




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อลิฟต์บรรทุก จ านวน 1 ตัว                                                                      . 
 

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย     กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา     ส่วนราชการ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร          2,219,180.00          บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่    15 กรกฎาคม 2563                                         .      
เป็นเงิน            2,219,180.00            บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                   บาท 
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1     บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน)                           .  
5.2     บริษัท แอท ลิฟต์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด     . 
5.3     บริษัท วิสด์แมน จ ากัด                                        .       

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1 นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ                   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ              . 
6.2 นายสุระพันธ์ กาสุนันท์                       ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน                    . 
6.3 นายเวชยันต์   กลั่นกสิกรณ ์                  ต าแหน่ง  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ                    .                         
                                                                              กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 

 

 

 

 

 
   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

   (       นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ       ) 
  

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ          (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (     นายสุระพันธ์  กาสุนันท์     )                             (    นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ ์   ) 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อลิฟต์บรรทุก จ านวน 1 ตัว 
 

ลิฟต์บรรทุก จ านวน 1 ตัว 
 -  ท ำงำนในระบบ SIMPLEX COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL 

- น  ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่ำ 1000 กก. แบบมีห้องเครื่อง 
- ควำมเร็วลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร/นำที ปรับควำมเร็วอัตโนมัติ 
- จุดวิ่งรับ-ส่ง จำกชั นที่ 1-9 รวม 9 ชั น 9 ประตู ตรงกันตำมแนวดิ่งด้ำนเดียวกัน 
- ขนำดตัวลิฟต์ภำยใน ไม่น้อยกว่ำ  กว้ำง x ลึก  1350  x  2500  มม. 
- ขนำดของประตูลิฟต์  กว้ำง x สูง   1100  x  2100  มม. 
- ขนำดของปล่องลิฟต์ภำยใน OVERHEAD  

ชนิดของเครื่องลิฟต์ ระบบ ขับเคลื่อน และต ำแหน่งติดตั ง 
 เครื่องลิฟต์เป็นชนิด PERMANENT MAGNET GEARLESS (PMGL) ระบบควบคุมเป็นแบบ VVVF ควบคุม
กำรท ำงำนด้วย Microprocessor Control ปรับเปลี่ยนควำมถี่ (Variable Frequency) (VF) และ ปรับเปลี่ยน
แรงดัน (Variable Voltage) (VV) โดยชุดขับเคลื่อนทั งหมดร่วมกับระบบเบรคแม่เหล็กไฟฟ้ำประกอบเป็นชุด
เดียวกันจำกโรงงำนผู้ผลิต เครื่องควบคุมกำรท ำงำนของลิฟต์ติดตั งอยู่บนห้องเครื่องลิฟต์เหนือช่องลิฟต์ชั นบนสุด 
1. ระบบกำรท ำงำน 
 ควบคุมกำรท ำงำนของลิฟต์ด้วย Microprocessor Control ท ำงำนอย่ำงนิ่มนวล สำมำรถควบคุมกำรหยุด
รับ-ส่งได้ทุกชั น ทั งขำขึ นและขำลง โดยมีระบบกำรท ำงำนดังต่อไปนี  
 1.1  DRIVING SYSTEM เป็นแบบ PERMANENT MAGNET GEARLESS (PMGL)  
 1.2  มีระบบสำมำรถตรวจและรับรู้ควำมสูงระหว่ำงชั น เพื่อกำรเข้ำจอดที่แม่นย ำ 

1.3  ระบบ RESCUE OPERATION TO THE NEAREST LANDING เมื่อลิฟต์เกิดหยุดระหว่ำงชั น ระบบ   
SAFETY จะท ำกำรตรวจสอบ จำกนั นจะเลื่อนเข้ำจอดที่ชั นถัดไปอย่ำงช้ำๆ 

1.4  ระบบ DOOR OPENING FAILURE RESCUE OPERATION เมื่อลิฟต์เกิดปัญหำในกำรเปิดประตู ที่ชั น
จอดลิฟต์จะเคลื่อนไปจอดยังชั นถัดไปและเปิดประตูโดยอัตโนมัติ 

