่
ในช่องลิฟต์บริเวณชั้นแรกของอาคาร 
       5.2  มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์และการปรับระดับการจอด เป็นแบบเป็นระบบ  
SOLID  STATE  A.C. VARIABLE  VOLTAGE  VARIABLE  FREQUENCY (VVVF) WITH 
SPEED FEED BACK CONTROL โดยใช้ TWO MICRO COMPUTER ควบคุมการท างาน 
โดยที่ INVERTER UNIT และ PLUSE WIDTH MODULATION CONTROL (P.W.M.)  จะ
ท าหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง VOLTAGE และ FREQUENCY ของ POWER SUPPLY 
ที่จะจ่ายเข้ามอเตอร์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและมี MICRO COMPUTER 

       



ควบคุม PHASE  ของ POWER SUPPLY ดังกล่าวด้วยวิธี VECTOR CONTROL การ
ควบคุมในลักษณะนี้ จะให้ผลการควบคุมคล้ายกับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแส
เที่ยงตรงมาก  ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุมการเร่งความเร็ว,  การวิ่งด้วยความเร็วพิกัด,  
ตลอดจนถึงการลดความเร็วเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และใช้ก าลังไฟฟ้าที่จ าเป็นน้อยที่สุดใน
การขับเคลื่อนมอเตอร์   ซึ่งจะท าให้การหยุดรับ-ส่งของลิฟต์เป็นไปอย่างนิ่มนวล ส าหรับ
การควบคุมการจอดให้ตรงชั้นเป็นแบบอัตโนมัติทั้งขาขึ้นและขาลงโดยใช้ DIGITAL 
FLOOR CONTROLLER และ CAR LOAD WEIGHING DEVICE  ควบคุมและปรับระดับ
การจอดของลิฟต์ให้ตรงกับพ้ืนทุกชั้นเมื่อลิฟต์บรรทุกน้ าหนักต่าง ๆ กัน Technical 
specification นี้เป็นแนวทางของการออกแบบการควบคุมการเคลื่อนที่ของลิฟต์สมัยใหม่
ที่ให้การเคลื่อนตัวของลิฟต์เป็นไปอย่างนิ่มนวล หากผู้เสนอราคามีระบบควบคุม การใช้
มอเตอร์ ปรับควบคุมการ Start /Stop การควบคุมความเร็วที่ดีกว่าให้ผู้เสนอราคา
น าเสนอบอกรายละเอียดของ Technical Specification ของระบบของผู้เสนอราคา
พร้อมทั้งระบุข้อดีข้อเสียและข้อจ ากัดต่างๆ ให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้ในการตัดสิน
พิจารณาคัดเลือก 
       5.3  มีระบบ MICROPROCESSOR ประกอบด้วย MASTER MICROPROCESSOR 
และ SLAVE MICROPROCESSOR ในกรณีที่ MASTER MICROPROCESSOR เกิดขัดข้อง
ขึ้น SLAVE MICROPROCESSOR จะเข้าท างานแทนที่ทันที โดยไม่ท าให้ลิฟต์ ในระบบเกิด
การติดขัดหรือค้าง (ทั้ง MASTER MICROPROCESSOR และ SLAVE 
MICROPROCESSOR จะมีระบบ SAFETY DRIVE อยู่ในตัว) หากผู้เสนอราคามีระบบที่
ดีกว่าให้ผู้เสนอราคาน าเสนอบอกรายละเอียดของ Technical Specification ของระบบ
ของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งระบุข้อดีข้อเสียและข้อจ ากัดต่างๆ ให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้
ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก 
