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เอกสารแนบ สวนท่ี 1 โครงการงานเปลี่ยนสลิงลิฟตโดยสารฮิตาชิ อาคาร 21 จํานวน 4 เครื่อง 

 

รายละเอียดขอกําหนด รายละเอียดท่ีเสนอ 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

1. หมวดงานรื้อถอน   

1.1 งานรื้อถอนสลิงลิฟตเดิมออก สงคืนมหาวิทยาลัย   

2. หมวดงานเปล่ียนสลิงลิฟตโดยสารฮิตาชิ จํานวน 4 เครื่อง   

2.1 ผู รับจางตองเปนผู จัดหาวัสดุ อุปกรณสําหรับการ

ดําเนินการเปลี่ยนอะไหลสลิงลิฟต สลิงระบบความ

ปลอดภัยและทดสอบบํารุงรักษาใหลิฟตสามารถใชงาน

ใชงานไดดี  จํานวน 4 เครื่อง บริเวณอาคาร 21 

2.2 สลิ งตองผ านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรอง

มาตรฐานจากบริษัทผูผลิต 

2.3 ลวดสลิงตองเปนสลิงขับลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ

โดยเฉพาะ และไดมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล 

เชน JIS Standard Mito Spec “MPS-A7” 

2.4 ตรวจเช็คและทดสอบ การแจงทํางาน การจอดแตละชั้น

ของลิฟตและความปลอดภัยการข้ึนลงของลิฟตตาม

มาตรฐานและมีรายงานตรวจเช็คและทดสอบโดย

ละเอียด 

2.5 มีวิศวกรควบคุมและทีมชางท่ีมีประสบการณผานการ

อบรมจากบริษัทผูผลิตลิฟต 

2.6 เ ม่ือผู รับจางได ดําเนินการเปลี่ยนสลิ งลิฟต เปน ท่ี

เรียบรอยแลว ตองดําเนินการตรวจเช็คระบบลิฟต

ท้ังหมด รวมท้ังอุปกรณท่ีไดทําการเปลี่ยนใหอยูในสภาพ

ปกติและมีความปลอดภัยตอผูใชลิฟต ตามมาตรฐาน

ลิฟตทุกข้ันตอน 

2.7 ดําเนินการตรวจเช็คและปรับคาน้ําหนักบรรทุกของลิฟต 

พรอมออกเอกสารรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน

  



 

และตรวจรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสาบัญ

วิศวกรหรือสูงกวา 

2.8 สลิงตองผานมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรอง

มาตรฐานจากบริษัทผูผลิต 

2.9 ลวดสลิงตองเปนสลิงขับลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ

โดยเฉพาะ และไดมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล 

เ ช น  JIS Standard Mito Spec “MPS-A7”ห รื อ

เทียบเทา 

2.10 ผู้รับจ้างจะตอ้งมีวิศวกรระดับสามัญเซ็นตร์ับรอง
การใชง้านและไดม้าตรฐานตามหลกัวิศวกรรม 

2.11 สลิงขับหลัก (Main Rope) 

• เปนสลิงท่ีสามารถใชงานไดกับชุดอุปกรณเดิม

ไดเปนอยางดี ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษใชสําหรับลิฟตโดยสารและลิฟต

ขนของโดยเฉพาะ ประกอบดวยเสนลวดสแตนเลสเล็กๆพันเปน

เกลี่ยวทวนเข็มนาฬิกา 8 เกลี่ยว โดยในแตละเกลี่ยวมีเสน

ลวดสแตนเลสเล็กๆ 19 เสน พันเปนเกลี่ยวโดยเสนลวดทวนเข็ม

นาฬิกาเปนรูปตัว S พันรอบไสชุบสารหลอลื่นอยูตรงกลาง (ซ่ึงจะ

ปลอยสารหลอลื่นออกมาเพ่ือปองกันสมินอยูตลอดเวลาเม่ือมีการ

ใชงานลิฟต) 

• มี ขนาดตามมาตรฐ านการบริ ษั ทผู ผ ลิ ต 

Diameter 12 mm. Actual 12.44 mm. 

