
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
1. ช่ือครุภัณฑ์   ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง 
 

2. จ านวนที่ต้องการ 2 ชุด 
 

3. รายละเอียดท่ัวไป 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอลิฟต์ใหม่เป็นลิฟต์โดยสารขนาดน  าหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จ านวน 

2 ตัว พร้อมทั งรื อถอนลิฟต์เก่า 2 ตัว ลิฟต์ใหม่ 2 ตัว ต้องเป็นลิฟต์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยสามารถตอบสนอง
การใช้งานบรรทุกรับส่งนักศึกษาจ านวนมากในช่วงเวลาเรียนโดยลิฟต์ควรทีมีความเร็วทีเ่หมาะสมกับการขนส่ง
ที่รวดเร็วและปลอดภัย การเคลื่อนที่ขึ นลงมีความราบเรียบไม่มีการกระตุกหรือสะดุด การออกแบบการใช้งาน
ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ให้ผู้เสนอราคาน าเสนอระบบลิฟต์แสดงรายละเอียด Technical specification 
อย่างละเอียดและระบุข้อดีข้อจ ากัดของ Technical specification ของลิฟต์ที่ผู้เสนอราคาน าเสนอ การ
น าเสนอราคาและ Technical specification ผู้เสนอราคาต้องท ารายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเป็น
ลิฟต์โดยท ารายละเอียดบอกมาตรฐานของอุปกรณ์ได้รับมาตรฐานการผลิตแบบใดรวมทั งการรับรองมาตรฐาน
ทางด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือการใช้งาน พร้อมท ารายละเอียดราคา Bill of Material โดยทาง
คณะบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นต้องการลิฟต์และการติดตั งรวมการบริการดังนี  

3.2  เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน : ลิฟต์ที่น าเสนอควรมีการออกแบบที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับประสิทธิภาพ อรรถการใช้ประโยชน์ การเคลื่อนตัวของลิฟต์ที่มีการออกตัว Start 
และ การหยุด Stop ที่มีระบบควบคุมความเร็วการหยุดที่มี soft start & soft stop ท าให้ลิฟต์มีการเคลื่อน
ตัวที่ไม่มีการกระตุก ลิฟต์ต้องเป็นลิฟต์ที่ออกแบบและประกอบจากโรงงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตาม
สากลไม่เป็นลิฟต์ที่ประกอบด้วยชิ นส่วนที่หลากหลายจากหลายผู้ผลิตและน ามาประกอบจากโรงงานที่ไม่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

3.3  ความปลอดภัยสูงสุด : ลิฟต์ที่น าเสนอควรมีการออกแบบระบบลิฟต์ในทุก Function ของการ
ใช้งานลิฟต์ที่มีการออกแบบระบบป้องกันการขัดข้องของลิฟต์ในทุกกรณีเพ่ือป้องกันการเสียหายของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ของลิฟต์และผู้ใช้งาน ( นักศึกษา , อาจารย์ , เจ้าหน้าที่บุคลากรของคณะบริหารและ
ผู้ใช้งานทั่วไป ) ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอลิฟต์ส าหรับอาคารสูงและมีความปลอดภัยในการใช้งานในทุกๆ 
ฟังก์ชั่นการท างาน เช่น การป้องกันลิฟต์ตกเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง มีระบบการป้องกันลิฟต์กระตุก การ
ป้องกันลิฟต์ค้างในทุกกรณี ( ไฟฟ้าดับ , อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท างานผิดพลาด , อ่ืนๆ ) ความ
ปลอดภัยในการใช้งานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้ใช้งานเป็นสิ่งส าคัญในการลดความ
เสี่ยงจากการใช้ลิฟต์ในสภาพต่างๆ  

3.4  ประหยัดพลังงาน : ลิฟต์ที่น าเสนอควรมีการออกแบบระบบลิฟต์ให้มีเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั ง
การใช้งานในทุก Function ให้มีการใช้พลังงานต่ าสุด โดยมีการออกแบบใช้มอเตอร์ ระบบควบคุมความเร็ว 
และอ่ืนๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน รวมทั งประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่ต่ า ผู้เสนอ
ราคาต้องน าเสนอลิฟต์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมาตรฐาน โดยผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดการใช้
พลังงานของลิฟต์ตามความเร็วและโหลดการรับน  าหนักเพ่ือแสดงอัตราการใช้พลังงานที่แท้จริง  

3.5  การบริการหลังการขายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง : ผู้เสนอราคาที่น าเสนอลิฟต์ต้องมีการ
บริหารการจัดการการดูแลลูกค้าและการบริการซ่อมฉุกเฉิน การซ่อมบ ารุง Maintenance Contract ที่ดีที่สุด
แก่ผู้ใช้งาน ผู้เสนอราคาต้องมีการบริการการรับประกันการดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ให้สามารถท างาน
ปกติมีบริการ Maintenance contract รับประกันเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบ ารุงตลอดเวลารับประกัน 5 ปี 
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เพ่ือให้การใช้งานของลิฟต์สามารถรองรับการใช้งานของนักศึกษาที่มีจ านวนมาก ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอ
แผนการบริการฉุกเฉินต่างๆ หลังการติดตั งเสร็จสิ นว่าการให้บริการฉุกเฉินที่รวดเร็วมีลักษณะการบริการ
อย่างไร ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดให้มากที่สุดแสดงถึงการบริการหลังการขายลิฟต์ที่ประหยัด
ค่าซ่อมบ ารุงเพื่อใช้ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก โดยระบุว่ารายละเอียดของผู้เสนอราคาเทียบเท่าหรือ
ดีกว่าอย่างไร 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร วิศวกร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ความสามารถที่จะ
ให้บริการต่างๆ ทั งการรื อถอนลิฟต์เก่าและติดตั งลิฟต์ใหม่  การซ่อมบ ารุงที่ดีมีประสิทธิภาพในจ านวนที่
เหมาะสมเพียงพอโดยผู้เสนอราคาต้องน าเสนอแผนผังองค์การแสดงจ านวนบุคลากรและคุณสมบัติความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่ท างานเกี่ยวกับลิฟต์พร้อมใบรับรอง certification เกี่ยวกับการติดตั งและซ่อม
บ ารุงลิฟต์ ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อใช้ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก โดยระบุ
ว่ารายละเอียดของผู้เสนอราคาเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร 

