
























แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อลิฟต์ จ านวน 4 ชุด                                                                                .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย      กลุ่มงานบริหารทั่วไป       ส่วนราชการ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     10,000,000.00     บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่              29 กรกฎาคม 2564                                . 
เป็นเงิน      7,618,400.00      บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                          -                           บาท 
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1  บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด          . 
5.2  บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด    . 
5.3  บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด         . 
5.4  บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด                                       .     
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1 นายโชคชัย           สุขเหลือง                  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ                     .  
6.2 นายเวชยันต์         กลั่นกสิกรณ ์             ต าแหน่ง  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ                            .. .                                                                                       
.                                                                      กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ         .. 
6.3 นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์                  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                     . 
.                                                                      ด้านการพยาบาล                                       . 
6.4 นายอนุพงษ์          ไชยมูล                    ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ              .               
.                                                                      ด้านบริการทางวิชาการ                                .                                                                 
6.5 นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด               ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                       .   
6.6 นางนุชรี           เปี่ยมสอาด               ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                        .   
6.7 นายสุระพันธ์         กาสุนันท์                 ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน                            .   
 
 

         (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
                                     (        นายโชคชัย  สุขเหลอืง        ) 

  

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
   (   นายเวชยันต์   กลั่นกสิกรณ ์  )                       (  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )  
 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
   (       นายอนุพงษ ์ ไชยมูล       )                       ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด ) 
 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
   (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด      )                       (     นายสุระพันธ์  กาสุนันท์      ) 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของลิฟต์ จ านวน 4 ชุด 

1. ความต้องการ 

 สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความต้องการซื้อลิฟต์ จ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

 1.1 ลิฟต์โดยสาร อาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง จ านวน 3 ชุด (ลิฟต์ B, C, D) 

 1.2 ลิฟต์ขนส่ง อาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง  จ านวน 1 ชุด (ลิฟต์ E) 

2. ขอบเขตของผู้ขาย 

 ผู้ขายจะต้องรื้อถอนวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในช่องลิฟต์ของเดิมออกทั้งหมดพร้อมติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์
ลิฟต์ของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน น ามาติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตามจุดประสงค์ของ
ผู้ใช้งาน โดยก าหนดขอบเขตของงานเบื้องต้นดังนี้ 

2.1  งานรื้อถอนลิฟต์ของเดิม  

 2.1.1 งานรื้อถอนวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีอยู่ในช่องลิฟต์ของเดิมออกท้ังหมด 

 2.1.2 งานขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ลิฟต์และเศษวัสดุต่างๆ ที่รื้อถอนทั้งหมดออกจากบริเวณ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยจะต้องค านึงถึงความปลอดภัย , การก าจัดสิ่งปฏิกูล, การป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ 
ในขณะรื้อถอนหรือขณะขนย้าย ถ้าหากพบว่าเกิดความบกพร่องและเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขาย
จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการทั้งสิ้นจะฟ้องร้องค่าเสียหายต่อสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ หรือทางราชการไม่ได้ 

2.2 งานติดตั้งลิฟต์ใหม่ 

 2.2.1 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ที่จะติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้อง
กับช่องลิฟต์, บ่อลิฟต์และห้องเครื่องลิฟต์ โดยวัสดุ-อุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 2.2.2 ติดตั้งลิฟต์ของใหม่แล้วเสร็จ จนสามารถใช้การได้ดีตามรูปแบบและรายการก าหนด 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน 

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

                                           (          นายโชคชัย  สุขเหลือง           ) 
                                                รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
        (      นายเวชยันต์  กลัน่กสิกรณ์       )                        (    นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์    )        

   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
        (          นายอนพุงษ์  ไชยมูล          )                        (   นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด   ) 

นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวชิาการ              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
        (         นางนุชรี   เปี่ยมสอาด         )                        (       นายสรุะพันธ์   กาสนุันท์       ) 

  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 



 2.2.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวนใต้ฝ้าเพดานระบบ SPLIT TYPE ควบคุม
การท างานด้วย TIMER สามารถตั้งเวลาท างานสลับกันได้หรือสามารถปิด-เปิดได้ตามความต้องการ จ านวน 6 ชุด 

 2.2.4 งานปรับปรุงตกแต่งหน้าลิฟต์โดยช่างที่มีฝีมือและช านาญงานโดยปรับปรุงหน้าลิฟต์ให้
อยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 

 2.2.5 เปลี่ยนชุดเบรกเกอร์ควบคุมใหม่ โดยติดตั้งที่ต้นทางและปลายทาง พร้อมเปลี่ยน สายเมน
ไฟฟ้าใหม่ โดยผู้ขายจะต้องจัดท าแบบ SHOP DRAWING เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการติดต้ัง 