2.12 สลิงระบบความปลอดภัยตรวจจับความเร็วเกิน 

Governor Rope) 

• เปนสลิงท่ีสามารถใชงานไดกับชุดอุปกรณเดิม

ไดเปนอยางดี ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษใชสําหรับลิฟตโดยสารและลิฟต

ขนของโดยเฉพาะ ประกอบดวยเสนลวดสแตนเลสเล็กๆพันเปน

เกลี่ยวทวนเข็มนาฬิกา 6 เกลี่ยว โดยในแตละเกลี่ยวมีเสน

ลวดสแตนเลสเล็กๆ 14 เสน พันเปนเกลี่ยวโดยเสนลวดทวนเข็ม

นาฬิกาเปนรูปตัว S พันรอบไสชุบสารหลอลื่นอยูตรงกลาง (ซ่ึงจะ



 

ปลอยสารหลอลื่นออกมาเพ่ือปองกันสมินอยูตลอดเวลาเม่ือมีการ

ใชงานลิฟต) 

• มี ขนาดตามมาตรฐ านการบริ ษั ทผู ผ ลิ ต 

Diameter 8 mm. Actual 8.12 mm. 

2.13 ผูร้บัจา้งรับจางจะตองรับประกันผลงาน 1 ป 

2.14 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 

60 วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่น

ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ

ราคามิได 

2.15 กําหนดเวลาสงมอบงานงานเปลี่ยนสลิงลิฟตภายใน 

60 วัน นับจากวันท่ีผูรับจางไดรับใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง 

2.16 การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

• ตองรับประกันความชํารุดบกพรอง โดยตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจาก

วันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง รับประกันอะไหลท่ีซอมแซม

อยางนอย 1 ป 

2.17 การรักษาความปลอดภัย 

2.18 การดําเนินงานตาง ๆ “ผูรับจาง” จะตองไมกอใหเกิด

ความเสียหาหรือชํารุด แกสถานท่ีและ/หรือ วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ของ “มหาวิทยาลัย” 

2.19 กรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือชํารุด “ผูรับจาง” จะตอง

เปนผูรับผิดชอบและซอมแซมแกไขใหคงเดิมโดย

คาใชจายของ “ผูรับจาง” เองท้ังสิ้น 

2.20 เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

• ผูรับจางจะตองจัดสงแคตตาล็อก คุณสมบัติ

ของวัสดุท่ีจะใชในการปรับปรุงครั้งนี้เสนอตอคณะกรรมการในวัน

ยื่นซองสอบราคา 

• ผูรับจางตองตรวจสอบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

พรอมสํารวจสถานท่ีใหเขาใจโดยละเอียดเพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาด

ระหวางการเขาเปลี่ยนสลิงลิฟต 



 

• กรณีผูรับจางไดจัดหา / จัดจาง บุคคลสัญชาติ

อ่ืน ซ่ึงมิใชสัญชาติไทย เขาทํางานในครั้งนี้ บุคคลตางสัญชาตินั้น

จะตองมีใบอนุญาตทํางาน  ซ่ึงออกโดยกระทรวงแรงงาน หากมี

การตรวจพบวา ผูรับจาง จัดหา/จัดจาง บุคคลตางสัญชาติซ่ึงไมมี

ใบอนุญาตทํางาน ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกประการตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยผูรับจาง

ไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองจากผูวาจางแตอยางใด 

• การแตงกายของผูปฏิบัติงานหรือคนงาน ตอง

ใชชุดฟอรมของบริษัทผูรับจาง 

• การเขา – ออก  มหาวิทยาลัย ตองแลกบัตร 

กับ รปภ. หนาประตูทางเขาทุกครั้ง 

• หามด่ืมสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่ง

เสพติด หามเลนหรือหยอกลอกันในระหวางการปฏิบัติงานอยาง

เด็ดขาด 

• ผูรับจางจะตองจัดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

และแรงงาน เพ่ือใหงานเปลี่ยนสลิงลิฟตดําเนินไปตามสัญญาและ

ไดผลงานท่ีถูกตองสมบูรณ 

• วัสดุท่ีจะนํามาใชในงานเปลี่ยนสลิงลิฟตตอง

เปนของใหมท่ีมีคุณภาพ และตรงตามท่ีระบุไว ผูรับจางจะตองทํา

ดวยฝมือประณีต มีคุณภาพถูกตองตามวัตถุประสงค กรณีเกิด

ความเสียหายในระหวางเขาเปลี่ยนสลิงลิฟต หรือในระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา ผูรับจางจะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม 

โดยจะเรียกรองคาสินคาเพ่ิมเติมและถือเปนขออางในการขอตอ

อายุสัญญาจางไมได 

• ในกรณีท่ีผูรับจางมีความจําเปนท่ีตองใชวัสดุ

ชนิดอ่ืน ท่ีมีขนาด ลักษณะและคุณภาพท่ีเทียบเทาวัสดุท่ีบงไวใหผู

รับจางจัดทํารายละเอียดแสดงความจําเปนท่ีตองใชวัสดุชนิดนั้น ๆ 

แทน และใหแสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาท่ี

ชัดเจนและมีระดับสาบัญวิศวกรหรือสูงกวา เซ็นรับรอง 



 

• คณะกรรมการตรวจรับงานมีสิทธิจะไมอนุญาต

ใหใชวัสดุอ่ืนใดท่ีมีขนาด หรือคุณภาพท่ีไมตรงตามท่ีระบุไว หรือ

เห็นวาไมมีเหตุผลท่ีพอเพียง ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพ

ตรงตามท่ีระบุไวมาใชโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ 

• เม่ืองานเสร็จเรียบรอย ผูรับจางจะตองเก็บ

กวาดเศษวัสดุ  พรอมท้ังทําความสะอาดสถานท่ีบริ เวณท่ี

ดําเนินการทาสีใหเรียบรอยกอนท่ีจะสงงาน 

3. หมวดงานเอกสารประกอบงวดงาน   

3.1 หนังสือสงงานจํานวน 5 ชุด ประกอบดวย BOQ ของงวด

นั้นๆพรอมลายเซ็นต Approve จากผูควบคุมงาน,รูปถายระหวาง

ปฏิบัติงาน มีรูปกอนทําและหลังทําในแตละงวด  

3.2 ในงวดสุดทาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

• List รายการวัสดุ อุปกรณ หรือ ครุภัณฑ ประกอบ

ไปดวย ชื่อวัดุอุปกรณกรณีเปนครุภัณฑใหใสขนาดมาดวย, รูปถาย

,ยี่หอ,ซีเรียลนัมเบอร,เบอรโทรและท่ีอยู Supplier และราคาแต

ละรายการตาม BOQ เอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ  

•  แบบ Shop drawing 1 ชุดพรอมไฟล Auto CAD 

• เ อกสารตรวจสอบ  Defect และ มีล าย เ ซ็นต  

Approve จากผูควบคุมงาน 

 

  

4. หมวดงานท่ัวไป   

4.1 ในการดําเนินการผูรับจางตองดําเนินการขออนุมัติวัสดุ-

อุปกรณใหใหมหาวิทยาลัยอนุมัติกอนดําเนินการ 

4.2 เอกสารประกอบรูปแบบ และ BOQ รายละเอียดของ

งาน 
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เอกสารแนบ ส่วนที ่2 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ใบเสนอราคา 

งานโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ทีต่ดิบริเวณตวัอาคาร3,7และ

อาคาร 9 พร้อมถอดเสาไฟฟ้าหลังอาคาร 7 จาํนวน 3 ต้น โยกย้าย

หม้อแปลงอาคาร 7 มาตดิตัง้บริเวณข้างอาคาร 9 ฝ่ังอาคาร 23

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

 

 

 

บริษัท ............................................................................ 
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มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