1.5  ระบบ ATTENDANT OPERATION ส ำหรับพนักงำนขับลิฟต์บังคับลิฟต์เข้ำจอดชั นตำมชั นที่ต้องกำร 
เช่น ในกรณีรับส่งบุคคลโดยเฉพำะหรือขนของ 

1.6  ระบบ INDEPENDENT OPERATION สำมำรถให้ลิฟต์ถูกใช้งำนเฉพำะ โดยลิฟต์จะไม่รับ ค ำสั่งจำก
ภำยนอกตัวลิฟต์ และจะรอรับค ำสั่งจำกภำยในลิฟต์เท่ำนั น 

 
(ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 

    (      นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ      ) 
 

   (ลงชื่อ).............................................................กรรมกำร     (ลงชื่อ).............................................................กรรมกำร         
 (        นายสุระพันธ์  กาสุนันท์         )                        (      นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ ์      ) 

 



1.7  ระบบ OPEN DOOR WARNING เมื่อผู้โดยสำรพยำยำมเปิดประตูลิฟต์ในขณะที่ลิฟต์ก ำลังวิ่งอยู่ จะมี
สัญญำณเตือนดังขึ นทันท ี

1.8  ระบบ OVERLOAD WARNING เมื่อมีน  ำหนักบรรทุกเกินกว่ำที่ก ำหนด ประตูลิฟต์จะไม่ปิด และจะมี
เสียงสัญญำณเตือน พร้อมข้อควำม “OVERLOAD” ที่แผงปุ่มกดภำยในลิฟต ์

1.9  ระบบ ANTI-NUISANCE FUNCTION ในกรณีที่มีกำรกดเรียกชั นในลิฟต์มำก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
น  ำหนักภำยในตัวลิฟต์ ระบบจะท ำกำรยกเลิกค ำสั่งในตัวลิฟต์ 

1.10 ระบบ REVERSE-DIRECTION CAR-CALL CANCELLATION เมื่อมีกำรกดชั นในตัวลิฟต์ในลักษณะที่
ตรงข้ำมกับทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของลิฟต์ ระบบจะไม่รับค ำสั่ง 

1.11 ระบบ MISTAKEN CAR CALL CANCELLATION เมื่อผู้โดยสำรกดปุ่มชั นในตัวลิฟต์ผิด ผู้โดยสำร
สำมำรถยกเลิกโดยกำรกดปุ่มนั นอีกครั ง 

1.12 ระบบ DOOR NUDGING เมื่อมีกำรกีดขวำงไม่ให้ลิฟต์ ปิดเกินเวลำที่ก ำหนด จะมีเสียงสัญญำณเตือน
และประตูไม่ปิด 

1.13 ระบบ ARRIVAL CHIME มีสัญญำณกระดิ่งไฟฟ้ำ ส่งเสียงเตือนเมื่อลิฟต์มำถึง 
1.14 ระบบ MOTOR IDLE PROTECTION ในกรณีมีกำรลื่นไหลของสลิงฉุดลิฟต์ ระบบจะสำมำรถ

ตรวจสอบ และหยุดกำรท ำงำนของระบบลิฟต์ 
1.15 AUTO DETECTION AND ERROR RECORDING ระบบจะท ำกำรบันทึก ข้อผิดพลำดในกำรท ำงำน

ของระบบลิฟต์ เพ่ือช่วยให้กำรแก้ปัญหำได้รวดเร็วขึ น (สรุปข้อผิดพลำดให้สถำบันมะเร็งแห่งชำติ 
เดือนละ 1 ครั ง) 

1.16 ระบบ LOAD BYPASS ในกรณีที่ห้องโดยสำรลิฟต์บรรทุกน  ำหนักใกล้จะถึงพิกัด เช่น บรรทุกน  ำหนัก
เกิน 80% ของขนำดน  ำหนักบรรทุก ลิฟต์จะจอดชั นตำมค ำสั่งกดภำยในห้องโดยสำร และไม่ต้องจอด
ตำมค ำสั่งที่กดจำกประตูชำนพัก 