       5.4  มีตู้ควบคุมการท างานโดยชุดควบคุมการท างานที่มีระบบป้องกันไฟฟ้า การ
ควบคุมท่ีดี โดยมีระบบ Under /Over voltage , ระบบ Surge Protection กันไฟฟ้า
กระชาก ,ระบบ Over current protection ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าท างานเกินก าลัง , 
ระบบ Phase Protection และอ่ืนๆ  
            ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีมีการผลิตจากแหล่ง
การผลิตที่มีมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 
หัวข้อ 6 -7  คะแนนรวม 20 คะแนน 
6.  ลักษณะการท างานของลิฟต์  
       6.1  มีระบบ RESCUE OPERATION เมื่อลิฟต์เข้าจอดแล้ว ประตูไม่เปิดเนื่องจาก
ระบบประตูขัดข้องลิฟต์จะวิ่งขึ้นหรือลงไปยังชั้นที่อยู่ถัดไปแล้วเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก 
       6.2  มีระบบ MISCHIEVOUS CALL CANCELLATION เมื่อผู้โดยสารกดปุ่ม
หมายเลขชั้นผิดสามารถยกเลิกได้โดยการกดปุ่มเดิมติดต่อกัน 2 ครั้ง (double click) เพ่ือ
ประหยัดพลังงาน 
       6.3  มีระบบ MISCHIEF PREVENTION ในกรณีที่มีการกดปุ่มภายในตัวลิฟต์ไม่
สัมพันธ์กับจ านวนผู้โดยสารในลิฟต์ ระบบคอมพิวเตอร์จะให้ลิฟต์เข้าจอดในชั้นถัดไป และ
ยกเลิกค าสั่งที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งกรณีที่มีการกดปุ่มซึ่งผิดทิศทางการวิ่งของลิฟต์เพ่ือ
ป้องกัน การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า และลดการวิ่งของลิฟต์ที่ไม่จ าเป็น  
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        6.4  มีระบบ AUTOMATIC ON/OFF CAR LIGHT AND FAN ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้
ลิฟต์เป็นระยะเวลาประมาณ 3 นาที พัดลมและไฟแสงสว่างภายในตัวลิฟต์จะดับเองโดย
อัตโนมัติ และจะเริ่มการท างานอีกครั้งเมื่อมีผู้ใช้ลิฟต์ ทั้งนี้ไม่รวมในกรณีที่มีการใช้ลิฟต์
อย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าให้เวลาเปลี่ยนแปลงไป      
       6.5  มีระบบ SEPARATE CAR & HALL TIME ช่วงเวลาการเปิด-ปิดประตูลิฟต์จะ
ถูกก าหนดจากประเภทของการเรียกลิฟต์โดยพิจารณาว่าเป็นการเรียกภายในลิฟต์ของการ
เรียกลิฟต์ (CAR CALLS) หรือการเรียกหน้าชั้น (HALL CALLS) โดยปกติช่วงเวลาเปิด-ปิด 
ที่เกิดจากการเรียกหน้าชั้นจะนานกว่าการเรียกจากภายในตัวลิฟต์ ซึ่งเวลาดังกล่าวจะแยก
เป็นอิสระระหว่างการเรียกหน้าชั้นและภายในตัวลิฟต์ 
       6.6  มีระบบ SAFETY DRIVE SYSTEM ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ หรือขัดข้อง
ภายในวงจรควบคุมโดย MICRO PROCESSOR โดยลิฟต์จะไม่ค้างระหว่างชั้นแต่จะวิ่งไปยัง
