
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐  
เรื่อง สอบราคาซ้ือลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง 

------------------------------------------- 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง       
พร้อมติดต้ัง ตามรายการ ดังนี้  

- ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑   ชุด  
  
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ         
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่มาดูสถานท่ี/รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                    ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ      
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          กําหนดดูสถานท่ีและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเ ติมในวัน ท่ี ๑๙  มิ ถุนายน ๒๕๖๐             
เวลา ๑๐.๐๐น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
 
 
 



-๒- 
 
            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวัน ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง               
อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๖ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง)                      
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

...................................................... 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์  จะ 
สอบราคาซ้ือลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดต้ัง ตามรายการ ดังนี้  

- ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑   ชุด  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม    
ในสัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร    
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดต้ัง โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอ
ราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ   
อย่างยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี    
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      
๒ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก รายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อมหากรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 66/2560 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือลิฟต์โดยสารขนาดรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 
1,000 กิโลกรัม พร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้ 

 รื้อแนวช่องลิฟต์ออกท้ังหมดและนําไปท้ิง พร้อมติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร 
ท่ีเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นํามาติดต้ังให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
 - ลิฟต์โดยสารขนาดน้ําหนักบรรทุกใช้งาน  1000 กิโลกรัม (ผู้โดยสาร 15 คน)   
          - ความเร็วขับเคลื่อนตัวลิฟต์  ไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ    
          - จํานวนชั้นหยุดรับ-ส่ง 8 ชั้น 8 ประตู ตรงกันในแนวด่ิงด้านเดียวกัน (ชั้นท่ี 1-8) 
   
 เครื่องกลขับเคล่ือนและตําแหน่ง 
             - ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ AC. Motor ซ่ึงอาศัยแรงขับเคลื่อนของ “Variable Voltage Variable 
Frequency” โดยผ่านวงจร “Solid State Power Inverter ควบคู่กับ Pulse Width Modulation (PWM)” การ
ทํางานท้ังหมดของวงจรจะถูกควบคุมความแน่นอนและแม่นยํา โดย Microprocessor ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นวงจร Digital 
Regulator พร้อมด้วยระบบ Traction Gearless Machine และระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบเป็นชุดเดียวกัน 
ติดต้ังอยู่บนคานเหล็กมีแผ่นยางรองรับแท่นเครื่อง เพ่ือป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือน เครื่องควบคุมการทํางาน
ของลิฟต์ติดต้ังอยู่ในห้องเครื่องเหนือช่องลิฟต์ 
 
ระบบควบคุมลิฟต์  
  - เป็นระบบอัตโนมัติท้ังหมด ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor พร้อมฟังก์ชั่นการทํางานของ VVVF 
Controlled Inverter Elevator สามารถควบคุมการหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้ทุกชั้น จากภายในและภายนอกลิฟต์ 
ตามลําดับชั้นท่ีลิฟต์ผ่าน โดยไม่ต้องมีพนักงานประจําลิฟต์ 
 
ระบบควบคุมการทํางานแบบ Selective Collective  
 - เป็นระบบอัตโนมัติท้ังหมด ใช้ระบบ Microprocessor ควบคุมการทํางานของลิฟต์ ผู้โดยสารสามารถ
ควบคุมการใช้งานด้วยการกดปุ่มภายในห้องโดยสาร และปุ่มกดบริเวณประตูชานพักแต่ละชั้นด้วยตนเอง ระบบจะ
ทํางานให้สัมพันธ์กับคําสั่ง และน้ําหนักบรรทุกท่ีได้รับโดยต่อเนื่องรวดเร็วและใช้เวลาน้อยท่ีสุด 
 
วงกบและประตูชานพัก  
 - ทุกชั้นเป็นกรอบประตูกรอบเล็ก ประตูเป็นชนิด 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด จากจุดก่ึงกลาง ทําด้วย Stainless 
Steel Hairline Finished 
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ประตูลิฟต์ 
 - ประตูลิฟต์เป็นแบบ 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด จากจุดก่ึงกลางโดยอัตโนมัติ ระบบเปิดปิดประตูลิฟต์ใช้ระบบ 
AC Motor ขับเคลื่อนชุดประตูด้วยระบบ VVVF Control “Variable Voltage Variable Frequency” และ
ควบคุมการทํางานด้วย Microprocessor 
 
ตัวลิฟต์ (ภายใน) และขนาดประตูลิฟต์ 
 - ขนาดตัวลิฟต์ กว้าง x ลึก 1600 x 1350   มิลลิเมตร 
 - ขนาดประตูลิฟต์ กว้าง x สูง 900 x 2100 มิลลิเมตร 
 