3.7  ผู้เสนอราคาต้องมีการบริหารจัดการโครงการ Project Management การรื อถอนลิฟต์เก่าและ
การติดตั งลิฟต์ใหม่ ที่สามารถบริหารโครงการได้ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ได้แก่ คุณภาพของตัวลิฟต์
รวมทั งคุณภาพงานการรื อถอนและการติดตั งลิฟต์ใหม่  , โครงการต้องแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  โครงการ
ต้องด าเนินการโดยมีความปลอดภัย และการด าเนินการต่างๆไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายกระทบ
ต่อผู้มาติดต่อราชการ ( อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่มาใช้งาน ) โดยการวางแผนก าหนด
แผนการท างาน Project ค านึงถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในระหว่างการติดตั งและหลัง
การติดตั งในการใช้งานระยะยาว ให้ผู้เสนอราคาน าเสนอรายละเอียดแผนการท างานการควบคุมการท างาน
และ การควบคุมความปลอดภัยในระหว่างการติดตั งรวมทั งการจัดการทดสอบหลังการติดตั ง Test 
Commissioning ระบบลิฟต์โดยมีรายละเอียดยืนยันรับรองตามข้อก าหนด Technical Specification ที่ผู้
เสนอราคาได้น าเสนอ โดยระบุว่ารายละเอียดของผู้เสนอราคาเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร 

3.8  ผู้เสนอราคาต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในขณะด าเนินการรื อถอนลิฟต์เก่า
จ านวน 2 ตัว และการด าเนินการติดตั งลิฟต์ตัวใหม่จ านวน 2 ตัว พร้อมดูแลพื นที่สิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อยและมี
ระบบการควบคุมความปลอดภัย ความสะอาด การกั น Partition / Fence ก าหนดแยกเขตก่อสร้างมีป้าย 
Safety ต่างๆที่ดี หรือหากมีความเสียหายใดๆ ให้ผู้เสนอราคาด าเนินการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
เหมือนเดิม ดังนั นผู้เสนอราคาต้องน าเสนอมาตรการ ขั นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน  ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดให้มากที่สุดแสดงถึงการบริหารความปลอดภัยในการ
รื้อถอนและการติดตั้งลิฟต์เพื่อใช้ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก โดยใหร้ะบุว่ารายละเอียดของผู้เสนอราคา
เทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร 

3.9  ผู้เสนอราคาที่เข้าประมูลต้องเป็นผู้ผลิตลิฟต์หรือเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงของลิฟต์ที่น าเสนอ
โดยมีการระบุหนังสือยืนยันและประสบการณ์การติดตั งลิฟต์ตามจ านวนข้อก าหนดในรายละเอียด 

3.10  ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการติดตั งลิฟตใ์หมจ่ านวน 2 ตัว ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามก าหนดเวลา
ที่ตกลงพร้อมใช้งานและผ่านการ Test Commissioning ขั นตอนสุดท้ายในทุกระบบโดยผู้เสนอราคาต้องท า
รายงานการ Test Commissioning ตามข้อก าหนดคุณสมบัติของลิฟต์ที่ผู้เสนอราคาน าเสนอ ในระหว่างการ
ติดตั งลิฟต์ผู้เสนอราคาต้องดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ความเรียบร้อยของสถานที่ ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ใดๆ ต่อทรัพย์สินของราชการรวมทั งอุปกรณ์และบุคลากรทั่วไปที่มาติดต่อราชการขณะก าลังด าเนินการติดตั ง
ลิฟตห์ากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทุกประการ 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 
รายละเอียด General Specification เป็นลักษณะข้อก าหนด General technical 

specification เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประมูลได้ใช้เป็นแนวทางในการเสนองาน
ประกวดราคาการติดตั้งลิฟต์ใหม่จ านวน 2 ตัว และการรื้อถอนลิฟต์เก่า จ านวน 2 ตัว หากผู้เสนอราคา   
มีการออกแบบลิฟต์ที่มีเทคโนโลยีหรือเอกสิทธิ์ เฉพาะของบริษัท  หรือมี General Technical 
specification ต่างๆ ที่ดีกว่าให้ระบุรายละเอียดของ specification และบอกข้อดีของระบบที่มีของลิฟต์
ที่น าเสนอโดยน าเสนอรายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อใช้ในการตัดสินพิจารณาคัดเลือก  โดยระบุว่า
รายละเอียดของผู้เสนอราคาเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร 

4.1 รายละเอียดทั่วไปเป็นแนวทาง General Specification  

 4.1.1  ลิฟต์โดยสารน  าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม เป็นระบบลิฟต์เดี่ยว ติดตั งลิฟต์ 
2 ตัว คู่กัน โดยก าหนดให้มีความเร็ว 105 เมตร/นาที มีระบบการเรียกใช้ลิฟต์แบบ Pull ที่สามารถเรียกใช้
ลิฟต์ตัวที่ว่างและอยู่ใกล้ชั นที่เรียกใช้เพื่อประหยัดพลังงาน 

 4.1.2  ชนิดของเครื่องเป็นแบบไม่มีเฟืองทดรอบ (GEARLESS TRACTION MACHINE) เพ่ือลด
การสึกหรอและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงในอนาคต (PMSM)  เป็นระบบที่ประหยัดพลังงานไม่มีแรงเสียด
ทานในขณะเคลื่อนตัวท างาน 

 4.1.3  ชนิดของมอเตอร์หลักในการขับเคลื่อนเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐาน
รับรองต่างๆ 

 4.1.4  ลิฟต์วิ่งรับส่งจากชั น 1 ถึงชั น 9 รวม 9 ชั น ทั งนี ลิฟต์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจะต้อง
เป็นของใหมท่ั งหมด และไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 4.1.5  ลิฟต์ที่จะน ามาติดตั งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 
ANSI หรือ EN81 หรือ JIS และจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการ ISO 9001 : 2015 หรือ
มาตรฐานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า  

 4.1.6  เครื่องฉุดลิฟต์ เครื่องควบคุม และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศ 
จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบโดยโรงงานผู้ผลิตลิฟต์โดยตรงจากโรงงานในต่างประเทศ การประกอบ
ดังกล่าวได้รับการรับรองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (under 
license) 