ชั้นที่ใกล้ที่สุด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย โดยลิฟต์จะ
ท างานปกติอีกครั้งเมื่อความผิดปกติหรือขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไข ทั้งนี้จะไม่เกี่ยวกับ
กรณีไฟฟ้าในอาคารดับ 
       6.7  มีระบบ DOOR FAILURE OPERATION  ถ้าประตูไม่สามารถเปิดได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด ประตูจะเปิดเองและลิฟต์จะวิ่งไปยังชั้นต่อไป ถ้าประตูไม่สามารปิดได้สนิท
ประตูจะเปิด-ปิดซ้ ากันหลายๆครั้ง เพ่ือขจัดวัสดุใดๆ ที่อาจกีดขวางตกค้างในร่องประตู 
       6.8  มีระบบ CORRECTION RUN กรณีท่ีระบบการประมวลผลของลิฟต์เกิดผิดปกติ 
โดยความผิดปกติดังกล่าวไม่ใช่ความผิดปกติชนิดถาวร ระบบควบคุม จะสั่งการให้ลิฟต์วิ่ง
ลงมาจอดท่ีชั้นล่างสุด เพ่ือท าการก าหนดต าแหน่งชั้นจอดที่ถูกต้องใหม่ 
       6.9  มีระบบ DELAY CAR PROTECTION ในกรณีท่ีลิฟต์ท างานร่วมกันมากกว่าหนึ่ง
เครื่องหากลิฟต์เครื่องหนึ่งเครื่องใดไม่สามารถปิดประตูได้สนิทภายในเวลาที่ก าหนด ลิฟต์
เครื่องดังกล่าวจะถูกตัดออกจากระบบเป็นการชั่วคราว 
       6.10  มีระบบ INDEPENDENT SERVICE เมื่อลิฟต์ท างานตามฟังค์ชั่นนี้ ลิฟต์ชุด
นั้นๆ จะยกเลิกและไม่ตอบรับปุ่มกดหน้าชั้น แต่จะตอบรับเฉพาะปุ่มกดภายในตัวลิฟต์
เท่านั้น โดยเมื่อผู้โดยสารกดหมายเลขชั้นที่ต้องการจะไปแล้ว ต้องกดปุ่ม UP หรือ DOWN 
ตามทิศทางท่ีจะไปจนกว่าประตูลิฟต์จะปิดเป็นที่เรียบร้อยลิฟต์จึงจะเคลื่อนตัวไป 
        6.11  มีระบบ AUTOMATIC EMERGENCY POWER OPERATION เมื่อระบบ
ควบคุมลิฟต์ได้รับสัญญาณจากทางอาคารว่าระบบไฟฟ้าปกติได้ขัดข้องระบบลิฟต์จะ
ท างานใน 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกลิฟต์จะน าผู้โดยสารลงมาชั้นที่ก าหนด แล้วระบบ
ลิฟต์จะท างานตามที่ได้มีการโปรแกรมเอาไว้ว่าจะให้ท างานต่อไป (ในกรณีท่ีก าลังไฟฟ้า
ส ารองเพียงพอ) หรือให้หยุดการท างานจนกว่าระบบไฟฟ้าจะเข้าสู่สภาวะปกติ 
        6.12  มีระบบ FIRE EMERGENCY OPERATION เมื่อระบบควบคุมได้รับสัญญาณ
แจ้งจากระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ซึ่งทางอาคารเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ ลิฟต์จะท าการยกเลิก
ปุ่มกดทั้งภายในตัวลิฟต์และชานพักทั้งหมด แล้วเคลื่อนที่ไปยังชั้นที่ก าหนดไว้เพ่ือส่ง
ผู้โดยสารออกจากตัวลิฟต์ หลังจากนั้นลิฟต์จะหยุดท างานจนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ 
        6.13  มีระบบ FULL LOAD BY – PASS เมื่อลิฟต์บรรทุกน้ าหนักเต็มพิกัดแล้วลิฟต์
จะวิ่งผ่านชั้นต่าง ๆ โดยไม่หยุดรับผู้โดยสารที่เรียกจากแผงปุ่มกดตามชั้น แต่จะหยุดตาม
ชั้นที่เรียกจากแผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์เท่านั้น 