1.17 ระบบ UCMP (Unintended Car Movement Protection System) ระบบจะหยุดกำรเคลื่อนที่
ของลิฟต์ในกรณีท่ีประตูชำนพักและประตูลิฟต์เปิด แต่ลิฟต์ไม่ตรงระดับชั นที่เข้ำจอด 

2. ระบบควำมปลอดภัยส ำหรับผู้โดยสำร 
2.1  มีอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสำร DOOR SAFETY SHOE ส ำหรับป้องกันประตูหนีบผู้โดยสำร   

โดยเมื่อลิ นประตูบำนใดบำนหนึ่งกระทบถูกสิ่งกีดขวำง จะท ำให้ประตูกลับเปิดออก 
2.2  อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสำร แบบม่ำนแสง (MULTIBEAM) ตลอดแนวประตู เมื่อมีสิ่งของ     
      หรือผู้โดยสำรบังล ำแสงจะท ำให้ประตูไม่ปิดหรือกลับเปิดออกอีกเม่ือก ำลังจะปิด 
 
 

    (ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
        (      นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ      ) 
 

  (ลงชื่อ)...........................................................กรรมกำร    (ลงชื่อ).............................................................กรรมกำร         
 (      นายสุระพันธ์  กาสุนันท์       )                        (      นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ ์      ) 



2.3  มี SAFETY CLAMPS ส ำหรับหนีบตัวลิฟต์ให้ติดแน่นอยู่กับรำง ในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ น เช่น ลวดสลิงขำด     
      หรือลิฟต์วิ่งลงเร็วกว่ำพิกัดควำมเร็วที่ก ำหนดไว้ 
2.4  มีเครื่องควบคุมควำมเร็ว (SPEED GOVERNOR) ส ำหรับก ำหนดและควบคุมควำมเร็ว ในกรณี ถ้ำลิฟต์ 

วิ่งลงเร็วกว่ำพิกัดที่ก ำหนด จะท ำหน้ำที่ตัดวงจรไฟฟ้ำและท ำให้ SAFETY CLAMPS  ท ำงำน 
ตำมล ำดับ 

2.5  ระบบป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั นบนสุดและล่ำงสุด โดยที่ชั นบนสุดและล่ำงสุดมีสวิทช์อัตโนมัติ (FINAL 
UP/DOWN LIMIT SWITCHES) ท ำหน้ำที่ตัดวงจรไฟฟ้ำบังคับให้ลิฟต์จอดทันทีในกรณีลิฟต์วิ่งเลย  
ชั นบนสุดหรือชั นล่ำงสุด 

2.6  ระบบเบรกเป็นชนิด ELECTRO MAGNETIC TYPE และมีกลอุปกรณ์ส ำหรับคลำยเบรคด้วยมือพร้อม
อุปกรณ์ส ำหรับเลื่อนตัวลิฟต์ให้ขึ นหรือลงมำจอดยังระดับชั น เพ่ือช่วยผู้โดยสำรออกในกรณีที่ไฟฟ้ำ
ขัดข้องหรือลิฟต์ค้ำง เมื่อระบบ ARD ไม่ท ำงำน 

2.7  ระบบไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) 
2.8  FIREMAN SWITCH เป็นสวิทช์ฉุกเฉินที่ติดตั งอยู่บริเวณประตูชำนพักที่ชั นล่ำงสุด ใช้กรณีเกิดเหตุ 

เพลิงไหม้ และมีระบบที่สำมำรถต่อเชื่อมกับระบบ FIRE ALARM ของอำคำรได้ ในเวลำปกติสวิทช์นี 
จะอยู่ที่ต ำแหน่ง “OFF” หำกมีผู้กดหรือโยกสวิทช์ไปในต ำแหน่ง “ON” หรือลิฟต์ได้รับสัญญำณจำก
ระบบ FIRE ALARM ของอำคำร ลิฟต์จะเข้ำสู่กำรท ำงำนในระบบ FIRE DETECTION ทันที โดยลิฟต์
จะยกเลิกและไม่ตอบรับค ำสั่งจำกแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์และแผงปุ่มกดหน้ำชั นใด ๆ และจะวิ่งลงมำยัง
ชั นทำงออกหนีภัย โดยไม่หยุดกลำงทำง เมื่อถึงชั นที่ก ำหนดแล้วจะเปิดประตูค้ำงไว้ 

3. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบตัวลิฟต์ 
 3.1  ตัวลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรงส ำเร็จรูปผลิตจำกโรงงำนผู้ผลิตลิฟต์อย่ำงเรียบร้อย 
 3.2  ประตูลิฟต์เป็นชนิดบำนเลื่อน เปิดจำกก่ึงกลำง ด้ำนละ 2 บำน เปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ 
 3.3  ประตูลิฟต์และผนังภำยในตัวลิฟต์เป็น STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED 
 3.4  เพดำนเป็นตำมมำตรฐำนผู้ผลิต (น ำเสนอก่อนกำรติดตั ง) 
 3.5  พื นปูด้วย VINYL TILE ชนิดใช้งำนหนัก (HEAVY DUTY) พร้อมแผ่นกันเท้ำกระแทก (KICK PLATE) 
 3.6  ติดตั งพัดลมระบำยอำกำศ และมีระบบตัดกำรท ำงำนของพัดลมได้ เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่ำเวลำที่

ก ำหนด 
 3.7  ติดตั งไฟแสงสว่ำงแบบ LED ให้มีควำมสว่ำงเหมำะสม และมีระบบดับไฟแสงสว่ำงนี โดยอัตโนมัติ   

เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่ำเวลำที่ก ำหนด 
 
 

      (ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
          (      นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ      ) 
 

        (ลงชื่อ)............................................................กรรมกำร   (ลงชื่อ)...........................................................กรรมกำร      
(       นายสุระพันธ์  กาสุนันท์       )                       (     นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ ์     ) 



 3.8 ติดตั งไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน ซึ่งท ำงำนโดยแบตเตอรี่ที่สำมำรถชำร์จไฟได้ด้วยตัวเองและจะท ำงำนทันทีที่
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง 

 3.9  แผงควบคุมในตัวลิฟต์ มีไฟแสดงบอกชั น เป็นระบบ LED โดยแต่ละแผง ประกอบด้วยปุ่มกดและ
อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรใช้งำนดังนี  

  3.9.1 ปุ่มส ำหรับกดไปชั นต่ำง ๆ เป็นชนิดกดแล้วมีแสงแสดงว่ำถูกกดแล้ว ไม่ต้องกดซ  ำตำมจ ำนวนชั น 
  3.9.2 ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN)      1 ปุ่ม 
  3.9.3 ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (DOOR CLOSE)      1 ปุม่ 
  3.9.4 ปุ่มกดแจ้งเหตุ (ALARM BELL)       1 ปุ่ม 
  3.9.5 ปุ่มกดค้ำง (DOOR HOLD)       1 ปุ่ม 
  3.9.6 ระบบสัญญำณไฟและเสียงเตือนเมื่อลิฟต์บรรทุกเกินพิกัด 
  3.9.7 เครื่องพูดติดต่อภำยใน ท ำงำนโดยแบตเตอรี่ เพ่ือให้ผู้โดยสำรขอควำมช่วยเหลือจำก    
      บุคคลภำยนอก หรือเจ้ำหน้ำที่ของอำคำร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือลิฟต์ขัดข้อง   1 ชุด 
 3.10 กำรแสดงต ำแหน่งของลิฟต์ และทิศทำงกำรท ำงำนของลิฟต์ มีตัวเลขแสดงต ำแหน่งของลิฟต์และ   

ไฟแสดงทิศทำงของลิฟต ์
4. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบประตูชำนพัก 
 4.1  ประตเูป็นแบบเลื่อน ปิด-เปิดโดยอัตโนมัติ เป็น STAINLESS STEEL 
 4.2  วงกบเป็นชนิด NARROW FRAME เป็น STAINLESS STEEL 
 4.3  กำรแสดงต ำแหน่งของลิฟต์ และทิศทำงกำรท ำงำนของลิฟต์ (HALL INDICATOR) ที่หน้ำชั นแต่ละชั น