 4.1.7  คุณสมบัติและขนาดต่างๆ  ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์
และห้องเครื่องที่เตรียมไว้เท่านั น โดยผู้รับเหมาต้องด าเนินการตรวจสอบหน้างานว่าขนาดช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์ 
ลักษณะโครงสร้าง Concrete Structure ของช่องลิฟต์เดิมเป็นอย่างไร เพ่ือผู้เสนอราคาจะได้ด าเนินการ
ออกแบบลิฟต์และติดตั งระบบ Support ต่างๆ ให้การรื อถอนลิฟต์เดิมและการติดตั งลิฟต์ใหม่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย หากเกิดข้อผิดพลาดใดในการออกแบบและติดตั ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่ต้อง
รับผิดชอบโดยตรง ผู้เสนอราคาไม่สามารถมาเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้ 
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รายละเอียดประมาณการ ของระยะช่อง ลิฟต์เดิม มีดังนี   
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 เป็นเท่าไรเพื่อใช้
ในการออกแบบของผู้เสนอราคา  

 
 4.1.8  มีป้ายแสดงการใช้งานของลิฟต์ ผู้ผลิตลิฟต์ ข้อห้ามการใช้ลิฟต์ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในลิฟต์ 

ที่ก าหนดและอ่ืนๆ   
 4.1.9  มีป้ายบอกพิกัดน  าหนักหรือจ านวนคนโดยสาร และวิธีการขอความช่วยเหลือติดไว้ในห้อง

ลิฟต์  
 4.1.10  สามารถปรับความเร็วการเคลื่อนที่ของลิฟต์แบบอัตโนมัติ  
  
 

  4.2  รายละเอียดคุณลักษณะห้องโดยสาร 
4.2.1  ห้องโดยสาร  ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish 
4.2.2  ผนังด้านหน้า ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish 
4.2.3  ผนังด้านข้าง ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish 
4.2.4  ผนังด้านหลัง ท าจาก Stainless Steel Hairline Finish พร้อมด้วย Mirror Glass 
4.2.5  ขอบผนังด้านล่าง มีคิ วกันกระแทกโดยรอบท าจาก Stainless Steel Hairline Finish 
4.2.6  พื นลิฟต์ ปูด้วยยาง Vinyl Tile กันไฟลาม 
4.2.7  มีพัดลมระบายอากาศชนิดมอเตอร์กระแสสลับติดตั งที่เพดานลิฟต์เพ่ือระบายอากาศใน

อัตราที่เหมาะสม 
4.2.8  มีไฟแสงสว่างเป็นแบบ LED 
4.2.9  มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้แสงสว่างในกรณีไฟฟ้าปกติดับลงท างานด้วย Battery พร้อมชุด 

Automatic Charger 
4.2.10  มีโทรศัพท์ภายในติดตั งภายในลิฟต์อย่างน้อย 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ชั นล่างอย่างน้อย 1 ชุด  
4.2.11  มีเพดานเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
4.2.12  มีราวมือจับกันกระแทกท าจาก Stainless Steel Hairline Finish ราวมือจับกัน

กระแทก จ านวน 3 ด้าน 1 ระดับท าด้วย Stainless Steel Hairline Finish 
4.2.13  มีกระจก 1 บาน ฝั่งตรงข้ามประตูเปิด-ปิด ติดตั งเหนือราวมือจับสูงขึ นไปถึงเพดานของ

ลิฟต ์
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4.3  ระบบประตู  

4.3.1 มีประตูลิฟต์และประตูชานพักท างานพร้อมกันโดยอัตโนมัติ  แบบสองบานเลื่อนเปิด-ปิด
ออกจากแนวกึ่งกลาง โดยใช้มอเตอร์ประตูแบบไฟฟ้ากระแสสลับ ติดตั งอยู่ส่วนบนของตัวลิฟต์เพ่ือให้เปิด -ปิด
ประตูลิฟต์ได้อย่างนิ่มนวล โดยสามารถเร่งหรือปรับความเร็วได้ 

4.3.2 ประตูลิฟต์มีขนาดอย่างน้อยกว้าง 0.90 เมตร x สูง 2.10 เมตร ขนาดภายในตัวลิฟต์ มี
ขนาดอย่างน้อย กว้าง 1.6 เมตร x ลึก 1.5 เมตร x สูง 2.3 เมตร ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการตรวจสอบวัดหน้า
งานจริงว่าระยะต่างๆเป็นเท่าไรเพื่อใช้ในการออกแบบของผู้เสนอราคา 

4.3.3 ประตูลิฟต์เป็นแบบ Stainless Steel Hairline Finish 
4.3.4 ประตูชานพักเป็นแบบ Stainless Steel Hairline Finish 
4.3.5 ธรณีประตูลิฟต์ ใน-นอก ท าขึ นด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดี  
 

4.4  อุปกรณ์และแผงปุ่มกด  
4.4.1 มีแผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์จ านวน 2 แผง (1 แผง ส าหรับคนพิการพร้อมอักษรเบรลล์เมื่อ

กดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง) เป็นแบบ Stainless Hairline Finish ภายในปุ่มกด เป็นแบบ Micro 
Stroke Button มีอุปกรณ์ดังนี   

 4.4.1.1 ปุ่มกดชั นต่างๆ ตามจ านวนชั นที่จอดชนิดกดแล้วมีเสียงดัง และมีแสงแสดงการ
ตอบรับค าสั่ง (ทั ง 2 แผง) 

 4.4.1.2 ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน Interphone (Alarm) 
 4.4.1.3 ปุ่มกดเปิดประตู (Door Open) (ทั ง 2 แผง) 
  4.4.1.4 ปุ่มกดปิดประตู (Door Close) (ทั ง 2 แผง) 
 4.4.1.5 แผงควบคุมลิฟต์กรณีที่มีพนักงานประจ าลิฟต์ มีฝาเปิด-ปิด และมีกุญแจล็อคได้ 

ภายในประกอบด้วย  
  - สวิทช์เปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง (Light Switch) 
  - สวิทช์เปิด-ปิด พัดลมดูดอากาศ (Fan Switch) 
  - สวิทช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน (Emergency Switch) 
  - สวิทช์แยกลิฟต์ออกจากกลุ่ม ท างานโดยอิสระในกรณีฉุกเฉิน  
 4.4.1.6  ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั งเสียง และแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบสีแดง 
 4.4.1.7  ปุ่ม HOLD ล็อคลิฟต ์
4.4.2 มีแผงตัวเลขบอกต าแหน่งภายในลิฟต์ท าด้วย Stainless Steel Hairline Finish มีตัวเลข

แสดงต าแหน่งลิฟต์เป็นแบบ TFT-LCD Display พร้อมด้วยไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งของลิฟต์ 
“ขึ น” หรือ “ลง” ติดตั งอยู่ภายในตัวลิฟต์ 