        6.14 มีระบบ AUTOMATIC RESCUE DEVICE (ARD.)  เป็นชุด Battery ส ารองที่
จะท างานในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติดับในขณะที่ทางอาคารไม่มีระบบไฟฟ้าส ารองจาก
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยระบบลิฟต์จะน าลิฟต์เข้าจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด ด้วยพลังงานจาก 
Battery ส ารอง เพื่อให้ผู้โดยสารออกจากตัวลิฟต์ และหยุดการท างานจนกว่าระบบไฟฟ้า
จะกลับสู่สภาวะปกติ 
        6.15 มีระบบ CAR ARRIVAL SIGNALสัญญาณเสียงแจ้งทุกครั้งเพ่ือแสดงว่าลิฟต์
ก าลังเข้าจอด 
        6.16 มีระบบ SPEECH SYNTHESIZER เป็นเสียงสังเคราะห์ บอกทิศทางการ
เคลื่อนที่ และชั้นที่ลิฟต์ก าลังจอด 
7.  อุปกรณเ์พ่ือความปลอดภัย  
       7.1 อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันทางไฟฟ้าดังนี้  
          7.1.1  มีระบบ MOTOR OVERHEAT OPERATION เมื่อชุดควบคุมตรวจพบว่า
อุณหภูมิของมอเตอร์เพ่ิมสูงขึ้นจนผิดปกติชุดควบคุมจะสั่งให้ลิฟต์ไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุดและ
เปิดประตูให้ผู้โดยสารออก และจะหยุดการท างานโดยจะรออุณหภูมิของมอเตอร์เย็นลงจน
อยู่ในระดับปกติจึงจะเริ่มท างานตามปกติ 
          7.1.2  มีระบบ CIRCUIT BREAKER เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่
ภายในตู้ควบคุมเพ่ือป้องกันกรณีเกิดการลัดวงจรภายในวงจรลิฟต์ 
          7.1.3  มีระบบELETRONIC OVERLOAD CURRENT PROTECTION ป้องกัน
กระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัด เพ่ือป้องกันมอเตอร์เกิดความเสียหาย 
          7.1.4  มีระบบ UNDER VOLTAGE & PHASE UNBALANCE PROTECTION 
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่ครบเฟส ไม่สมดุลย์ หรือต่ ากว่ามาตรฐาน 
          7.1.5  มีระบบ TOP CAR INSPECTION BOX แผงควบคุมบนหลังคาลิฟต์เป็น
อุปกรณ์บังคับลิฟต์บนหลังคาลิฟต์ 1 ชุด เพื่อใช้กับลิฟต์ในกรณีตรวจสอบหรือบ ารุงรักษา
ลิฟต์ 
       7.2 อุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยชั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้  
          7.2.1 มีระบบ STOP UP & DOWN LIMITED SWITCH เป็นสวิทช์ที่ติดตั้งอยู่ส่วน
บนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ ลิฟต์จะจอดทันที ในกรณีที่ระบบการจอดชั้นเกิดขัดข้อง 
หรือลิฟต์ไม่สามารถจอดชั้นได้ตามปกติที่ชั้นบนสุดหรือล่างสุด 
          7.2.2 มีระบบ FINAL UP & DOWN LIMITED SWITCH ติดตั้งอยู่ส่วนบนและ
ล่างสุดของช่องลิฟต์ จะตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าระบบขับเคลื่อนท าให้ลิฟต์หยุดวิ่งทันทีเพ่ือ
ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุดและชั้นล่างสุดของอาคาร 
          7.2.3 มีระบบ TERMINAL BUFFER มีที่รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และลูก
ถ่วงน้ าหนัก เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายติดตั้งที่ก้นบ่อลิฟต์  
          7.2.4 มีระบบ OIL BUFFER ส าหรับความเร็วตั้งแต่ 90 เมตรต่อนาทีข้ึนไป และ
เป็นแบบ SPRING BUFFER ส าหรับความเร็ว 45-60 เมตรต่อนาที   
       7.3 อุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้  
          7.3.1 ถ้าลิฟต์บรรทุกเกินพิกัด ประตูลิฟต์จะเปิดค้างลิฟต์จะไม่วิ่งและมีเสียง
สัญญาณพร้อมไฟเตือนให้ทราบ (Overload Lamp Show)  