จะมีตัวเลขแสดงต ำแหน่งของลิฟต์และไฟแสดงทิศทำงของลิฟต์ ติดรวมกับแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้ำ
ประตูชำนพัก 

 4.4  มีแผงปุ่มกดเพ่ือเรียกลิฟต์ที่หน้ำประตูชำนพัก ทุกชั น (HALL BUTTON) ปุ่มกดเป็นชนิดกดแล้วมีแสง
แสดง ส ำหรับเรียกลิฟต์ขึ นหรือลง ดังนี  

  4.4.1 ชั นบนสุดและชั นล่ำงสุด ชั นละ 1 ปุ่ม 
  4.4.2 ชั นกลำง ๆ ชั นละ 2 ปุ่ม 
 4.5  ธรณีประตู (SILL) ท ำจำก ALUMINIUM 
 4.6  มีอุปกรณ์รองรับธรณีประตู ประตูหน้ำชั น ทุกชั นจอด (SILL SUPPORT) 
5. ระบบป้องกันเครื่องลิฟต์ 
 5.1  มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้ำเมื่อกระแสไฟเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหำย (OVERLOAD 

CURRENT PROTECTION) 
 

     (ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
         (      นายสมศกัดิ์  วงศานราธิบ      ) 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................กรรมกำร    (ลงชื่อ)............................................................กรรมกำร         
(       นายสุระพันธ์  กาสุนันท์       )                       (      นายเวชยันต ์ กลั่นกสิกรณ ์      ) 



 5.2  มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันกำรผิดเฟส หรือไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้ำ (REVERSE PHASE 
PROTECTION OR PHASE FAILURE PROTECTION) 

 5.3  มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหำยจำกอุณหภูมิสูง (THERMAL PROTECTION) 
6. ระบบไฟฟ้ำ 
 6.1  ไฟฟ้ำระบบลิฟต์ ชนิดกระแสสลับ (AC)  380 โวลท์ ±5% หรือดีกว่ำ 3 เฟส 4 สำย 50 เฮิทช์ พร้อม

สำยดิน 
 6.2  ไฟฟ้ำระบบแสงสว่ำงและพัดลม ชนิดกระแสสลับ (AC)  220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิทช์ 
7. ระบบและอุปกรณ์ช่วยกำรวิ่ง 
 7.1  น  ำหนักถ่วง (COUNTER WEIGHT) ติดตั งซ้อนกันในโครงเหล็ก แข็งแรง ให้ได้น  ำหนักเหมำะสม ที่จะ

ช่วยให้ลิฟต์ท ำงำนโดยประหยัดพลังงำนและปลอดภัย 
 7.2  รำงลิฟต์เป็นรำงเหล็กรูปตัวที ใช้ส ำหรับลิฟต์บรรทุกโดยเฉพำะ ผิวหน้ำรำงไสเรียบ มีขนำดมำตรฐำนที่

จะรับควำมเร็วและน  ำหนักของตัวลิฟต์เมื่อบรรทุกน  ำหนักเต็มที่ ได้โดยปลอดภัย 
 7.3  กำรหล่อลื่นรำงลิฟต์และรำงน  ำหนักถ่วง หล่อลื่นได้ตลอดเวลำจำกกระปุกน  ำมันหล่อลื่นที่ติดตั งกับ

โครงตัวลิฟต์และน  ำหนักถ่วง 
 7.4  ลวดสลิงฉุดลิฟต์เป็นลวดสลิงส ำหรับลิฟต์โดยเฉพำะ 
 7.5  มีระบบเครื่องกันปะทะ (BUFFER) เพ่ือรองรับกำรกระแทกของโครงตัวสิฟต์และโครงน  ำหนักถ่วง