4.4.3 มีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพักทุกชั น ตัวแผงเป็นแบบ Stainless Steel Hairline 
Finish ชั นบนสุดและล่างสุดมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ “ขึ น” หรือ “ลง” ชั นระหว่างกลางมีปุ่มกดชั นละ 2 ปุ่ม ส าหรับ
เรียกลิฟต์เพ่ือจะ “ขึ น” และ/หรือ “ลง” ปุ่มเหล่านี เมื่อถูกกดเรียกจะมีแสงโชว์แสดงบันทึกค าสั่งไม่ต้องกดซ  า
พร้อมมีตัวเลขบอกต าแหน่งลิฟต์เป็นตัวเลขแบบ TFT-LCD Display ไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งของ
ลิฟต์ “ขึ น” หรือ “ลง” 

 
 



[6] 
 

 
 

 
4.5  ระบบควบคุมการท างาน (CONTROL SYSTEM) 

4.5.1 ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนพร้อมระบบ GEARLESS MACHINE (PM Synchronous) และเบรค
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ เป็นชุดเดียวกัน  ติดตั งบนแท่นเครื่องเหล็กมีแผ่นยางรองรับเพ่ือป้องกันเสียง  และลด
การสั่นสะเทือน ชุดขับเคลื่อน   และเครื่องควบคุมทั งหมด   

4.5.2 มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์และการปรับระดับการจอด เป็นระบบ  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.)  จะท าหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง VOLTAGE และ FREQUENCY 
ของ POWER SUPPLY ที่จะจ่ายเข้ามอเตอร์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและมี MICRO 
COMPUTER ควบคุม PHASE  ของ POWER SUPPLY ดังกล่าวด้วยวิธี VECTOR CONTROL การควบคุมใน
ลักษณะนี  จะให้ผลการควบคุมคล้ายกับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสเที่ยงตรงมาก  ซึ่งจะท าให้
สามารถควบคุมการเร่งความเร็ว,  การวิ่งด้วยความเร็วพิกัด,  ตลอดจนถึงการลดความเร็วเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
และใช้ก าลังไฟฟ้าที่จ าเป็นน้อยที่สุดในการขับเคลื่อนมอเตอร์   ซึ่งจะท าให้การหยุดรับ-ส่งของลิฟต์เป็นไปอย่าง
นิ่มนวล ส าหรับการควบคุมการจอดให้ตรงชั นเป็นแบบอัตโนมัติทั งขาขึ นและขาลงโดยใช้  DIGITAL FLOOR 
CONTROLLER และ CAR LOAD WEIGHING DEVICE  ควบคุมและปรับระดับการจอดของลิฟต์ให้ตรงกับพื น
ทุกชั นเมื่อลิฟต์บรรทุกน  าหนักต่าง ๆ กัน Technical specification นี เป็นแนวทางของการออกแบบการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของลิฟต์สมัยใหม่ทีใ่ห้การเคลื่อนตัวของลิฟต์เป็นไปอย่างนิ่มนวล หากผู้เสนอราคามีระบบ
ควบคุม การใช้มอเตอร์ ปรับควบคุมการ Start /Stop พร้อมระบบที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าคืน 
(Regenerative Drive) ให้ระบบไฟฟ้าของอาคาร เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ลงในขณะที่น  าหนักบรรทุกในลิฟต์มากกว่า
ลูกถ่วงน  าหนัก หรือลิฟต์เคลื่อนที่ขึ นในขณะน  าหนักบรรทุกในตัวลิฟต์น้อยกว่าลูกถ่วงน  าหนักเพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้ผู้เสนอราคาน าเสนอบอกรายละเอียดของ Technical Specification ของระบบ
ของผู้เสนอราคา พร้อมทั้งระบุข้อดีข้อเสียและข้อจ ากัดต่างๆ ให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้ในการตัดสิน
พิจารณาคัดเลือก  

4.5.3 มีตู้ควบคุมการท างานโดยชุดควบคุมการท างานที่มีระบบป้องกันไฟฟ้า การควบคุมที่ดี 
โดยมีระบบ Under /Over voltage , ระบบ Surge Protection กันไฟฟ้ากระชาก ,ระบบ Over current 
protection ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าท างานเกินก าลัง , ระบบ Phase Protection และอ่ืนๆ  

ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีการผลิตจากแหล่งการผลิตที่มี
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

 
4.6  ลักษณะการท างานของลิฟต์  

4.6.1 มีระบบ RESCUE OPERATION เมื่อลิฟต์เข้าจอดแล้ว ประตูไม่เปิดเนื่องจากระบบประตู
ขัดข้องลิฟต์จะวิ่งขึ นหรือลงไปยังชั นที่อยู่ถัดไปแล้วเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก 

4.6.2 มีระบบ MISCHIEVOUS CALL CANCELLATION เมื่อผู้โดยสารกดปุ่มหมายเลขชั นผิด
สามารถยกเลิกได้โดยการกดปุ่มเดิมติดต่อกัน 2 ครั ง (double click) เพ่ือประหยัดพลังงาน 

4.6.3 มีระบบ MISCHIEF PREVENTION ในกรณีที่มีการกดปุ่มภายในตัวลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับ
จ านวนผู้โดยสารในลิฟต์ ระบบคอมพิวเตอร์จะให้ลิฟต์เข้าจอดในชั นถัดไป และยกเลิกค าสั่งที่เหลือทั งหมด 
รวมทั งกรณีที่มีการกดปุ่มซึ่งผิดทิศทางการวิ่งของลิฟต์เพ่ือป้องกัน การสิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า และลดการวิ่ง
ของลิฟต์ท่ีไม่จ าเป็น  
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4.6.4 มีระบบ AUTOMATIC ON/OFF CAR LIGHT AND FAN ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้ลิฟต์เป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 นาที พัดลมและไฟแสงสว่างภายในตัวลิฟต์จะดับเองโดยอัตโนมัติ และจะเริ่มการท างาน
อีกครั งเมื่อมีผู้ใช้ลิฟต์ ทั งนี ไม่รวมในกรณีที่มีการใช้ลิฟต์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าให้เวลาเปลี่ยนแปลงไป      