 2.2.6 ท าระบบกันซึมท่ีบ่อลิฟต์ 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและติดตั้งลิฟต์ 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผลงาน
การติดตั้งลิฟต์อย่างน้อย 100 ชุด ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท าการติดตั้งแล้วเสร็จจนถึงวันที่
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยต้องยื่นเอกสารหนังสือรับรองผลงานประกอบการพิจารณา 

4. รายละเอียดและคุณสมบัติของลิฟต์ 

 4.1  ลิฟต์โดยสาร 

  4.1.1 จ านวนลิฟต์ : จ านวน 3 ชุด (Simplex Type) (ลิฟต์ B, C, D)  

  4.1.2 น้ าหนักบรรทุก : ขนาดไม่น้อยกว่า 1,050 กิโลกรัม หรือโดยสารไม่น้อยกว่า     
   15 คน 
  4.1.3 การหยุดรับ – ส่ง : ชั้น 1 ถึง ชั้น 9 จ านวน 9 ชั้น 9 ประตู ตรงกันตามแนวดิ่ง     
   ด้านเดียวกัน ส าหรับลิฟต์ B, C 
   : ชั้น 1 ถึง ชั้น 8 จ านวน 8 ชั้น 8 ประตู ตรงกันตามแนวดิ่ง     
   ด้านเดียวกัน ส าหรับลิฟต์ D 
  4.1.4 ความเร็วลิฟต์ : ไม่น้อยกว่า 90 เมตร/นาที ปรับความเร็วอัตโนมัติ    
 
 
 

        (ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
                                           (          นายโชคชัย  สุขเหลือง           ) 
                                                รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
        (      นายเวชยันต์  กลัน่กสิกรณ์       )                        (    นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์    )        

   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
        (          นายอนพุงษ์  ไชยมูล          )                        (   นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด   ) 

นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวชิาการ              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
        (         นางนุชรี   เปี่ยมสอาด         )                        (       นายสรุะพันธ์   กาสนุันท์       ) 
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                      นายช่างเทคนิคช านาญงาน 



  4.1.5 ขนาดต่างๆ ของลิฟต์ : ประตูลิฟต์ ขนาดกว้าง 1,200 มม., สูง 2,100 มม.  
     ส าหรับลิฟต์ B, D 
    : ประตูลิฟต์ ขนาดกว้าง 1,100 มม., สูง 2,100 มม.  
     ส าหรับลิฟต์ C 
   : ขนาดห้องโดยสารลิฟต์ กว้าง 1,500 มม., ยาว 2,500 มม.,     
               สูง 2,350 มม. ส าหรับลิฟต์ B, D 
   : ขนาดห้องโดยสารลิฟต์ กว้าง 1,500 มม., ยาว 2,000 มม.,     
               สูง 2,350 มม. ส าหรับลิฟต์ C 
   : ขนาดช่องลิฟต์ประมาณ  ตามหน้างานจริง   

 4.2 ลิฟต์ขนส่ง 
  4.2.1 จ านวนลิฟต์ : จ านวน 1 ชุด (Simplex Type) (ลิฟต์ E) 
  4.2.2 น้ าหนักบรรทุก : ขนาดไม่น้อยกว่า 1,050 กิโลกรัม หรือโดยสารไม่น้อยกว่า     
   15 คน 
  4.2.3 การหยุดรับ – ส่ง : ชั้น 1 ถึง ชั้น 9 จ านวน 9 ชั้น 9 ประตู ตรงกันตามแนวดิ่ง     
   ด้านเดียวกัน 
  4.2.4 ความเร็วลิฟต์ : ไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที ปรับความเร็วอัตโนมัติ    
  4.2.5 ขนาดต่างๆ ของลิฟต์ : ประตูลิฟต์ ขนาดกว้าง 1,000 มม., สูง 2,100 มม. 