รายการเอกสารทีต่้องนาํเสนอ 
 

1.   แบบใบเสนอราคา  

2.    ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะใชอุปกรณโครงการเปลี่ยนสายไฟฟาแรงสูง ท่ีติดบริเวณตัวอาคาร

3,7และอาคาร9 พรอมถอดเสาไฟฟาหลังอาคาร 7 จํานวน 3 ตน โยกยายหมอแปลงอาคาร 7 มาติดตั้ง

บริเวณขางอาคาร 9 ฝงอาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3.   เอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
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แบบใบเสนอราคา 

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอราคา 

1. ขา้พเจา้ ………………………………………….. อยูเ่ลขท่ี ………………………………………….. 

ถนน …………………………..ตาํบล/แขวง ……………………………อาํเภอ/เขต ……………………………… 

จงัหวดั ………………………...รหสัไปรษณีย ์………….. โทร …………………..โดย …………………………... 

ผูล้งนามขา้งทา้ยนี ้ ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ในเอกสารเปิดซองประกวดราคางานดแูลสวน ของมหาวิทบยาลยั

หอการคา้ไทย เลขท่ี ……………………...……………  โดยตลอดและยอมรบัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขนัน้แลว้ 

รวมทัง้รบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นท่ีกาํหนด  

2.    ขา้พเจา้ขอเสนอรายการพสัด ุ รวมทัง้บรกิาร ซึ่งกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาตามกาํหนดเวลาสง่

มอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ลําดับ 

 

 

รายการ 
รายละเอียดและ

คุณลักษณะเฉพาะ 

(ยอ) 

 

จํานวน 

 

ราคาตอหนวย (บาท)  

ราคารวม 

เปนเงินท้ังสิ้น 

กาํหนด 

ส่งมอบ

ภายใน 

(วนั) 

 

ราคา 

ภาษี

มูลคา 

เพ่ิม 

 

รวมเงิน 

1 โครงการเปลี่ยนสาย

ไฟฟาแรงสูง ท่ีติดบริเวณตัว

อาคาร3,7และอาคาร9 

พรอมถอดเสา 

ไฟฟาหลังอาคาร 7 จํานวน 3 

ตน โยกยายหมอแปลงอาคาร 

7 มาติดตั้งบรเิวณขางอาคาร 

9 ฝงอาคาร 23 

 

       

 
 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
 

 
 

 

 ( .................................................................. …...…..) ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม  รวมทัง้ภาษีอากรอ่ืน ๆ 

และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

2. คําเสนอนี้จะยืนราคาอยู่ เป็นระยะเวลา  60  วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองประกวดราคา และ

มหาวิทยาลยัฯอาจรบัคาํเสนอนี ้ณ เวลาใดก็ไดก่้อนท่ีจะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ีไดยื้ดไป

ตามเหตผุลอนัสมควรท่ีมหาวิทยาลยัฯ รอ้งขอ 

3. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการพิจารณาใหช้นะการประกวดราคา ขา้พเจา้รบัรองท่ีจะ 
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3.1. ทาํสัญญาตามแบบสัญญาซือ้ขายกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วันทาํการ นับถัดจากวันท่ี

ไดร้บัหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสญัญา 

3.2. มอบหลกัประกันการปฏิบตัิตามสญัญาตามท่ีไดร้ะบใุหแ้ก่มหาวิทยาลยัฯ ก่อนหรือในขณะท่ี

ไดล้งนามในสญัญาเป็นจาํนวนรอ้ยละ 5 ของราคาตามสญัญาท่ีไดร้ะบไุวใ้นใบเสนอราคานี ้เพ่ือเป็นหลกัประกนั

การปฏิบตัติามสญัญาโดยถกูตอ้ง และครบถว้น 

 หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบตัิใหค้รบถว้นตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ยินดีชดใชค้า่เสียหายใด ๆ ท่ีอาจมีแก่

มหาวิทยาลยัฯ  และมหาวิทยาลยัฯมีสิทธิจะใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผูส้อบราคาได ้หรือมหาวิทยาลยัฯอาจจะ