ผนังภายในตัวลิฟต์ 
 - ทําด้วย Stainless Steel Hairline Finished รอยต่อทุกแห่งของผนังจะตกแต่งและเข้ามุมอย่างสวยงาม  
 
ฝ้าเพดาน (Ceiling) 
 - ระบบไฟแสงสว่างในตัวลิฟต์เป็นแบบหลอด Fluorescent ซ่อนอยู่บนฝ้าเพดาน มีช่องระบายอากาศ    
พัดลมระบายอากาศ และทางออกฉุกเฉินท่ีเพดานลิฟต์ 
 
พ้ืนลิฟต์ (ห้องโดยสาร) 
 - ด้านล่างเชิงผนังลิฟต์จะมี Kick Plate เพ่ือป้องกันเท้ากระแทกผนังลิฟต์ พ้ืนลิฟต์ปูด้วยแผ่น Polyvinyl 
Tile จากต่างประเทศ 
 
แผงปุ่มกดและไฟบอกช้ันท่ีประตูชานพักทุกช้ัน 
 - ปุ่มกดเรียกลิฟต์เป็นแบบ Micro Push Button ระยะเคลื่อนท่ีของปุ่มกด (Movement Stroke)           
เพียง 0.2 ม.ม. ไฟบอกชั้นเป็นแบบ Digital Segment Indicator หรือ Digital Dot Matrix Indicator พร้อมลูกศร
แสดงทิศทางการวิ่งข้ึน  

– ลง ของลิฟต์ ชั้นบนสุดและล่างสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ 1 ปุ่ม ชั้นอ่ืนๆ จะมี 2 ปุ่มกด (ข้ึน – ลง)           
ปุ่มเหล่านี้เม่ือถูกเรียกจะมีแสงไฟแสดงไม่ต้องกดซํ้า 
 
แผงปุ่มกดบังคับภายในตัวลิฟต์ 
 - ปุ่มกดเป็นแบบ Micro Push Button พร้อมมีไฟบอกชั้นแบบ Digital Segment Indicator หรือ Digital 
Dot Matrix Indicator พร้อมลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งข้ึน-ลงของลิฟต์ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

ปุ่มกดไปตามชั้นต่างๆ พร้อมไฟแสดงการบันทึก 
ปุ่มเร่งปิดประตู (Door Close) 
ปุ่มเร่งเปิดประตู (Door Open) 
ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Alarm Button) 
โทรศัพท์ติดต่อภายในแบบฝังผนัง 
ตัวอักษรเบรลล์ สําหรับผู้พิการทางสายตาติดต้ังท่ีปุ่มกดทุกปุ่ม 
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  - พร้อมมีตู้ควบคุมมีฝาเปิด-ปิด บริเวณด้านล่างแผงควบคุมหลัก พร้อมกุญแจล็อก มีอุปกรณ์ภายในดังนี้ 
   สวิทช์เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ 
   สวิทช์เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 
   สวิทช์หยุดลิฟต์ชั่วคราว (Parking Switch) 
   สวิทช์ Attendant Mode 
   Inspection Operation 
 
ระบบการทํางาน และความปลอดภัยทางเชิงกลและไฟฟ้า 
- มีระบบป้องกันประตูหนีบ, ปิดกระแทกผู้โดยสารขณะเข้าหรือออกลิฟต์ ด้วยอุปกรณ์ Safety Door Edge 

(Safety Shoe)  
- มีระบบ Door Photo Sensor หรือ Photocell เป็นลําแสงอินฟราเรด (Infrared) ชนิดม่านลําแสง หรือหลาย

ลําแสง (Multi Photo Sensor/Light Curtain Sensor) ติดต้ังอยู่ระหว่างบานประตูห้องโดยสาร เม่ือมี
ผู้โดยสาร หรือสิ่งของมาบังลําแสง โดยไม่ต้องสัมผัสประตู ระบบควบคุมจะสั่งให้ประตูท่ีกําลังปิด ทําการเปิดใหม่  

- มีระบบ Repeated Door Close เม่ือมีสิ่งกีดขวางระหว่างท่ีประตูกําลังปิด ระบบจะทําการเปิด-ปิดประตูซํ้า 
เพ่ือทําให้สิ่งกีดขวางพ้นไปจากประตู  

- มีระบบแสงสว่างสํารอง พร้อมด้วยระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ (Emergency Light with Trickle Charger) 
- มีระบบ Internal phone และสัญญาณเตือน (Alarm) ขอความช่วยเหลือจากภายในลิฟต์ แจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 
- มีระบบ Automatic Bypass เม่ือมีน้ําหนักบรรทุกมากกว่า 80% ของน้ําหนักบรรทุกท้ังหมด ลิฟต์จะไม่หยุดรับ