  : ขนาดห้องโดยสารลิฟต์ กว้าง 1,100 มม., ยาว 2,400 มม. 
               สูง 2,350 มม. 
   : ขนาดช่องลิฟต์ประมาณ ตามหน้างานจริง    
 4.3 คุณสมบัติด้านเทคนิค 
  4.3.1 ระบบขับเคลื่อนของลิฟต์เป็นชนิด TRACTION DRIVE ใช้เครื่องขับลิฟต์ชนิดมีเกียร์ 
(GEAR LESS TRACTION MACHINE) ซึ่งท างานโดยตรงจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) พร้อมชุดเบรค
แม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมความเร็วเครื่องลิฟต์ด้วยระบบปรับเปลี่ยนแรงดันและความถี่ VARIABLE VOLTAGE 
AND VARIABLE FREQUENCY (VVVF) ซึ่งควบคุมการท างานด้วย PROGRAMMABLE CONTROLERS 
INVERTER DRIVE CONTROL หรือระบบอ่ืนที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคดีกว่า 

        (ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
                                           (          นายโชคชัย  สุขเหลือง           ) 
                                                รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
        (      นายเวชยันต์  กลัน่กสิกรณ์       )                        (    นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์    )        

   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล 
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
        (          นายอนพุงษ์  ไชยมูล          )                        (   นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด   ) 

นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวชิาการ              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
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  4.3.2 ใช้ระบบ MICROPROCESSOR CONTROL ที่ใช้ข้อมูลจากสภาพการใช้งานจริงแต่ละชั้น
และเป็นการท างานแบบ SIMPLEX & CAR GROUP CONTROL ควบคุมการท างานถึง 3 หน่วย คือ 
    4.3.2.1 ที่ห้องเครื่องลิฟต์ในตู้ CONTROL LIFT 
     4.3.2.2 แผงปุ่มกดในตัวลิฟต์ 
    4.3.2.3 แผงปุ่มกดหน้าชั้นทุกชั้น 

  4.3.3  การหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 
    4.3.3.1 หยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสาร ได้ทุกชั้นด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอก
ลิฟต์ ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่ต้องมีพนักงานประจ าลิฟต์ 
    4.3.3.2 สามารถก าหนดให้ลิฟต์ไปจอดรอบริการในชั้นที่ก าหนดให้ 
    4.3.3.3 มีวงจรควบคุมการท างานของลิฟต์ เช่น การเริ่มท างาน, การปรับความเร็ว, 
การเข้าจอด ราบเรียบ สม่ าเสมอไม่กระตุก 
    4.3.3.4 มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงทุกครั้ง โดยไม่ค านึงถึงน้ าหนักบรรทุก 

  4.3.4  ระบบความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

    4.3.4.1 มีระบบป้องกันลิฟต์ค้าง เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้อง ซึ่งเกิดจากระบบควบคุม
ผิดปกติ ลิฟต์จะต้องเคลื่อนไปจอดชั้นล่างหรือชั้นใกล้เคียง และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่ างปลอดภัย 
พร้อมมีระบบป้องกันการเคลื่อนที่ของลิฟต์ในขณะที่ประตูลิฟต์เปิดอยู่ 

    4.3.4.2 มีระบบป้องกันลิฟต์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู 
และให้ประตูเปิดออกด้วย SAFETY SHOES และ SAFETY RAY พร้อมล าแสงตลอดแนวประตู 

    4.3.4.3 มีระบบ SAFETY GEAR และ/หรือ SAFETY CLAMPS ป้องกันอุบัติเหตุใน
กรณีท่ีลิฟต์วิ่งเร็วเกินก าหนดหรือลวดสลิงขาด โดยจะต้องท างานทันที พร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้าป้อนมอเตอร์ 

    4.3.4.4 มีระบบป้องกันลิฟต์วิ่งเลยขึ้นบนสุดและชั้นล่างสุด (LIMIT SWITCH) เป็น
สวิทซ์อัตโนมัติที่จะบังคบัให้ลิฟต์จอดได้ทันท ี
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    4.3.4.5 มีระบบเตือนการบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด โดยเป็นเสียงสัญญาณเตือนและ
หยุดการท างานของลิฟต์ (OVERLOAD ALARM)  

    4.3.4.6 มีระบบและอุปกรณ์ส าหรับคลายเบรก และมีอุปกรณ์มือหมุนลิฟต์ขึ้น-ลง 
ส าหรับช่วยผู้โดยสารออกในกรณีลิฟต์ขัดข้องทุกกรณี พร้อม ระบบ SELF CHECK OPEARATION เพ่ือตรวจเช็ค
การท างานของระบบเบรก โดยอัตโนมัติ หลังจากลิฟต์ไม่ได้ใช้งานนานเกิน 8 ชั่วโมง 

    4.3.4.7 การปิด-เปิดประตู เป็นระบบอัตโนมัติโดยประตูลิฟต์และประตูชานพัก    
ปิด-เปิดพร้อมกัน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งเหนือลิฟต์พร้อมทั้งมีสลักกลไกและคอนแทรกไฟฟ้าป้องกันลิฟต์วิ่ง
ขณะประตูเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท 