 



          7.3.2 ระบบเบรคของลิฟต์เป็นแบบจับด้วยสปริงและปล่อยด้วยไฟฟ้า (ELECTRO-
Magnetic Type) จะหยุดลิฟต์ทันทีกรณีวงจรไฟฟ้าถูกตัดและเบรคจะหยุดมอเตอร์ พร้อม
มีอุปกรณ์คลายเบรคได้ด้วยมือ และมีที่หมุนลิฟต์ขึ้นลง เพื่อส าหรับช่วยผู้โดยสารออกจาก
ลิฟต์ในกรณีท่ีลิฟต์เกิดการขัดข้อง 
          7.3.3 มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์ให้อยู่ในพิกัด โดยใช้ Speed Governor ถ้า
กรณีลิฟต์วิ่งด้วยความเร็วเกินพิกัดลวดสลิงหย่อนหรือขาด อุปกรณ์นิรภัยนี้จะท างานทันที
และควบคุมให้ Car Safety Catch ซ่ึงติดอยู่กับโครงลิฟต์ยึดตัวลิฟต์ให้แน่นกับรางลิฟต์ 
และตัดกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนให้หยุดท างานทันที มีระบบป้องกันลิฟต์วิ่ง
ความเร็วเกินก าหนด เช่น กรณีลิฟต์ตก และอ่ืนๆ ผู้รับเหมาต้องแสดงระบบลิฟต์ของบริษัท
ว่ามีระบบป้องกันต่างๆ อย่างไร เพ่ือใช้ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก 
          7.3.4 ประตูชานพักจะมีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้า Door Inter Lock เพ่ือป้องกัน
ลิฟต์วิ่งขณะประตูเปิดอยู่หรือยังปิดไม่สนิท และเพ่ือล็อคประตูไม่ให้เปิดออกได้ในขณะที่
ลิฟต์ไม่ได้อยู่ที่ชั้น 
       7.4 มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์และห้องเครื่องลิฟต์ซึ่งท างานโดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟฟ้าดับโดยมีแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ ากลั่นพร้อมเครื่องอัดไฟอัตโนมัติโดยให้แสง
สว่างตามมาตรฐานชนิดไม่ต้องบ ารุงรักษา 
       7.5 มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์และเจ้าหน้าที่ 
(INTERPHONE) ของอาคารในกรณีลิฟต์เกิดขัดข้องภายในลิฟต์ 1 ชุด ที่บริเวณหน้าลิฟต์
ชั้นล่าง 1 ชุด และห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด รวม 3 ชุด 
       7.6 มีอุปกรณ์กันกระแทก ขอบประตูลิฟต์มีระบบป้องกันกระแทกผู้โดยสารหรือ
สิ่งกีดขวางการปิดประตูแบบ INFRARED LIGHT CURTAIN 
       7.7 มีกุญแจฉุกเฉินประตูชานพักในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับจะมีกุญแจ
พิเศษเปิดบานประตูชานพักจากภายนอกลิฟต์ทุกบานประตู 
       7.8 มีรางลิฟต์และรางน้ าหนักถ่วงเป็นแบบ T-Section ซึ่งผลิตจากโรงงานผู้ผลิตราง
ลิฟต์โดยตรงรางลิฟต์เป็นเหล็กหล่อหน้ารางไสเรียบ รางน้ าหนักถ่วงเป็นเหล็กชุบสังกะสีพับ
ขึ้นรูปออกแบบส าหรับใช้กับลิฟต์โดยเฉพาะ มีขนาดมาตรฐานสามารถรับน้ าหนักบรรทุก
และความเร็วของลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย มีที่เก็บน้ ามันติดอยู่กับโครงลิฟต์และโครงน้ าหนัก
ถ่วง เพื่อให้การหล่อลื่นอย่างเพียงพอโดยสม่ าเสมอตลอดเวลา 
       7.9 มีโครงตัวถังลิฟต์ประกอบด้วย โครงเหล็กแข็งแรงพร้อมชุด อุปกรณ์นิรภัย
อุปกรณ์นี้ท างานโดยเครื่องควบคุมความเร็วเมื่อลิฟต์วิ่งเร็วกว่าปกติ อุปกรณ์นิรภัยจะ
ท างานทันทีโดยหนีบโครงตัวถังลิฟต์ให้หยุดติดกับรางลิฟต์ 
       7.10 มีน้ าหนักถ่วงเป็นวัสดุผสมอัดเป็นก้อน จะอยู่ในโครงเหล็กที่แข็งแรงออกแบบ
ให้รับการถ่วงดุลย์ของน้ าหนักบรรทุกอย่างดีเพ่ือให้ลิฟต์ท างานได้อย่างนิ่มนวลและ
ประหยัดก าลังไฟฟ้า 
       7.11 มีการป้องกันสนิมชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กท่ีไม่ได้รับการพ่นสีหรือชุบสี จะทาด้วยสี
ป้องกันสนิมอย่างดี  
       7.12 มีระบบไฟฟ้าลิฟต์กระแสไฟฟ้า A.C. 380 โวลท์ 3 เฟส 5 สาย 50 เฮิร์ท หรือ
กระแสไฟฟ้า A.C. 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท โดยที่กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้
ไม่เกิน ± 5% 



หัวข้อ 8 -12  คะแนนรวม 10 คะแนน  
8.  งานตกแต่งหน้าลิฟต์ บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 9 
       8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมแบบ Shop Drawing 3D การตกแต่งหน้าลิฟต์ชั้น 
1 ถึงชั้น 9  ให้ทางกรรมการตรวจรับอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 
       8.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการตกแต่งหน้าลิฟต์ชั้น 1 ถึงชั้น 9 ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 17 ตร.ม. หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนที่จริง ตามแบบ Shop Drawing 3D ที่
กรรมการตรวจรับได้อนุมัติตามข้อ 4.8.1 