4.6.5 มีระบบ SEPARATE CAR & HALL TIME ช่วงเวลาการเปิด-ปิดประตูลิฟต์จะถูกก าหนด
จากประเภทของการเรียกลิฟต์โดยพิจารณาว่าเป็นการเรียกภายในลิฟต์ของการเรียกลิฟต์ (CAR CALLS) หรือ
การเรียกหน้าชั น (HALL CALLS) โดยปกติช่วงเวลาเปิด-ปิด ที่เกิดจากการเรียกหน้าชั นจะนานกว่าการเรียก
จากภายในตัวลิฟต์ ซึ่งเวลาดังกล่าวจะแยกเป็นอิสระระหว่างการเรียกหน้าชั นและภายในตัวลิฟต์ 

4.6.6 มีระบบ SAFETY DRIVE SYSTEM ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ หรือขัดข้องภายในวงจร
ควบคุมโดย MICRO PROCESSOR โดยลิฟต์จะไม่ค้างระหว่างชั นแต่จะวิ่งไปยังชั นที่ใกล้ที่สุด และเปิดประตูให้
ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย โดยลิฟต์จะท างานปกติอีกครั งเมื่อความผิดปกติหรือขัดข้องดังกล่าว
ได้รับการแก้ไข ทั งนี จะไม่เก่ียวกับกรณีไฟฟ้าในอาคารดับ 

4.6.7 มีระบบ DOOR FAILURE OPERATION  ถ้าประตูไม่สามารถเปิดได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
ประตูจะเปิดเองและลิฟต์จะวิ่งไปยังชั นต่อไป ถ้าประตูไม่สามารปิดได้สนิทประตูจะเปิด -ปิดซ  ากันหลายๆครั ง 
เพ่ือขจัดวัสดุใดๆ ที่อาจกีดขวางตกค้างในร่องประตู 

4.6.8 มีระบบ CORRECTION RUN กรณีท่ีระบบการประมวลผลของลิฟต์เกิดผิดปกติ โดยความ
ผิดปกติดังกล่าวไม่ใช่ความผิดปกติชนิดถาวร ระบบควบคุม จะสั่งการให้ลิฟต์วิ่งลงมาจอดที่ชั นล่างสุด เพ่ือท า
การก าหนดต าแหน่งชั นจอดท่ีถูกต้องใหม่ 

4.6.9 มีระบบ DELAY CAR PROTECTION ในกรณีที่ลิฟต์ท างานร่วมกันมากกว่าหนึ่งเครื่อง
หากลิฟต์เครื่องหนึ่งเครื่องใดไม่สามารถปิดประตูได้สนิทภายในเวลาที่ก าหนด ลิฟต์เครื่องดังกล่าวจะถูกตัด
ออกจากระบบเป็นการชั่วคราว 

4.6.10 มีระบบ INDEPENDENT SERVICE เมื่อลิฟต์ท างานตามฟังค์ชั่นนี  ลิฟต์ชุดนั นๆ จะยกเลิก
และไม่ตอบรับปุ่มกดหน้าชั น แต่จะตอบรับเฉพาะปุ่มกดภายในตัวลิฟต์เท่านั น โดยเมื่อผู้โดยสารกดหมายเลข
ชั นที่ต้องการจะไปแล้ว ต้องกดปุ่ม DOOR CLOSE ไปจนกว่าประตูลิฟต์จะปิดเป็นที่เรียบร้อยลิฟต์จึงจะเคลื่อน
ตัวไป 

4.6.11 มีระบบ AUTOMATIC EMERGENCY POWER OPERATION เมื่อระบบควบคุมลิฟต์
ได้รับสัญญาณจากทางอาคารว่าระบบไฟฟ้าปกติได้ขัดข้องระบบลิฟต์จะท างานใน 2 ขั นตอน โดยขั นตอนแรก
ลิฟต์จะน าผู้โดยสารลงมาชั นที่ใกล้ที่สุด แล้วระบบลิฟต์จะท างานตามที่ได้มีการโปรแกรมเอาไว้ว่าจะให้ท างาน
ต่อไป (ในกรณีท่ีก าลังไฟฟ้าส ารองเพียงพอ) หรือให้หยุดการท างานจนกว่าระบบไฟฟ้าจะเข้าสู่สภาวะปกติ 

4.6.12 มีระบบ FIRE EMERGENCY OPERATION เมื่อระบบควบคุมได้รับสัญญาณแจ้งจาก
ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ซึ่งทางอาคารเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ ลิฟต์จะท าการยกเลิกปุ่มกดทั งภายในตัวลิฟต์และ
ชานพักทั งหมด แล้วเคลื่อนที่ไปยังชั นที่ก าหนดไว้เพ่ือส่งผู้โดยสารออกจากตัวลิฟต์ หลังจากนั นลิฟต์จะหยุด
ท างานจนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ 

4.6.13 มีระบบ FULL LOAD BY – PASS เมื่อลิฟต์บรรทุกน  าหนักเต็มพิกัดแล้วลิฟต์จะวิ่งผ่าน
ชั นต่าง ๆ โดยไม่หยุดรับผู้โดยสารที่เรียกจากแผงปุ่มกดตามชั น แต่จะหยุดตามชั นที่เรียกจากแผงปุ่มกดภายใน
ตัวลิฟต์เท่านั น 
                 4.6.14 มีระบบ AUTOMATIC RESCUE DEVICE (ARD.)  เป็นชุด Battery ส ารองที่จะท างาน
ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติดับในขณะที่ทางอาคารไม่มีระบบไฟฟ้าส ารองจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยระบบลิฟต์
จะน าลิฟต์เข้าจอดชั นที่ใกล้ที่สุด ด้วยพลังงานจาก Battery ส ารอง เพ่ือให้ผู้โดยสารออกจากตัวลิฟต์ และหยุด
การท างานจนกว่าระบบไฟฟ้าจะกลับสู่สภาวะปกติ 
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4.6.15 มีระบบ CAR ARRIVAL SIGNAL สัญญาณเสียงแจ้งทุกครั งเพ่ือแสดงว่าลิฟต์ก าลังเข้าจอด 
4.6.16 มีระบบ SPEECH SYNTHESIZER เป็นเสียงสังเคราะห์ บอกทิศทางการเคลื่อนที่ และชั น

ที่ลิฟต์ก าลังจอด 
 

4.7  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  
4.7.1 อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันทางไฟฟ้าดังนี   

4.7.1.1 มีระบบ MOTOR OVERHEAT OPERATION เมื่อชุดควบคุมตรวจพบว่าอุณหภูมิ
ของมอเตอร์เพ่ิมสูงขึ นจนผิดปกติชุดควบคุมจะสั่งให้ลิฟต์ไปจอดชั นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก 
และจะหยุดการท างานโดยจะรออุณหภูมิของมอเตอร์เย็นลงจนอยู่ในระดับปกติจึงจะเริ่มท างานตามปกติ 