  4.3.5  ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบของตัวลิฟต์ 

    4.3.5.1 ลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรง ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตลิฟต์อย่างเรียบร้อย   
ขนาดภายในไม่เล็กกว่ามาตรฐานของ JIS, ANSI, ISO หรือ TIS 

    4.3.5.2 ประตูลิฟต์ด้านนอกและวงกบประตูท าด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE 
FINISHED เป็นชนิดปิด-เปิดโดยอัตโนมัติ ใช้ระบบ AC/DC-MOTOR ขับเคลื่อนชุดประตู ด้วยระบบ (VVVF) 
INVERTER CONTROL 

    4.3.5.3 ผนังของห้องโดยสารลิฟต์ท าด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED 

    4.3.5.4 ฝ้าเพดานท าด้วยเหล็ก (PRESS STEEL) เคลือบสีพร้อมด้วยทางออกฉุกเฉิน
และช่องระบายอากาศ 

    4.3.5.5 พ้ืนปูด้วย VINYL TILE ชนิดใช้งานหนัก (HEAVY) หรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะ 
การใช้งานเช่นเดียวกัน ตรงจุดที่ติดกับผนังให้ติดตั้งแผ่นกันเท้ากระแทก (Kick Plate) ท าด้วย STAINLESS 
STEEL HAIRLINE FINISHED ช่องระบายอากาศที่ตัวถังลิฟต์จะต้องอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 0.30 เมตร หรือ    
ในระดับที่สูงกว่า 1.80 เมตร จากพ้ืนตัวลิฟต์ ช่องระบายอากาศต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่าขนาดที่สามารถท าให้
วัตถุทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรลอดผ่านได้และไม่เป็นช่องทะลุ โดยตรงพ้ืนที่ช่องระบายอากาศ
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 30 ส่วนของพ้ืนที่ตัวลิฟต์โดยสาร หรือตามมาตรฐาน EN81 
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    4.3.5.6 ติดตั้งพัดลมเพื่อพ่นอากาศท่ีช่องพ่นอากาศของเพดานห้องโดยสารลิฟต์และมี
ระบบซึ่งสามารถตัดการท างานของพัดลม เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่ก าหนด  
    4.3.5.7 ติดตั้งไฟแสงสว่างแบบแอลอีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้มีความสว่างเหมาะสม
และสวยงาม และมีระบบดับไฟแสงสว่างนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่า เวลาที่ก าหนด 
    4.3.5.8 ติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ซึ่งท างานโดยแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ด้วย
ตัวเอง และจะท างานทันทีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
    4.3.5.9 แผงควบคุมในตัวลิฟต์ ส่วนหน้าของแผง (FACEPLATE) โครงเป็นแบบ 
STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

     4.3.5.9.1  ปุ่มกดไปชั้นต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ            
(ตามจ านวนชั้น) 1  ปุ่ม 

     4.3.5.9.2  ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN) 1  ปุ่ม 
     4.3.5.9.3  ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (DOOR CLOSE) 1  ปุ่ม 
     4.3.5.9.4  ปุ่มกดให้ลิฟต์หยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)   1  ปุ่ม  
     4.3.5.9.5  ปุ่มกดแจ้งเหตุ (EMERGENCY ALARM) 1  ปุ่ม 
     4.3.5.9.6  ปุ่มกดปิด-เปิดพัดลมดูดอากาศ 1  ปุ่ม  
     4.3.5.9.7  ปุ่มกดปิด-เปิดไฟแสงสว่าง 1  ปุ่ม 
     4.3.5.9.8  โทรศัพท์ภายใน หรือระบบติดต่อภายใน 1  ชุด 
     4.3.5.9.9  ไฟแสดงทิศทางการท างานของลิฟต์ 1  ชุด 
     4.3.5.9.10ไฟแสดงต าแหน่งลิฟต์ทั้งหมดเป็นตัวเลขระบบ LED หรือ 
                                                    ระบบ Digital Display แสดงต าแหน่งของลิฟต์ (ติดตั้ง   

รวมกับแผงควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน) และมองเห็นได้อย่าง 
      ชัดเจน 1  ชุด 
     4.3.5.9.11ปุ่มกดเพ่ือหน่วงเวลาประตูปิด (Door Hold) 1  ปุ่ม 
     4.3.5.9.12มีปุ่ม EMERGENCY BY PASS 1  ปุ่ม 
     4.3.5.9.13มีอักษร BRAILLE ALPHABET ส าหรับ   HANDICAPPED    
       PASSANGER 
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     4.3.5.9.14ปุ่มควบคุมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
     4.3.5.9.15มีระบบเสียงพูดระบุแจ้งบอกชั้นที่จอดและบอกว่าลิฟต์ 
                     ก าลังจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลง สามารถก าหนดได้ทั้ง ภาษาไทย 
      และภาษาอังกฤษ เหมาะส าหรับบริการผู้พิการทางสายตา 
      และหูหนวก 