10 

9.  ขอบเขตของงานการรับประกัน และบ ารุงรักษาและการบริการพิเศษ 
       9.1  ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันเครื่องและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้ง มี
ก าหนดเวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยจัดให้มี Maintenance Contract ในระยะเวลาประกัน 5 
ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรง ค่าอะไหล่ต่างๆในทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่ได้มีการส่งมอบ
งานให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการ ในระยะเวลาที่อยู่ในการรับประกัน 5 ปี ถ้า
อุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดช ารุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่โดยไม่คิด
มูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น และจะบริการท าความสะอาดปรับเครื่องให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดย
ช่างที่มีความช านาญทางลิฟต์เป็นประจ าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีที่มีการเรียก
ซ่อมฉุกเฉินผู้เสนอราคาจะต้องมีช่างและอะไหล่พร้อมที่จะบริการแก้ไขในทันทีที่ได้รับแจ้ง
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงพร้อมมีศูนย์ให้บริการในพ้ืนที่ 
       9.2  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งวิศวกรหรือช่างของบริษัทฯ ที่มีความช านาญทางด้าน
ลิฟต์เพ่ือท าการตรวจเช็ค และปรับแต่งลิฟต์ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีตลอดเวลา
เป็นประจ าทุกๆ 3 เดือน ถ้าหากลิฟต์เกิดขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคา
มีช่างคอยบริการแก้ไขตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ตามเงื่อนไขการ
รับประกันในสัญญา 
       9.3  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดซื้อจัดหาลิฟต์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทน
จ าหน่ายที่มีผลงานการติดตั้งและให้บริการลิฟต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ชุด ในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันเซ็นสัญญานี้ โดยต้องมีอ้างอิงการติดตั้งลิฟต์และให้บริการส าหรับ
ลิฟต์ที่ใช้ในอาคารสูงมีระดับชั้น ตั้งแต่ 9 ชั้นขึ้นไปให้พิจารณาจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด
ส าหรับการอ้างอิง โดยมีหลักฐานมาแสดงด้วยเป็นผลงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
ที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการติดตั้ง และมีความปลอดภัยใน
การใช้งาน  
       9.4  ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายระบุไว้ใน
หนังสือรับรองบริษัท 
       9.5  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแบบ As-built พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน 
การแก้ปัญหาซ่อมฉุกเฉิน การดูแลลิฟต์เบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้โดยสาร หลังจากการ
ส่งมอบพัสดุอย่างน้อย 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุ พร้อมจัดท าคู่มือส าหรับการใช้งาน
เป็นภาษาไทย พร้อม Drawing Circuit การควบคุม รายละเอียดอุปกรณ์ List spare part 
และแหล่งจัดซื้อ รวมทั้งคู่มือการซ่อมบ ารุง Trobleshootingเป็นเอกสาร copy จ านวน 3 
ชุด และ CD จ านวน 3 ชุด ให้แก่ผู้ซ้ือ 
 
 

 



10.  การรื้อถอนลิฟต์เก่า 2 ตัว ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการถอดลิฟต์อุปกรณ์ให้เป็น
ชิ้นส่วนที่สามารถประกอบใช้งานหรือให้มีมูลค่าที่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีมูลค่าในการใช้
งาน โดยขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 

11.  ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical Supply ตั้งแต่ Main 
Breaker ถึงชุด Breaker ย่อย LP รวมทั้งระบบสายไฟฟ้าใหม่ที่ออกแบบถูกต้องตาม
มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ผู้เสนอราคาติดตั้งระบบ Power Monitoring แบบ 
Digital สามารถดูและ Recording Power Consumption KWH , KWmax , Voltage , 
Current ส าหรับลิฟต์แต่ละตัว 

 