4.7.1.2  มีระบบ CIRCUIT BREAKER เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งติดตั งอยู่ภายใน
ตู้ควบคุมเพ่ือป้องกันกรณีเกิดการลัดวงจรภายในวงจรลิฟต์ 

4.7.1.3 มีระบบ ELETRONIC OVERLOAD CURRENT PROTECTION ป้องกัน
กระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัด เพ่ือป้องกันมอเตอร์เกิดความเสียหาย 

4.7.1.4 มีระบบ UNDER VOLTAGE & PHASE UNBALANCE PROTECTION ป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าไม่ครบเฟส ไม่สมดุล หรือต่ ากว่ามาตรฐาน 

4.7.1.5   มีระบบ TOP CAR INSPECTION BOX แผงควบคุมบนหลังคาลิฟต์เป็นอุปกรณ์
บังคับลิฟต์บนหลังคาลิฟต์ 1 ชุด เพื่อใช้กับลิฟต์ในกรณีตรวจสอบหรือบ ารุงรักษาลิฟต์ 

4.7.2 อุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยชั น ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี   
4.7.2.1 มีระบบ STOP UP & DOWN LIMITED SWITCH เป็นสวิทช์ที่ติดตั งอยู่ส่วน

บนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ ลิฟต์จะจอดทันที ในกรณีที่ระบบการจอดชั นเกิดขัดข้อง หรือลิฟต์ไม่สามารถ
จอดชั นได้ตามปกติที่ชั นบนสุดหรือล่างสุด 

4.7.2.2 มีระบบ FINAL UP & DOWN LIMITED SWITCH ติดตั งอยู่ส่วนบนและล่างสุด
ของช่องลิฟต์ จะตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าระบบขับเคลื่อนท าให้ลิฟต์หยุดวิ่งทันทีเพ่ือป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั นบนสุด
และชั นล่างสุดของอาคาร 

4.7.2.3 มีระบบ TERMINAL BUFFER มีที่รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และลูกถ่วง
น  าหนัก เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายติดตั งที่ก้นบ่อลิฟต์  

4.7.2.4 มีระบบ OIL BUFFER ส าหรับความเร็วตั งแต่ 90 เมตรต่อนาทีขึ นไป และเป็น
แบบ SPRING BUFFER ส าหรับความเร็ว 45-60 เมตรต่อนาที   

4.7.3 อุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ดังนี   

4.7.3.1 ถ้าลิฟต์บรรทุกเกินพิกัด ประตูลิฟต์จะเปิดค้างลิฟต์จะไม่วิ่งและมีเสียงสัญญาณ
พร้อมไฟเตือนให้ทราบ (Overload Lamp Show)  

4.7.3.2 ระบบเบรคของลิฟต์เป็นแบบจับด้วยสปริงและปล่อยด้วยไฟฟ้า (ELECTRO-
Magnetic Type) จะหยุดลิฟต์ทันทีกรณีวงจรไฟฟ้าถูกตัดและเบรคจะหยุดมอเตอร์  พร้อมมีอุปกรณ์คลาย
เบรคได้ด้วยมือ และมีทีห่มุนลิฟต์ขึ นลง เพ่ือส าหรับช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์ในกรณีที่ลิฟต์เกิดการขัดข้อง 

4.7.3.3 มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์ให้อยู่ในพิกัด โดยใช้ Speed Governor ถ้ากรณี
ลิฟต์วิ่งด้วยความเร็วเกินพิกัดลวดสลิงหย่อนหรือขาด อุปกรณ์นิรภัยนี จะท างานทันทีและควบคุมให้ Car 
Safety Catch ซึ่งติดอยู่กับโครงลิฟต์ยึดตัวลิฟต์ให้แน่นกับรางลิฟต์ และตัดกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบ
ขับเคลื่อนให้หยุดท างานทันที มีระบบป้องกันลิฟต์วิ่งความเร็วเกินก าหนด เช่น กรณีลิฟต์ตก และอ่ืนๆ ผู้เสนอ
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ราคาต้องแสดงระบบลิฟต์ของบริษัทว่ามีระบบป้องกันต่างๆ อย่างไร เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก 
โดยให้ระบุว่ารายละเอียดของผู้เสนอราคาเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร 

4.7.3.4 ประตูชานพักจะมีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้า Door Inter Lock เพ่ือป้องกันลิฟต์
วิ่งขณะประตูเปิดอยู่หรือยังปิดไม่สนิท และเพ่ือล็อคประตูไม่ให้เปิดออกได้ในขณะที่ลิฟต์ไม่ได้อยู่ที่ชั น 

4.7.4 มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์และห้องเครื่องลิฟต์ซึ่งท างานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
โดยมีแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน  ากลั่นพร้อมเครื่องอัดไฟอัตโนมัติโดยให้แสงสว่างตามมาตรฐานชนิดไม่ต้อง
บ ารุงรักษา 

4.7.5 มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์และเจ้าหน้าที่ (INTERPHONE) ของ
อาคารในกรณีลิฟต์เกิดขัดข้องภายในลิฟต์ 1 ชุด ที่บริเวณหน้าลิฟต์ชั นล่าง 1 ชุด และห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด 
รวม 3 ชุด 

4.7.6 มีอุปกรณ์กันกระแทก ขอบประตูลิฟต์มีระบบป้องกันกระแทกผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวาง
การปิดประตูแบบ INFRARED LIGHT CURTAIN 

4.7.7 มีกุญแจฉุกเฉินประตูชานพักในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับจะมีกุญแจพิเศษเปิด
บานประตูชานพักจากภายนอกลิฟต์ทุกบานประตู 

4.7.8 มีรางลิฟต์และรางน  าหนักถ่วงเป็นแบบ T-Section ซึ่งผลิตจากโรงงานผู้ผลิตรางลิฟต์
โดยตรง รางลิฟต์เป็นเหล็กหล่อหน้ารางไสเรียบ รางน  าหนักถ่วงเป็นเหล็กชุบสังกะสีพับขึ นรูปออกแบบส าหรับ
ใช้กับลิฟต์โดยเฉพาะ มีขนาดมาตรฐานสามารถรับน  าหนักบรรทุกและความเร็วของลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย มีที่
เก็บน  ามันติดอยู่กับโครงลิฟต์และโครงน  าหนักถ่วง เพ่ือให้การหล่อลื่นอย่างเพียงพอโดยสม่ าเสมอตลอดเวลา 