  4.3.6  ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบของประตูชานพัก    
    4.3.6.1  วัสดุท าประตูลิฟต์และวงกบประตูต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ท าด้วย 
STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED 
    4.3.6.2 มีตัวเลขแบบ DOTMATRIX DIGITAL DISPLAY แสดงต าแหน่งของลิฟต์
และสัญลักษณ์ แสดงทิศทางการท างานของลิฟต์ติดตั้งที่หน้าลิฟต์ทุกชั้น 
    4.3.6.3 มีปุ่มกดเรียกลิฟต์ชนิดมีแสงไฟแสดงการท างานติดตั้งบนแผง STAINLESS 
STEEL HAIRLINE FINISHED มีรายละเอียด ดังนี้ 
     4.3.6.3.1 ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุด ชั้นละ 1 ปุ่ม ต่อ 1 ชุด 
     4.3.6.3.2 ชั้นระหว่างกลาง ชั้นละ 2 ปุ่ม ต่อ 1 ชุด 
     4.3.6.3.3 อักษร BRAILLE ALPHABET ส าหรับ HANDICAPPED PASSANGER 
     4.3.6.3.4 ที่โถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 มีปุ่มกดส าหรับ (FIRE MAN SWITCH) 1 ชุด 

    4.3.6.4 มีเสียง (BELL) ดังเตือนและเสียงพูด เมื่อลิฟต์มาจอดทุกๆ ชั้น 
    4.3.6.5 ธรณีประตู (SILL) เป็น ANODIZED ALUMINIUM วางบน SILL คสล. 
    4.3.6.6 หน้าชานพักชั้นล่างให้ติดตั้งโทรศัพท์ภายในติดต่อกับตัวลิฟต์ได้ 

  4.3.7  ระบบควบคุมความปลอดภัยป้องกันเครื่องลิฟต์ 
    4.3.7.1 มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน เพ่ือป้องกัน
มอเตอร์เสียหาย (OVERLOAD – CURRENT RELAY) 
    4.3.7.2 มีระบบป้องกันไฟฟ้าผิดเฟสหรือแรงดันไฟฟ้าไม่ครบเฟสของ วงจรไฟฟ้า 
(REVERSE PHASE RELAY) 
    4.3.7.3 มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเนื่องจากมอเตอร์หมุน  
เกินก าลังหรือสาเหตุอื่น 
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    4.3.7.4 ไฟฟ้าระบบลิฟต์ 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 ไซเคิล 
    4.3.7.5 ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเคิล 
    4.3.7.6 มีระบบ ARD (AUTOMATIC RESCURE DEVICE) เพ่ือป้องกันลิฟต์ค้าง 
ขณะกระแสไฟฟ้าดับโดยระบบ ARD จะต้องมีขนาดก าลัง OUT PUT ขับเคลื่อนมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ของมอเตอร์ลิฟต์ หรือตามมาตรฐาน EN81 