ผู้โดยสาร และไม่รับคําสั่งจากปุ่มกดหน้าประตูชานพัก จนกว่าน้ําหนักบรรทุกจะตํ่ากว่า 80%  
- มีระบบสัญญาณเสียงเตือน เม่ือลิฟต์บรรทุกน้ําหนักเกินอัตราท่ีกําหนด ลิฟต์จะไม่ทํางาน และประตูลิฟต์จะไม่

ปิด พร้อมท้ังมีเสียงเตือน และลิฟต์จะทํางานอีกครั้งเม่ือน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์บรรทุกของลิฟต์ 
- ท่ีบานประตูลิฟต์ และชานพักทุกชั้นจะมี Door Interlocking Contact โดยท่ีลิฟต์จะทํางานได้ต่อเม่ือประตู

ลิฟต์ทุกบานปิดสนิทแล้ว (ครบวงจรไฟฟ้า) ถ้าประตูบานใดปิดไม่สนิทลิฟต์จะไม่วิ่ง หรือหากลิฟต์กําลังวิ่งอยู่ก็จะ
หยุดทันที มีกุญแจพิเศษสําหรับให้เปิดประตูชานพักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เม่ือลิฟต์ค้างหรือประตูไม่เปิด 

- ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ เช่น ลวดสลิงขาด หรือลิฟต์วิ่งด้วยความเร็วเกินกําหนด จะมีอุปกรณ์นิรภัย “Governor 
and Flexible Safety Guide Clamp” และหนีบตัวลิฟต์ให้ติดแน่นอยู่กับราง เพ่ือให้ตัวลิฟต์ติดอยู่กับรางไม่
เคลื่อนท่ี และตัดกระแสไฟท่ีเข้ามอเตอร์ให้ลิฟต์หยุดการทํางาน 

- ระบบเบรกของลิฟต์ตรงส่วนประกอบอยู่กับมอเตอร์ เป็นเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า และมีอุปกรณ์คลายเบรกได้ด้วยมือ 
และมีท่ีหมุนสําหรับเคลื่อนตัวลิฟต์ให้มาจอดตรงชั้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ 

- ระบบป้องกันการวิ่งเลยชั้นบนสุด-ล่างสุดด้วยอุปกรณ์ชุด “Final Up/  Down Limited Switch” ซ่ึงติดต้ังอยู่
ช่วงบนสุดและล่างสุดในช่องลิฟต์ 

- อุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์ (Buffer) ติดต้ังท่ีบ่อลิฟต์ 
- อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้ 
- อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟเกิน 
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตํ่า ไฟมาไม่ครบเฟส 
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกลับเฟส 
- อุปกรณ์สําหรับคลายเบรก และหมุนลิฟต์ด้วยมือ 
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- Low Speed Rescue Operation Automatic ในกรณีท่ีลิฟต์เกิดค้างระหว่างชั้นอย่างกะทันหัน ในขณะท่ีกําลัง
วิ่งอยู่ เนื่องจากเกิดขัดข้องภายในวงจร ลิฟต์จะไม่ค้างระหว่างชั้น โดยระบบลิฟต์จะบังคับให้วิ่งไปจอดชั้นใกล้สุด
อย่างช้าๆ และเปิดประตูเพ่ือให้ผู้โดยสารออก และลิฟต์จะไม่ทํางาน จนกว่าจะได้รับการแก้ไขวงจรท่ีขัดข้อง 

- มีระบบ False Car Call Canceling (Button type) หรือระบบการยกเลิกปุ่มกด เม่ือมีการกดปุ่มเรียกชั้น
ภายในห้องโดยสารผิดชั้น หากกดปุ่มนั้นๆ ซํ้าอีกครั้ง ระบบจะทําการยกเลิกคําสั่งเรียกชั้นดังกล่าว และสามารถ
กดปุ่มไปยังชั้นท่ีต้องการอ่ืนๆ ได้ 

- มีระบบ False Car Call Canceling หรือ Anti-nuisance Operation เพ่ือป้องกันการกดปุ่มควบคุมเล่น ทําให้
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึน (ระบบนี้จะได้รับการติดต้ังสําหรับอาคารท่ีมีจํานวนชั้นจอดมากกว่า 5 ชั้น
ข้ึนไป) 