4.7.9 มีโครงตัวถังลิฟต์ประกอบด้วย โครงเหล็กแข็งแรงพร้อมชุด อุปกรณ์นิรภัยอุปกรณ์นี ท างาน
โดยเครื่องควบคุมความเร็วเมื่อลิฟต์วิ่งเร็วกว่าปกติ อุปกรณ์นิรภัยจะท างานทันทีโดยหนีบโครงตัวถังลิฟต์ให้
หยุดติดกับรางลิฟต์ 

4.7.10 มีน  าหนักถ่วงเป็นวัสดุผสมอัดเป็นก้อน จะอยู่ในโครงเหล็กที่แข็งแรงออกแบบให้รับการ
ถ่วงดุลย์ของน  าหนักบรรทุกอย่างดีเพ่ือให้ลิฟต์ท างานได้อย่างนิ่มนวลและประหยัดก าลังไฟฟ้า 

4.7.11 มีการป้องกันสนิมชิ นส่วนที่เป็นเหล็กที่ไม่ได้รับการพ่นสีหรือชุบสี  จะทาด้วยสีป้องกัน
สนิมอย่างดี  

4.7.12 มีระบบไฟฟ้าลิฟต์กระแสไฟฟ้า A.C. 380 โวลท์ 3 เฟส 5 สาย 50 เฮิร์ท หรือ
กระแสไฟฟ้า A.C. 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท โดยที่กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน ± 5% 

 
4.8  ขอบเขตของงานการรับประกัน และบ ารุงรักษาและการบริการพิเศษ 

4.8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั ง มีก าหนดเวลาอย่าง
น้อย 5 ปี โดยจัดให้มี Maintenance Contract ในระยะเวลาประกัน 5 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั งค่าแรง ค่า
อะไหล่ต่างๆในทุกกรณี นับตั งแต่วันที่ได้มีการส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการ ในระยะเวลา
ที่อยู่ในการรับประกัน 5 ปี ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดช ารุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั งสิ น และจะบริการท าความสะอาดปรับเครื่องให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยช่างที่มี
ความช านาญทางลิฟต์เป็นประจ าอย่างน้อย 1 ครั งต่อเดือน ในกรณีที่มีการเรียกซ่อมฉุกเฉินผู้เสนอราคาจะต้อง
มีช่างและอะไหล่พร้อมที่จะบริการแก้ไขในทันทีท่ีได้รับแจ้งตลอดเวลา 24 ชั่วโมงพร้อมมีศูนย์ให้บริการในพื นที่ 

4.8.2 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งวิศวกรหรือช่างของบริษัทฯ ที่มีความช านาญทางด้านลิฟต์เพ่ือท า
การตรวจเช็ค และปรับแต่งลิฟต์ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีตลอดเวลาเป็นประจ าทุกๆ 1 เดือน ถ้าหาก
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ลิฟต์เกิดขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคามีช่างคอยบริการแก้ไขตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่
คิดมูลค่าใดๆ ตามเงื่อนไขการรับประกันในสัญญา 

4.8.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดซื อจัดหาลิฟต์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจ าหน่ายที่มี
ผลงานการติดตั งและให้บริการลิฟต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ชุด ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันเซ็นสัญญา
นี  โดยต้องมีอ้างอิงการติดตั งลิฟต์และให้บริการส าหรับลิฟต์ที่ใช้ในอาคารสูงมีระดับชั น ตั งแต่ 9 ชั นขึ นไปให้
พิจารณาจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุดส าหรับการอ้างอิง โดยมีหลักฐานมาแสดงด้วยเป็นผลงานทั งหน่วยงาน
ราชการและเอกชนที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการติดตั ง และมีความปลอดภัยใน
การใช้งาน  

4.8.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายระบุไว้ในหนังสือ
รับรองบริษัท 

4.8.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแบบ As-built พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การ
แก้ปัญหาซ่อมฉุกเฉิน การดูแลลิฟต์เบื องต้น และการช่วยเหลือผู้โดยสาร หลังจากการส่งมอบพัสดุอย่างน้อย 1 
ครั ง นับตั งแต่วันส่งมอบพัสดุ พร้อมจัดท าคู่มือส าหรับการใช้งานเป็นภาษาไทย พร้อม Drawing Circuit การ
ควบคุม รายละเอียดอุปกรณ์ List spare part และแหล่งจัดซื อ รวมทั งคู่มือการซ่อมบ ารุง Troubleshooting
เป็นเอกสาร copy จ านวน 3 ชุด และ CD จ านวน 3 ชุด ให้แก่ผู้ซื อ 
      4.9 การรื อถอนลิฟต์เก่า 2 ตัว ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการถอดลิฟต์อุปกรณ์ให้เป็นชิ นส่วนที่สามารถ
ประกอบใช้งานหรือให้มีมูลค่าที่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีมูลค่าในการใช้งาน โดยขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปยัง
สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 4.10  ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการติดตั งระบบไฟฟ้า Electrical Supply ตั งแต่ Main Breaker ถึงชุด 
Breaker ย่อย LP รวมทั งระบบสายไฟฟ้าใหม่ที่ออกแบบถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั งไฟฟ้า พร้อมทั งให้ผู้
เสนอราคาติดตั งระบบ Power Monitoring แบบ Digital สามารถดูและ Recording Power Consumption 
KWH , KWmax , Voltage , Current ส าหรับลิฟต์แต่ละตัว 
 