  4.3.8  ระบบและอุปกรณ์ช่วยการวิ่ง 
    4.3.8.1 น้ าหนักถ่วง (COUNTERWEIGHT) เป็นเหล็กหล่อ ติดตั้งซ้อนกันในโครงเหล็ก 
แข็งแรง ให้ได้น้ าหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์วิ่งได้นุ่มนวล การเคลื่อนขึ้นลงจะต้องมี SLIDING GUIDES 
บังคับในรางเหล็ก 
    4.3.8.2 รางลิฟต์ใช้รางเหล็ก ผิวหน้าใส เรียบ ผลิตจากโรงงานลิฟต์ให้มีขนาด
ปลอดภัยที่จะรับน้ าหนักของตัวลิฟต์ พร้อมน้ าหนักบรรทุกตามความเร็วที่ก าหนด 
    4.3.8.3 การหล่อลื่นรางลิฟต์และรางลูกถ่วง จะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วน
เก็บน้ ามันหล่อลื่นที่ติดกับตัวลิฟต์ ลวดสลิงที่จะใช้จะต้องเป็นลวดสลิงส าหรับลิฟต์โดยเฉพาะ มี SPRING 
BUFFER หรือ OIL BUFFER รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และลูกถ่วงน้ าหนักที่ก้นบ่อลิฟต์ 
    4.3.8.4 มีสวิทซ์หรือกุญแจแยกอิสระสามารถก าหนดเรียกลิฟต์ในกรณีเร่งด่วน
ฉุกเฉินและสามารถใช้เป็นลิฟต์ VIP ได้โดยอัตโนมัติ 
  4.3.9  อุปกรณ์และระบบพิเศษ 
    4.3.9.1 เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี จะต้องมีระบบป้องกันสนิมอย่างดี 
    4.3.9.2 มีราวกันกระแทกท าด้วย STAINLESS STEEL โดยรอบทั้ง 3 ด้าน ติดตั้ง  
2 ระดับ 
    4.3.9.3 มีกระจกเงา ติดตั้งผนังด้านในของตัวลิฟต์ (ลิฟต์ B, C, D) ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 x 1,100 มม. หรือให้เหมาะสมกับตัวลิฟต์ และติดตั้งราวมือจับ (HAND RAIl) 3 ด้าน ท าด้วย 
STAINLESS STEEL 
  4.3.10 ทั่วไป 
    4.3.10.1 ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟต์, ผู้ผลิตลิฟต์, ข้อห้ามการใช้ลิฟต์, ป้ายห้าม
สูบบุหรี่ในลิฟต์, มวลบรรทุกที่ก าหนดและอ่ืนๆ 
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    4.3.10.2 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของลิฟต์ จะต้องถูกและสอดคล้องกับช่องลิฟต์, 
บ่อลิฟต์ และเป็นหน้าที่ของผู้ขายลิฟต์ที่จะต้องท าให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดและหลักวิชาการ 
 4.4 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
  4.4.1  ขนาดเครื่องปรับอากาศและสถานที่ติดตั้ง 
    4.4.1.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU/H จ านวน 2 ตัว ที่ห้องเครื่องลิฟต์ B
และ C 
    4.4.1.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/H จ านวน 2 ตัว ที่ห้องเครื่องลิฟต์ D 
    4.4.1.3 ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/H จ านวน 2 ตัว ที่ห้องเครื่องลิฟต์ E 
  4.4.2  งานติดตั้งเครื่องตั้งเวลาให้เครื่องปรับอากาศสลับกันท างานอัตโนมัติ โดยทางผู้ขายต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer) เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศสามารถสลับกันท างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถ
ปรับตั้งเวลาได้ตามความต้องการของโรงพยาบาล จ านวน 6 ชุด 
5. คุณสมบัติมาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 
 5.1 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS, ANSI, ISO, 
EN81 หรือ TIS ลิฟต์และอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและจะต้องยื่น
เอกสารการรับรองมาตรฐานดังกล่าว 
  5.1.1  เครื่องขับลิฟต์ (TRACTION MACHINE) ซึ่งรวมถึงมอเตอร์และระบบเบรค จะต้องเป็น
ชุดส าเร็จ (COMPLETE SET) และ MACHING กัน 
  5.1.2  ระบบควบคุมมอเตอร์ (DRIVE SYSTEM) และระบบควบคุมการท างาน (MICRO 
COMPUTER CONTROL SYSTEM) (ยกเว้นตัวตู้ซึ่งใช้ส าหรับติดตั้งระบบควบคุม มอเตอร์และระบบควบคุม
การท างาน) จะต้องเป็นชุดส าเร็จ (COMPLETE SET) และ MACHING กัน 
  5.1.3  กรณีผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตหรือผู้ผลิตรับรองจากโรงงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ 
ผู้ขายแสดงหลักฐานการน าเข้าของอุปกรณ์ดังกล่าว 
 5.2 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 หรือ 
ISO 9001 หรือ ISO 9002 และ ISO 14000 
 5.3 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์และห้อง
เครื่องที่เตรียมไว้ เป็นหน้าที่ของผู้ขายลิฟต์ที่จะต้องท าให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดและหลักวิชาการ 
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 5.4 กรณีที่มีโรงงานผลิตเครื่องขับลิฟต์ (TRACTION MACHINE), ระบบควบคุมมอเตอร์ (DRIVE 
SYSTEM), ระบบควบคุมการท างาน (MICRO COMPUTER CONTROL SYSTEM) ยกเว้นตัวตู้ ซึ่งใช้ส าหรับ
การติดตั้งระบบควบคุม มอเตอร์และระบบควบคุมการท างานในประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทยแล้วให้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 