12.  รายละเอียดอ่ืนๆ 
       12.1  ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือ
เอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือ
ดีกว่า 
       12.2  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารวมค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน จนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีขาเข้า และภาษีต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทั้งหมดแล้ว 
       12.3  ผู้เสนอราคาต้องดูแลด าเนินการทุกอย่างตามสัญญาของงานนี้ให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยใช้งานได้ และตกแต่งบริเวณท าการติดตั้งอุปกรณ์ทุกๆ ส่วนของอาคารให้มีสภาพ
เรียบร้อยสวยงามดังเดิม 
       12.4  รายละเอียดข้อก าหนดลิฟต์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ดูจากสถานที่จริงในวัน
ชี้แจงแบบรูปและรายละเอียด โดยที่ผู้เสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ เพื่อรับทราบสภาพ
ของสถานที่และต าแหน่งที่จะติดตั้งในวันที่ชี้แจงรายละเอียด 
       12.5 ผู้เสนอราคาจะต้องใช้ช่างฝีมือดีท างานให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ งานบางประเภทต้องการความช านาญในการติดตั้ง หรือปฏิบัติงานโดยเฉพาะ 
ผู้เสนอราคาจะต้องใช้ช่างเทคนิคที่ช านาญด าเนินการ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชา
ช่างที่ดี และต้องมีวิศวกรในสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและเป็นวิศวกรประจ าบริษัท เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งลิฟต์โดยสาร โดย
แสดงหลักฐานส าเนาใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ และต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกยึด
หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
       12.6  ผู้เสนอราคาต้องท าการรื้อถอนวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องเครื่องลิฟต์ ช่อง
ลิฟต์ของเดิมออกท้ังหมด พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
น ามาติดตั้งให้ใช้งานได้สมบูรณ์และปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
       12.7  งานรื้อถอนลิฟต์ของเดิม และผู้เสนอราคาต้องรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในช่อง
ลิฟต์เดิมออกท้ังหมด งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุต่าง ๆ และต้องค านึงถึงความปลอดภัย 
การก าจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ในขณะรื้อถอนหรือขนย้าย ถ้าพบว่าเกิด
ความบกพร่อง และมีความเสียหายเกิดข้ึนไม่ว่ากรณีใด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น  
       12.8  หลังจากติดตั้งระบบลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแบบ 
As-Built Drawing แสดงรายละเอียดการติดตั้งจริงส่งให้ผู้ซื้อ จ านวน 2 ชุด ภายใน 30 วัน 
หลังจากวันตรวจรับมอบงาน 

 



       12.9  ผู้เสนอราคาต้องท าการทดสอบการเดินระบบลิฟต์ รวมทั้งการปรับแต่งให้เป็น
ที่เรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้ดีก่อนส่งมอบงาน ส าหรับวิธีทดสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วไปและต้องจัดรายงานผลการทดสอบการเดินระบบลิฟต์ส่งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบลิฟต์รวมทั้งการปรับแต่งให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเองทั้งสิ้น 
       12.10  การส่งมอบงานแล้วมิได้หมายถึงการพ้นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
หากตรวจพบภายหลังจากวันส่งมอบงานแล้วพบว่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้เสนอราคาน ามาใช้ไม่
เป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนดผู้เสนอราคาต้องด าเนินการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นั้น
ให้ใหม่ด้วย ผู้เสนอราคารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
        12.11  ผู้เสนอราคามีผลงานจ าหน่ายพร้อมติดตั้งลิฟต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมี
ประสบการณ์ในการซ่อมแซมและดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี ภายใต้สัญญา
บริการโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงผลงานการ
บ ารุงรักษาลิฟต์ ย้อนหลัง 10 ปีจนถึงปีปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการติดตั้ง และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 
        12.12 ผู้เสนอราคาต้องจัดซื้อจัดหาลิฟต์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทน
จ าหน่าย Distributor เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เพ่ือเป็นผู้จ าหน่าย ติดตั้ง
และบริการลิฟต์ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ติดตั้ง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
        12.13  ผู้แทนจ าหน่ายต้องมีหนังสือแต่งตั้งแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารตัวจริงแสดงระบุถึงชื่อหน่วยงานโดยตรง 

 2.5 เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  (คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หัวข้อ คะแนน 
(ร้อยละ) 

1. ลิฟต์ที่น าเสนอควรมีการออกแบบระบบลิฟต์ให้มีเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งการใช้งานใน
ทุก Function ให้มีการใช้พลังงานต่ าสุด โดยมีการออกแบบใช้มอเตอร์ ระบบควบคุม
ความเร็ว และอ่ืนๆ 

40 

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุงที่ต่ า 

30 

3. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอลิฟต์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมาตรฐาน โดยผู้เสนอราคาต้อง
น าเสนอรายละเอียดการใช้พลังงานของลิฟต์ตามความเร็วและโหลดการรับน้ าหนักเพ่ือ
แสดงอัตราการใช้พลังงานที่แท้จริง 

20 

4. ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดให้มากท่ีสุดและแสดงให้เห็นถึงการออกแบบลิฟต์
ที่เป็นระบบประหยัดพลังงานและประหยัดค่าซ่อมบ ารุงรักษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิน
พิจารณาคัดเลือก 

10 

  

 

 