ติดตั งทีก่้นบ่อลิฟต์ 
8. อุปกรณ์และระบบพิเศษ 
 8.1  มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้ำขัดข้อง ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE) ระบบช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน ในกรณีท่ีระบบไฟฟ้ำเกิดขัดข้องจะขับลิฟต์ไปชั นที่ใกล้ที่สุดและช่วยเปิดประตูลิฟต์ ท ำให้ไม่ติดค้ำง
ระหว่ำงชั น โดยระบบส ำรองไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ และจะท ำงำนต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้ำ   
เป็นปกติระบบชำร์จไฟเข้ำเองโดยอัตโนมัติโดยใช้ SEALED LEAD-ACID BATTERY ไม่ต้องเติมน  ำกลั่น 

 8.2  มีระบบเสียงพูด (VONIC) แจ้งชั นที่จอด, ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของลิฟต์และสภำวะของลิฟต์เป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 8.3  ปุ่มกดทุกปุ่ม ก ำหนดให้มีอักษรเบรลล์ก ำกับ 
 8.4  ก ำหนดให้ลิฟต์ทุกตัว มีระบบ FIREMAN OPERATION ส ำหรับลิฟต์ดับเพลิง 
 8.5  ติดตั งโทรศัพท์ที่สำมำรถสื่อสำรกับเครื่องพูดติดต่อภำยในลิฟต์ จ ำนวน 2 ชุด แบ่งเป็นที่หน้ำประตูชำนพัก 

ชั นล่ำงสุด จ ำนวน 1 ชุด และที่ห้องเครื่องลิฟต์ จ ำนวน 1 ชุด 
 
 

     (ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
         (      นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ      ) 
 

      (ลงชื่อ)...........................................................กรรมกำร    (ลงชื่อ)............................................................กรรมกำร         
(       นายสุระพันธ์  กาสุนันท์       )                       (      นายเวชยันต ์ กลั่นกสิกรณ ์      ) 



9. กำรรับประกันและบ ำรุงรักษำ 
 9.1  เพ่ือให้กำรรับประกันและบ ำรุงรักษำลิฟต์ และอุปกรณ์ให้มีคุณภำพดีตลอดไป ผู้ผลิตหรือผู้แทน

จ ำหน่ำยลิฟต์ต้องมีคุณสมบัติดังนี  
  9.1.1  ผู้ขำยจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตโดยตรง (Sole Distributor) ซึ่งเป็น 
  บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยเป็นผู้จ ำหน่ำยติดตั งและบริกำรลิฟต์ในประเทศไทย

มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท มีผลงำนกำร
ติดตั งให้กับหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่ำ 50 ชุด 

  9.1.2 ในกำรติดตั งลิฟต์จะต้องมีวิศวกรสำขำไฟฟ้ำหรือเครื่องกลที่มีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ 
      วิศวกรรมควบคุมและจะต้องเป็นวิศวกรประจ ำบริษัทควบคุมดูแล 
 9.2  มีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน กำรดูแลลิฟต์เบื องต้น กำรช่วยเหลือผู้โดยสำร หำกเกิดกรณีลิฟต์ค้ำงแก่ทำง

เจ้ำหน้ำที่อำคำร หลังจำกกำรส่งมอบงำนให้แก่ทำงสถำบันมะเร็งแห่งชำติอย่ำงน้อย 2 ครั ง หรือตำมที่
ทำงเจ้ำหน้ำที่ของอำคำรร้องขอ ในระหว่ำงระยะเวลำ 2 ปี นับถัดจำกวันที่รับมอบ พร้อมทั งจัดส่งคู่มือ
ส ำหรับกำรดังกล่ำวเป็นภำษำไทย 3 ชุด ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของอำคำร 

10. คุณสมบัติมำตรฐำนของลิฟต์และอุปกรณ์ 
 10.1 ลิฟต์ที่น ำมำติดตั งต้องผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยใน

กำรใช้งำน ANSI หรือ JIS หรือ EN81 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร ISO 9001 : 2015, 
มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14000 : 2015 

 10.2 ลิฟต์และอุปกรณ์ทั งหมดจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
 10.3 อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ระบบควบคุม, รำงลิฟต์, ประตูลิฟต์, ตัวลิฟต์ ยกเว้น เหล็กถ่วงน  ำหนัก เหล็กไอบีม 