6. การรับประกันและบ ารุงรักษา 
 6.1 เพ่ือให้การรับประกันและบ ารุงรักษาลิฟต์และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไป ผู้ขายจะต้อง
จัดหาลิฟต์ที่มีคุณภาพ ผู้ผลิตหรือผู้แทนที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ ดังนี้ 
  6.1.1  ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง และบริการลิฟต์ในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี 
  6.1.2  เพ่ือความมั่นใจในมาตรฐานและความคงทนของสินค้า ผู้ขายต้องรับประกันระบบ  
ส่วนต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบพัสดุงวดสุดท้าย และจะต้องมีช่างพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
  6.1.3  หากตรวจพบว่าพัสดุที่ส่งมอบเกิดความช ารุด หากความช ารุดเสียหายเกิดจากความ
บกพร่องของผู้ขายโดยท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของที่ไม่ได้คุณภาพ หรือท าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็ตาม 
ผู้ขายต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
  6.1.4  ตลอดระยะเวลารับประกัน 3 ปี ผู้ขายต้องเข้ามาให้บริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์เป็น
ประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง พร้อมให้จัดท ารายงานการบ ารุงรักษาและรายงานการซ่อมแซมเสนอสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติทุกครั้งที่มีการเข้าด าเนินการ 
  6.1.5  ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุต่อความช ารุดเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขายและต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติที่เกิดการสูญหายหรือถูกท าลาย ซึ่งเกิดจากการกระท าของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขายอีก
ด้วย 
  6.1.6  ผู ้ขายต้องมีเอกสารการรับประกันมอเตอร์ขับเคลื ่อน ลิฟต์และสลิงฉุดลิฟต์            
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับแล้วเสร็จ 
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  6.1.7  การตรวจเช็คลิฟต์ อย่างน้อยต้องตรวจเช็คลิฟต์ดังนี้ 
    6.1.7.1 ตรวจเช็คระบบภายในตัวลิฟต์โดยสาร 
     6.1.7.1.1 ระบบการจอดฉุกเฉิน 
     6.1.7.1.2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง 
     6.1.7.1.3 ระบบการหมุนเวียนอากาศ 
     6.1.7.1.4 ระบบแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์ 
     6.1.7.1.5 ระบบสื่อสาร INTERPHONE 
     6.1.7.1.6 ระบบควบคุมการเปิด -ปิดบานประตู และระบบความ

ปลอดภัยต่างๆ 
     6.1.7.1.7 บานประตูทางออกฉุกเฉินหลังคาลิฟต์ 
     6.1.7.1.8 ปุ่มกดและสัญญาณไฟต่างๆ 

 6.1.7.1.9 ป้ายค าแนะน าการใช้งาน 
 6.1.7.1.10 ป้ายรับรองความปลอดภัยการใช้งานลิฟต์โดยสามัญวิศวกร 

หรือวุฒิวิศวกร ตามกฎและประกาศกระทรวงมหาดไทย 
    6.1.7.2 ตรวจเช็คระบบภายในบ่อลิฟต์และช่องลิฟต์โดยสาร 
    6.1.7.2.1 สภาพระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ ภายในบ่อ

ลิฟต์และช่องลิฟต์ 
     6.1.7.2.2 สวิตช์ควบคุมความเร็วของลิฟต์ 
     6.1.7.2.3 อุปกรณ์ควบคุมการจอดของลิฟต์ 
     6.1.7.2.4 ชุดน้ าหนักถ่วงและน้ ามันหล่อลื่นต่างๆ 
     6.1.7.2.5 สลิงขับลิฟต์และตัวยึดปลายสลิง 
     6.1.7.2.6 สภาพของรางลิฟต์ 
     6.1.7.2.7 อุปกรณ์กันกระแทก 
     6.1.7.2.8 ความสะอาดของก้นบ่อ 
     6.1.7.2.9 โครงสาแหรกลิฟต์และหลังคาลิฟต์ 
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                                                รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
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   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
        (          นายอนพุงษ์  ไชยมูล          )                        (   นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด   ) 
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    6.1.7.3 ตรวจเช็คภายในห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร 
     6.1.7.3.1 ความมั่นคง แข็งแรง ในการติดตั้งลิฟต์ 
     6.1.7.3.2 การท างานของชุดควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR) 
     6.1.7.3.3 ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ 
     6.1.7.3.4 ระบบเบรก 
     6.1.7.3.5 ชุดควบคุมการท างานของลิฟต์ 
     6.1.7.3.6 น้ ามันหล่อลื่นต่างๆ (ถ้ามี) 
     6.1.7.3.7 ป้ายค าแนะน าภายในห้องเครื่องลิฟต์ 
     6.1.7.3.8 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและชุดไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
     6.1.7.3.9 ระบบติดต่อสื่อสาร 
     6.1.7.3.10 ความสะอาดของห้องเครื่องและส่วนต่างๆ 
     6.1.7.3.11 ตรวจสอบระบบ ARD 