เรียกสอบราคาใหมก็่ได ้ 

4. ขา้พเจา้ยอมรบัวา่มหาวิทยาลยัฯไมมี่ความผกูพนัท่ีจะรบัคาํเสนอนี ้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทัง้ไม่

ตอ้งรบัผิดชอบในคา่ใชจ้า่ยใด ๆ อนัอาจเกิดขึน้ในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 

5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แค็ตตาล็อกแบบรูปรายการ

คณุลกัษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขา้พเจา้ไดส้่งใหแ้ก่มหาวิทยาลยัฯพรอ้มใบเสนอราคา ขา้พเจา้ยินยอมให้

มหาวิทยาลยัฯไวเ้ป็นเอกสารและทรพัยส์ินของมหาวิทยาลยัฯ 

 สาํหรบัตวัอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ ซึ่งมหาวิทยาลยัฯคืนให ้ขา้พเจา้จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ ท่ี

เกิดขึน้กบัตวัอยา่งนัน้ 

6. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลข และตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ ท่ีไดย่ื้นพรอ้มใบเสนอราคานีโ้ดยละเอียด

แลว้ และเขา้ใจดีวา่มหาวิทยาลยัฯไมต่อ้งรบัผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน่ 

7. ใบเสนอราคานีไ้ดย่ื้นโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรูร้ว่มคิดกนัโดยมิชอบ

ดว้ยกฎหมายกบับคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายบคุคล หรือกับหา้งหุน้ส่วนบริษัทใด ๆ ท่ีไดย่ื้นเสนอราคาในคราว

เดียวกนั 

 

เสนอมา ณ วนัท่ี …….. เดือน …………….. พ.ศ. ……… 

 

 

ลงช่ือ …………………………………………………….. 

         (…………………………………….………………..) 

ตาํแหนง่ ………………………………………………… 

ประทบัตรา (ถา้มี) 
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ตารางเปรียบเทยีบคุณลักษณะเฉพาะของ 

โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ทีต่ดิบริเวณตัวอาคาร3,7และอาคาร9 พร้อมถอดเสาไฟฟ้า

หลังอาคาร 7 จาํนวน 3 ต้น โยกย้ายหม้อแปลงอาคาร 7 มาตดิตัง้บริเวณข้างอาคาร 9 ฝ่ัง

อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

ขา้พเจา้ ..................................................................  สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี ........................................................ 

ถนน  ........................................ ตาํบล/แขวง  ................................... อาํเภอ/เขต  .............................................. 

จงัหวดั  ....................................  โทรศพัท ์ .................................. โดย  ............................................................. 

ผูมี้อาํนาจลงนามในเอกสารสอบราคาซือ้เลขท่ี…………………………ขอแจง้รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ 

ท่ีเสนอในการประกวดราคา ดงันี ้

 

ลําดับท่ี คุณลักษณะตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัยฯ 

คุณลักษณะท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุนและรายละเอียดท่ีเสนอให

ชัดเจน) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

1. โครงการเปลี่ยนสายไฟฟาแรงสูง ท่ีติด

บริเวณตัวอาคาร3,7และอาคาร9 

พรอมถอดเสา 

ไฟฟาหลังอาคาร 7 จํานวน 3 ตน 

โยกยายหมอแปลงอาคาร 7 มาติดตั้ง

บริเวณขางอาคาร 9 ฝงอาคาร 23 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบสวนท่ี 1)  

 

 

 เสนอมา ณ วนัท่ี ............ เดือน ....................... พ.ศ. ..............  

 

 ลงช่ือ  ............................................ ……..ผูเ้สนอราคา 

                                                                                       (…. .................................................. ……..)    
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เอกสารประกอบอืน่ๆ 

(จาํนวน 1 ชุด) 
 

 

เช่น  

- รายละเอียดผลงานของบรษัิท 

- เอกสารอา้งอิงอ่ืนๆ 

- ขอ้เสนออ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนก์บัมหาวิทยาลยัฯ 
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