- มีระบบ Reversal Car Call Canceling เม่ือมีการกดปุ่มบนแผงคุมภายในห้องโดยสารสวนทางกับทิศทางท่ี
ลิฟต์วิ่ง ลิฟต์จะไม่รับคําสั่งดังกล่าว แต่จะทํางานและรับคําสั่งตามทิศทางท่ีลิฟต์วิ่ง เม่ือลิฟต์จอดท่ีปลายทางใน
ทิศทางท่ีลิฟต์วิ่งแล้ว ลิฟต์จะยกเลิกคําสั่งปุ่มกดท่ีสวนทางท้ังหมด 

- มีระบบ Counter and Running Time เพ่ือนับจํานวนครั้งในการวิ่งของลิฟต์ 
- มีระบบ Fault Indication Code Display เม่ือลิฟต์หยุดการทํางานด้วยความผิดปกติ ระบบจะแสดงรหัส

ปัญหา/ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให้ทราบในจอแสดงผลท่ีตู้ Control เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ปัญหา/ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และมีสัญลักษณ์ “Out of Service” แสดงให้ผู้โดยสารทราบท่ีไฟบอกชั้นในห้อง
โดยสารและไฟบอกชั้นท่ีประตูชานพัก 

- มีระบบ Automatic On-Off Fan and Lighting เม่ือไม่มีการใช้ลิฟต์ ระบบไฟแสงสว่าง และพัดลมระบาย
อากาศภายในห้องโดยสาร จะปิดเองโดยอัตโนมัติ และจะเริ่มทํางานใหม่อีกครั้งเม่ือมีการใช้งานลิฟต์ 

 
ระบบไฟฟ้าท่ีต้องจ่ายให้กับลิฟต์ 
 - ใช้ระบบไฟฟ้า AC. 380V. 3 Phases 4 Wires 50 Hz สําหรับมอเตอร์ และระบบไฟฟ้าขนาด 220V., 1 
Phase, 50Hz., สําหรับไฟแสงสว่าง และกําลังไฟเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน +5% และ -10% 
 
อุปกรณ์ควบคุมการจอด 
 - มีอุปกรณ์ควบคุมระดับการจอดของลิฟต์ ให้ตรงระดับชั้นเสมอ โดยไม่คํานึงถึงน้ําหนักบรรทุกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 
รางลิฟต์ (Car Rail) 
 - เป็นรางเหล็กทึบรูปแบบ “T-Section Rail” จากโรงงานผู้ผลิต ผิวรางเรียบมีขนาดมาตรฐานท่ีจะรองรับ
ความเร็วและน้ําหนักของตัวลิฟต์เม่ือลิฟต์บรรทุกน้ําหนักเต็มท่ีได้โดยปลอดภัย มีระบบการหล่อลื่นรางลิฟต์
ตลอดเวลาอย่างเพียงพอ และสมํ่าเสมอ 
 
ลวดสลิงลิฟต์ 
 - เป็นลวดสลิงชนิดพิเศษท่ีใช้กับลิฟต์โดยเฉพาะ (Elevator Ropes) ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด
มาตรฐานสากล 
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อุปกรณ์ฉุกเฉิน 
 - ภายในห้องโดยสารมีปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน (Alarm Button) สําหรับกดเรียกในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน              
มีหลอดไฟสํารองฉุกเฉิน (Emergency Light) ติดต้ังอยู่ภายในห้องโดยสาร ในกรณีท่ีไฟฟ้าภายในอาคาร              
ดับไฟสํารองฉุกเฉินจะติดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ หลอดไฟสํารองฉุกเฉิน และโทรศัพท์ติดต่อภายใน จะใช้ไฟจาก
แบตเตอรี่สํารองท่ีสามารถประจุไฟได้เองโดยอัตโนมัติ (Automatic Rechargeable Battery) 
 
อุปกรณ์ และระบบเพ่ิมเติมพิเศษ 
-  Arrival Chime  
สัญญาณเสียงแจ้งเตือน เม่ือถึงชั้นจอด 
- Attendant Mode  

ระบบนี้จะทํางานเม่ือกดปุ่มในตู้ควบคุมมีฝาเปิด-ปิด บริเวณด้านล่างแผงควบคุมหลัก พร้อมกุญแจล็อก ภายใน
ห้องโดยสาร โดยจะรับคําสั่งเฉพาะภายในห้องโดยสาร และไม่รับคําสั่งจากภายนอกห้องโดยสาร 

- Inspection Operation  
ระบบนี้จะทํางานเม่ือกดปุ่มในตู้ควบคุมมีฝาเปิด-ปิด บริเวณด้านล่างแผงควบคุมหลัก พร้อมกุญแจล็อกท่ีอยู่
ภายในห้องโดยสาร หรือบนหลังคาห้องโดยสาร โดยลิฟต์จะวิ่งด้วยความเร็ว 0.3 เมตร ต่อ วินาที เพ่ือการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษา 