7. เงื่อนไขเฉพาะงาน 
 7.1 ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 7.2 การช าระเงิน แบ่งการช าระเงินเป็น 2 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 ร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการรื้อถอนลิฟต์ B จ านวน 1 ชุด 
   (2) ด าเนินการรื้อถอนลิฟต์ E จ านวน 1 ชุด 
   (3) ส่งมอบลิฟต์ B และ E ที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเป็นไปตามท่ีสัญญาก าหนดทุกประการ ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมเปิดใช้งาน 
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
  งวดที่ 2 จ่ายเงินให้ครบตามสัญญา เมื่อผู้ขายด าเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการรื้อถอนลิฟต์ C จ านวน 1 ชุด 
   (2) ด าเนินการรื้อถอนลิฟต์ D จ านวน 1 ชุด 
   (3) ด าเนินการติดตั้งงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเป็นไปตามท่ีสัญญาก าหนดทุกประการ 
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                                           (          นายโชคชัย  สุขเหลือง           ) 
                                                รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
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        (          นายอนพุงษ์  ไชยมูล          )                        (   นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด   ) 
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   (4) ด าเนินการขนย้ายเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ
สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี)  
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 7.3 ผู้ขาย ติดตั้งและบริการลิฟต์ จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีใบประกอบวิชาชีพ  
ไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร ควบคุมการติดตั้ง ค านวณรับรองผลการทดสอบและจะต้องเป็นวิศวกรประจ าบริษัท 
 7.4 หนังสือรับรองการยืนราคาบ ารุงรักษา หลังจากระยะเวลา 3 ปีแรก เป็นจ านวนเงินต่อตัวไม่เกิน 
1% ต่อปี ของราคาลิฟต์โดยยืนราคาคงที่ 10 ปี หนังสือออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายลิฟต์ที่
ถูกต้อง  
 7.5 ผู้ขายจะต้องเสนอแผนการด าเนินงานให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยแสดงถึงขั้นตอนของการ
ท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติก่อนเข้าด าเนินงาน 
 7.6 ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียดพร้อมท าเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อในเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาหรือแคตตาล็อก (Catalog) ให้ตรงตามรายละเอียดข้อก าหนดของทางราชการในวันที่
ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจนทุกรายการ 
 7.7 กรณีผู้ขายได้จัดหา/จัดจ้างบุคคลสัญชาติอ่ืน ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยเข้าท างานในครั้งนี้ บุคคล
ต่างชาตินั้นจะต้องมีใบอนุญาตท างานซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้ขายได้จัดหา/จัดจ้าง
บุคคลต่างชาติ ซึ่งไม่มีใบอนุญาตท างาน ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยผู้ขายไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติแต่อย่างใด 
 7.8 ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติงาน ห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา สิ่งเสพติด บุหรี่ และห้ามส่งเสียงดัง         
ในระหว่างปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด 
 7.9 การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานควรเป็นชุดที่รัดกุม ไม่ปล่อยชายเสื้อหรือแขนเสื้อหลุดลุ่ยหรือควร
ใส่ชุดฟอร์มของผู้ขาย ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
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        (          นายอนพุงษ์  ไชยมูล          )                        (   นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด   ) 
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 7.10 ในระหว่างด าเนินการหากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย /
ผู้ปฏิบัติงานของผู้ขายต่อทรัพย์สินของสถาบันมะเร็งแห่งชาติหรือทรัพย์สินของผู้ขายเอง ผู้ขายต้องรับผิดชอบ
ค่าความเสียหายเองทั้งหมด โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 7.11 ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลลิฟต์เบื้องต้น การช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิด
กรณลีิฟต์ขัดข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หลังจากการส่งมอบพัสดุอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือตามที่
เจ้าหน้าที่ของอาคารร้องขอ ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุ 
 
     คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(ลงชื่อ)............................................................ .........ประธานกรรมการ 
 (             นายโชคชัย  สุขเหลือง         ) 
                                      รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

   (ลงชื่อ).....................................................................กรรมการ 
  (          นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ์           ) 
      วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

   (ลงชื่อ)................................................................ .....กรรมการ 
  (         นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์         ) 
                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล 

   (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ 
 (              นายอนุพงษ์  ไชยมูล          ) 

                                     นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ 

   (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด       ) 

                                           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

   (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ 
 (              นางนุชรี  เปี่ยมสอาด          ) 

                                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

   (ลงชื่อ).......................................................... ............กรรมการ 
 (             นายสุระพันธ์  กาสุนันท์       ) 

                                              นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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