เหล็กฉำกยึดรำงลิฟต์ (Bracket), โครงน  ำหนักถ่วง ต้องเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวกัน (Complete Set) 
จำกโรงงำนผู้ผลิตเดียวกันในต่ำงประเทศ 

11. เอกสำรที่ผู้ขำยต้องยื่นต่อสถำบันมะเร็งแห่งชำติ ณ วันยื่นเสนอรำคำ 
 11.1 หนังสือรับประกันอุปกรณ์ลิฟต์ต่ำง ๆ เป็นเวลำ 2 ปี นับถัดจำกวันที่รับมอบ ถ้ำอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใด

เกิดช ำรุดเสียหำย จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ (กำรรับประกันดังกล่ำวยกเว้นกรณี   
ใช้งำนลิฟต์อย่ำงผิดวิธี) โดยหนังสือออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยลิฟต์ที่ถูกต้อง 

 11.2 หนังสือรับรองกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดและซ่อมแซมควำมเสียหำยต่ำงๆ โดยไม่คิด
ค่ำบริกำร เป็นเวลำ 2 ปี นับถัดจำกวันที่รับมอบ โดยเข้ำบริกำรอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั ง และจะต้อง
มีช่ำงบริกำรแก้ไขซ่อมแซมลิฟต์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหนังสือออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ ำหน่ำยลิฟต์ที่ถูกต้อง 

 
      (ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 

          (      นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ      ) 
 

        (ลงชื่อ)...........................................................กรรมกำร     (ลงชื่อ)...........................................................กรรมกำร         
(       นายสุระพันธ์  กาสุนันท์       )                        (      นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ ์     ) 



 11.3 หนังสือรับรองกำรยืนรำคำค่ำบ ำรุงรักษำ พร้อมบริกำรฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง หลังจำกระยะเวลำ 2 ปีแรก 
เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 24,000 บำท ต่อปี (รำคำไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) โดยยืนรำคำคงที่ 5 ปี        
โดยหนังสือออกให้โดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยลิฟต์ที่ถูกต้อง 

 11.4 เอกสำร INVOICE, BILL OF LADING, PACKING LIST เพ่ือยืนยันว่ำอุปกรณ์ที่น ำเข้ำมำใช้ใน
หน่วยงำน เป็นชุด Complete Set จำกโรงงำนผู้ผลิตเดียวกันในต่ำงประเทศ (ยืนเอกสำรวันตรวจรับ) 

 11.5 ตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติลิฟต์กับข้อก ำหนด โดยด้ำนซ้ำยของตำรำงแสดงรำยกำรรำยละเอียด
ข้อก ำหนด และด้ำนขวำมือของตำรำงแสดงรำยกำรรำยละเอียดลิฟต์ที่น ำเสนอ 

12. กำรรื อถอนลิฟต์ของเดิม 
 12.1 ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรรื อถอนวัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในช่องลิฟต์เดิมออกทั งหมด โดยจะต้องค ำนึงถึง

ควำมปลอดภัย กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล กำรป้องกันฝุ่นละอองต่ำงฯ ในขณะรื อถอนหรือขณะขนย้ำย     
ถ้ำหำกพบว่ำเกิดควำมเสียหำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นตำม   
ควำมเป็นจริงทุกประกำร โดยผู้ขำยจะมำเรียกร้องค่ำเสียหำยต่อสถำบันมะเร็งแห่งชำติไม่ได้ ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ (โดยให้รวมระยะเวลำกำรรื อถอนและติดตั งในสัญญำเดียวกัน) 

 12.2 ผู้ขำยจะต้องรับซื อลิฟต์ของเดิมในมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 40,000.00 บำท (ผู้ขำยต้องเสนอรำคำรับซื อลิฟต์
ของเดิมมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอและใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 

 12.3 หลังกำรรื อถอนผู้ขำยต้องท ำระบบกันซึมของบ่อลิฟต์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
  

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
           (       นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ       ) 
 
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมกำร 
           (        นายสุระพันธ์  กาสุนันท์         ) 
 
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมกำร      
                    (       นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ ์      ) 
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