 4.11  รายละเอียดอื่นๆ 
            4.11.1  ผู้ เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือ
เอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 
  4.11.2  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารวมค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั ง และค่ารื อถอน จนแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ตลอดจนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีขาเข้า และภาษีต่างๆ รวมทั งค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั งหมดแล้ว 
  4.11.3  ผู้เสนอราคาต้องดูแลด าเนินการทุกอย่างตามสัญญาของงานนี ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยใช้
งานได้ และตกแต่งบริเวณท าการติดตั งอุปกรณ์ทุกๆ ส่วนของอาคารให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงามดังเดิม 
  4.11.4 ผู้เสนอราคาจะต้องใช้ช่างฝีมือดีท างานให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุก
ประการ งานบางประเภทต้องการความช านาญในการติดตั ง หรือปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ผู้เสนอราคาจะต้องใช้
ช่างเทคนิคที่ช านาญด าเนินการ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี และต้องมีวิศวกรในสาขาไฟฟ้าหรือ
เครื่องกล ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและเป็นวิศวกรประจ าบริษัท เป็นผู้ควบคุมการติดตั ง
ลิฟต์โดยสาร โดยแสดงหลักฐานส าเนาใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ และต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
  4.11.5  ผู้เสนอราคาต้องท าการรื อถอนวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องเครื่องลิฟต์ ช่องลิฟต์
ของเดิมออกทั งหมด พร้อมติดตั งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน น ามาติดตั งให้ใช้งานได้
สมบูรณ์และปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
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  4.11.6  งานรื อถอนลิฟต์ของเดิม และผู้เสนอราคาต้องรื อถอนวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในช่องลิฟต์เดิม
ออกทั งหมด งานรื อถอนและขนย้ายวัสดุต่าง ๆ และต้องค านึงถึงความปลอดภัย การก าจัดสิ่งปฏิกูล การ
ป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ในขณะรื อถอนหรือขนย้าย ถ้าพบว่าเกิดความบกพร่อง และมีความเสียหายเกิดขึ นไม่
ว่ากรณีใด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ นตามความเป็นจริง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั งสิ น  
  4.11.7  ผู้เสนอราคาจะต้องฝึกอบรมการใช้งานการดูแลลิฟต์เบื องต้น การช่วยเหลือผู้โดยสาร
หากเกิดกรณีลิฟต์ค้างแก่ทางเจ้าหน้าที่หลังจากการส่งมอบให้แก่ทางราชการอย่างน้อย 1 ครั ง หรือตามที่ทาง
เจ้าหน้าที่ร้องขอ ในระหว่างระยะเวลาแห่งการรับประกัน 5 ปี พร้อมทั งจัดท าคู่มือเป็นภาษาไทย 3 ชุด ภายใน 
30 วัน หลังจากวันตรวจรับมอบงาน 
  4.11.8 ผู้เสนอราคาต้องท าการทดสอบการเดินระบบลิฟต์ รวมทั งการปรับแต่งให้เป็นที่
เรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้ดีก่อนส่งมอบงาน ส าหรับวิธีทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วไป
และต้องจัดรายงานผลการทดสอบการเดินระบบลิฟต์ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบลิฟต์รวมทั งการปรับแต่งให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเองทั งสิ น 
  4.11.9  การส่งมอบงานแล้วมิได้หมายถึงการพ้นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา หากตรวจพบ
ภายหลังจากวันส่งมอบงานแล้วพบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาน ามาใช้ไม่เป็นไปตามรายละเอียดและ
ข้อก าหนดผู้เสนอราคาต้องด าเนินการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นั นให้ใหม่ด้วย ผู้เสนอราคารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ น 
  4.11.10  ผู้เสนอราคามีผลงานจ าหน่ายพร้อมติดตั งลิฟต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมีประสบการณ์ใน
การซ่อมแซมและดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี ภายใต้สัญญาบริการโดยตรงกับส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงผลงานการบ ารุงรักษาลิฟต์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการติดตั ง และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 
  4.11.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ที่มีส านักงานอยู่ในประเทศไทย เป็นบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เพื่อเป็นผู้จ าหน่าย ติดตั งและบริการลิฟต์ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการติดตั ง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
   
 4.12  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  เพ่ือให้การรับประกันและการบ ารุงรักษาลิฟต์และอุปกรณ์มีคุณภาพดีตลอดไปผู้เ สนอราคา
จะต้องเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ ดังนี  
  4.12.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ที่มีส านักงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนโดยเป็นผู้จ าหน่ายติดตั งและบริการลิฟต์ในประเทศไทยและมีหนังสือรับรองของ
ส านักทะเบียนหุ้นส่วนจ ากัดของกรมทะเบียนการค้าประทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันมาแสดงซึ่งมีผลงานการ
ติดตั งพร้อมทั งให้บริการลิฟต์ให้กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจมาหรือเอกชนที่เชื่อถือได้มาแสดง ผู้รับจ้าง
ติดตั งลิฟต์จะมีวิศวกรสาขาไฟฟ้า หรือเครื่องเครื่องกลไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศกรเป็นวิศกรประจ าบริษัท 
สามารถตรวจสอบได้โดยหาหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสาร 
  4.12.2  เมื่อส่งมอบงานลิฟต์ให้แก่ทางราชการผู้เสนอราคาจะส่งมอบหนังสือรับรองถึงความ
สมบูรณ์ของลิฟต์และถูกต้องตามข้อก าหนดรวมทั งยืนยันการรับประกัน และดูแลรักษาตามระยะเวลาแห่งการ
รับประกัน ซึ่งออกให้โดยบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้องด้วย 
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  4.12.3  ผู้เสนอราคาจะต้องบริการบ ารุงรักษาท าความสะอาด และซ่อมแซมการเสียหายต่างๆ 
โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา 5 ปี นับตั งแต่วันส่งมอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยจะต้องมีช่าง
บริการแก้ไขซ่อมแซมลิฟต์ตลอด 24 ชั่วโมง 
  4.12.4  ผู้เสนอราคาจะต้องฝึกอบรมการใช้งานการดูแลลิฟต์เบื องต้น การช่วยเหลือผู้โดยสาร
หากเกิดกรณีลิฟต์ค้างแก่ทางเจ้าหน้าที่อาคารหลังจากการส่งมอบให้แก่ทางราชการอย่างน้อย 1 ครั ง หรือ
ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ของอาคารร้องขอ ในระหว่างระยะเวลาแห่งการรับประกัน 5 ปี พร้อมทั งจัดท าคู่มือเป็น
ภาษาไทย 3 ชุด  
 
 4.15  การตัดสินการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์การรับราคาในรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพต่อ
ราคา (Price Performance) 
 
5.  ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 240 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา 
6.  ระยะเวลาการรับประกัน 5 ปีพร้อม Maintenance Contract ไม่คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ นับถัดจากวันที่ส่ง
มอบงาน 
7.  สถานที่ส่งมอบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
ผู้ก ำหนดรำยละเอียด 

 

ลงชื่อ................................................................. ประธานกรรมการ  
              (รองศาสตราจารย์วสันต์  กันอ่ า) 

ลงชื่อ................................................................. กรรมการ 
             (ดร.ด ารงค์พล  วิโรจน์ธรรม) 

ลงชื่อ................................................................. กรรมการและเลขานุการ  
               (นายปิยวิทย์ ล้อมวงศ์) 

 

ลงชื่อ................................................................. หัวหน้าหนว่ยงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี  ชัยมงคล) 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 