 2.6 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หัวข้อ คะแนน 
(ร้อยละ) 

1.  รายละเอียดอื่นๆ 
       1.1  ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือ
เอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือ
ดีกว่า 
       1.2  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารวมค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน จนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีขาเข้า และภาษีต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทั้งหมดแล้ว 
       1.3  ผู้เสนอราคาต้องดูแลด าเนินการทุกอย่างตามสัญญาของงานนี้ให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยใช้งานได้ และตกแต่งบริเวณท าการติดตั้งอุปกรณ์ทุกๆ ส่วนของอาคารให้มีสภาพ
เรียบร้อยสวยงามดังเดิม 
       1.4  รายละเอียดข้อก าหนดลิฟต์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ดูจากสถานที่จริงในวันชี้แจง
แบบรูปและรายละเอียด โดยที่ผู้เสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ เพื่อรับทราบสภาพของ
สถานที่และต าแหน่งที่จะติดตั้งในวันที่ชี้แจงรายละเอียด 
       1.5 ผู้เสนอราคาจะต้องใช้ช่างฝีมือดีท างานให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ งานบางประเภทต้องการความช านาญในการติดตั้ง หรือปฏิบัติงานโดยเฉพาะ 
ผู้เสนอราคาจะต้องใช้ช่างเทคนิคที่ช านาญด าเนินการ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชา
ช่างที่ดี และต้องมีวิศวกรในสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและเป็นวิศวกรประจ าบริษัท เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งลิฟต์โดยสาร โดย
แสดงหลักฐานส าเนาใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ และต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกยึด
หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
       1.6  ผู้เสนอราคาต้องท าการรื้อถอนวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องเครื่องลิฟต์ ช่อง
ลิฟต์ของเดิมออกท้ังหมด พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
น ามาติดตั้งให้ใช้งานได้สมบูรณ์และปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
       1.7  งานรื้อถอนลิฟต์ของเดิม และผู้เสนอราคาต้องรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในช่อง
ลิฟต์เดิมออกท้ังหมด งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุต่าง ๆ และต้องค านึงถึงความปลอดภัย 
การก าจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ในขณะรื้อถอนหรือขนย้าย ถ้าพบว่าเกิด
ความบกพร่อง และมีความเสียหายเกิดข้ึนไม่ว่ากรณีใด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น  
       1.8  หลังจากติดตั้งระบบลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแบบ As-
Built Drawing แสดงรายละเอียดการติดตั้งจริงส่งให้ผู้ซื้อ จ านวน 2 ชุด ภายใน 30 วัน 
หลังจากวันตรวจรับมอบงาน 
       1.9  ผู้เสนอราคาต้องท าการทดสอบการเดินระบบลิฟต์ รวมทั้งการปรับแต่งให้เป็นที่
เรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้ดีก่อนส่งมอบงาน ส าหรับวิธีทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่นิยมใช้กันทั่วไปและต้องจัดรายงานผลการทดสอบการเดินระบบลิฟต์ส่งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบลิฟต์รวมทั้งการปรับแต่งให้อยู่ใน
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ความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเองทั้งสิ้น 
       1.10  การส่งมอบงานแล้วมิได้หมายถึงการพ้นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา หาก
ตรวจพบภายหลังจากวันส่งมอบงานแล้วพบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาน ามาใช้ไม่เป็นไป
ตามรายละเอียดและข้อก าหนดผู้เสนอราคาต้องด าเนินการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นั้นให้ใหม่
ด้วย ผู้เสนอราคารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
        1.11  ผู้เสนอราคามีผลงานจ าหน่ายพร้อมติดตั้งลิฟต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมี
ประสบการณ์ในการซ่อมแซมและดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี ภายใต้สัญญา
บริการโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงผลงานการ
บ ารุงรักษาลิฟต์ ย้อนหลัง 10 ปีจนถึงปีปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการติดตั้ง และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 
        1.12 ผู้เสนอราคาต้องจัดซื้อจัดหาลิฟต์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจ าหน่าย 
Distributor เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เพ่ือเป็นผู้จ าหน่าย ติดตั้งและบริการ
ลิฟต์ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการติดตั้ง และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 
        1.13  ผู้แทนจ าหน่ายต้องมีหนังสือแต่งตั้งแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารตัวจริงแสดงระบุถึงชื่อหน่วยงานโดยตรง 
 