- Fire Return Operation  
ระบบนี้จะทํางานในกรณีท่ีมีการกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมลิฟต์จะทําการยกเลิกคําสั่งอ่ืนๆ 
ท้ังหมด และวิ่งตรงลงมาจอดท่ีชั้นล่างสุดของอาคาร หรือชั้นท่ีกําหนด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารภายในลิฟต์
ออกมาได้อย่างปลอดภัย และหยุดการทํางาน พร้อมเปิดประตูท้ิงไว้ 

- Fireman’s Service Operation  
ระบบนี้จะทํางานภายหลังจากการทํางานของระบบ Fire Return Operation ระบบนี้จะมีสวิทช์สองตําแหน่ง 
(On-Off) ติดต้ังอยู่บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร หรือชั้นท่ีกําหนด ลักษณะเป็นปุ่มกดอยู่ภายในกล่องกระจกใส 
ติดต้ังอยู่ด้านข้างของลิฟต์ท่ีมีระบบควบคุมนี้ พนักงานดับเพลิงสามารถใช้งานลิฟต์ได้ โดยการทุบกระจกของ
กล่องควบคุมบริเวณด้านหน้าลิฟต์ ซ่ึงบรรจุสวิทช์พร้อมเลื่อนสวิทช์ไปท่ีตําแหน่ง On การทํางานของลิฟต์นี้จะ
ควบคุมได้จากภายในตัวลิฟต์ (In-Car Calls) เท่านั้น และลิฟต์จะทํางานท่ี Low Speed  
ระบบการทํางาน Fire Return Operation & Fire’s Man Service Operation นี้ จะต้องมีการเชื่อมสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารเข้ามาท่ีตู้ควบคุมลิฟต์เท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณมายังตู้ควบคุม
ภายในห้องเครื่องลิฟต์เป็นของผู้ซ้ือ) ท้ังนี้ ความสามารถของระบบนี้ และการทํางานของระบบนี้ ข้ึนอยู่กับการ
ทํางานและความสามารถของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร 
 

ระบบแบตเตอรี่สํารอง ARD 
 - ระบบแบตเตอรี่สํารอง ARD (Automatic Rescue Device) โดยในกรณีท่ีไฟฟ้าขับเคลื่อนลิฟต์ดับ    
ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่สํารอง ขับเคลื่อนลิฟต์ไปจอดชั้นท่ีใกล้ท่ีสุด จากนั้นเปิดประตูให้
ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ และหยุดการทํางาน ป้องกันลิฟต์ค้างระหว่างชั้น ลิฟต์จะกลับมาทํางานเป็นปกติโดยอัตโนมัติ
เม่ือไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามปกติ   
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มาตรฐานของลิฟต์ 
 ผลิตตามมาตรฐานนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับ 

- มาตรฐาน GB7588-2003 
- มาตรฐาน EN81-1 : 1998 
- มาตรฐาน ISO 9001 

 
ขอบเขตของงานและเง่ือนไขท่ัวไป 
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายของผู้ผลิตโดยตรง (SOLD DISTRIBUTOR) ซ่ึงเป็นบริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เป็นผู้จําหน่ายติดต้ังและบริการลิฟต์ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 5 ปี 
- ผู้เสนอราคาติดต้ังลิฟต์จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญวิศวกรเป็นวิศวกร

ประจําบริษัท 
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันลิฟต์โดยสารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันส่ง

มอบงาน ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดชํารุดเสียหาย ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ 
- ผู้เสนอราคาจะต้องให้บริการบํารุงรักษาความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และซ่อมแซมการเสียหาย

ต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันส่งมอบงานและจะต้องมีช่างบริการแก้ไขซ่อมแซม
ลิฟต์โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง 
- ผู้เสนอราคาจะต้องทําการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลลิฟต์เบ้ืองต้นและการช่วยเหลือผู้โดยสารแก่

เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากการส่งมอบงานอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือตามท่ีเรียกร้องในระหว่างระยะเวลาแห่ง
การรับประกัน 2 ปี พร้อมท้ังจัดส่งคู่มือเป็นภาษาไทย จํานวน 3 ชุด ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- ผู้เสนอราคาต้องจัดทําแบบงานติดต้ังลิฟต์ (DRAWING) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายในวันส่งมอบงาน โดยรายละเอียดจะต้องมีความถูกต้องตามข้อกําหนดทางเทคนิคของลิฟต์โดยสาร
และเป็นไปตามมาตรฐานของลิฟต์ยี่ห้อท่ีติดต้ัง 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 




