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ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) 
จัดซื้อลิฟตโ์ดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม (ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 6 คน) จ านวน 2 ชุด 

--------------------------------------- 
 
๑.  จุดประสงค์ทั่วไป 
       โรงเรียนเทพศิรินทร์มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการลิฟต์โดยสาร
ที่อาคารเยาวมาลย์  ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม(ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 6 คน)    พร้อมติดตั้งและ
รื้อถอนลิฟต์ของเดิม จ านวน  2  ชุด เพ่ือทดแทนลิฟต์ของเดิม เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมและขัดข้อง
บ่อยครั้ง  จากการใช้งานมานานท าให้ไม่สะดวกในการใช้งานและอาจเป็นอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุ  
ต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มาติดต่อได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้งานของเจ้าหน้าที่
และผู้ที่มาใช้บริการภายในอาคาร 

๒.  ขอบเขตของงาน 
     ผู้ขายจะต้องท าการรื้อถอนวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องเครื่องลิฟต์ ช่องลิฟต์ของเดิมออกทั้งหมด  

พร้อมติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ลิฟต์ที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน น ามาติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และ
ปลอดภัยตามจุดประสงค์ของการใช้งาน โดยผู้ขายจะต้องท าการรื้อถอนและติดตั้งลิฟต์ของใหม่  จ านวน ๒ ชุด 
ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องมาดูสถานที่จริงในวันชี้สถานที่ (ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) โดยก าหนดขอบเขตของงานเบื้องต้น 
ดังนี้ 
      ๒.๑  งานรื้อถอนลิฟต์ของเดิม 
    ๒.๑.๑  งานรื้อถอนวัสดุ - อุปกรณ์ที่อยู่ในช่องลิฟต์ของเดิมออกทั้งหมด โดยท าการรื้อถอน
จ านวน ๒ ชุด และผู้รับจ้างต้องท าบัญชีรายการวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รื้อถอน ส่งให้แก่หน่วยงานเจ้าของสถานที่ 
     ๒.๑.๒  งานขนย้ายวัสดุต่างๆ ที่รื้อถอนทั้งหมดที่ใช้ไม่ได้ออกจากบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ต้องค านึงถึงความปลอดภัย การก าจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ขณะรื้อถอนหรือขนย้าย          
ถ้าหากพบว่าเกิดความบกพร่อง และเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามความเป็นจริงทุกประการทั้งสิ้น โดยผู้ขายจะมาฟ้องร้องค่าเสียหายต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์หรือทางราชการ
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
      ๒.๒  งานติดตั้งลิฟต์ใหม ่
    ๒.๒.๑  คุณสมบัติทางเทคนิคและขนาดต่างๆที่จะติดตั้งวัสดุ  - อุปกรณ์ ของลิฟต์จะต้อง
ถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์, บ่อลิฟต์ และห้องเครื่องลิฟต์ โดยวัสดุ - อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่   
ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
    ๒.๒.๒  ติดตั้งลิฟต์ใหม่ จ านวน ๒ ชุด จนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ดีตามรูปแบบและ
รายการที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
    ๒.๒.๓  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รับพิจารณา
อนุมัติรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพไม่ต่ ากว่า มาตรฐาน ISO 9001:2000 และหรือISO 14001 ซึ่งยัง               
ไม่หมดอายุโดยมีหลักฐานแสดง และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น (แนบเอกสาร
รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์) 
    ๒.๒.๔  ปุ่มกดภายในลิฟต์ ทั้ง ๒ ชุด รวมทั้งภายนอกลิฟต์ทุกชั้นจะต้องมีอักษรเบลล์     
เพ่ือรองรับส าหรับคนพิการทางสายตา 
    ๒.๒.๕  ต้องท าการตกแต่งหน้าช่องประตูชานพักลิฟต์ทุกชั้น โดยใช้วัสดุเทียบเคียงของเดิม
ให้เรียบร้อยกลมกลืนกับผนังหน้าช่องประตูชานพักลิฟต์ หลังจากติดตั้งลิฟต์ใหม ่แล้วเสร็จ  
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๓.  คุณสมบัตผิู้ประสงค์จะเสนอราคา 
    ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
    ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ    

    ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรื อ ต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ให้ บริ การตลาดกลาง อิ เล็ กทรอนิ กส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

     ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๓.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

       ๓.๖  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

             ๓.๗  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๔.  คุณลักษณะท่ัวไป 
 ๔.๑  ลิฟต์โดยสารอาคารเยาวมาลย์ จ านวน ๖ ชั้น ขนาดน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม  
                  (ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 6 คน)  พร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ของเดิม จ านวน ๒ ชุด   
 ๔.๒  ผู้ขายต้องติดตั้งลิฟต์โดยสาร  จ านวน  ๒  ชุด  วัสดุ , อุปกรณ์  เป็นของใหม่ทั้งหมด 

๕.  คุณสมบัติด้านเทคนิค 

 ๕.๑  ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จ านวน  ๒  ชุด    DUPLEX TYPE CONTROL 
 ๕.๒  น้ าหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า   450 กิโลกรัม 
 ๕.๓  ความเร็วลิฟต์ ไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที 
 ๕.๔  จุดวิ่ง  รับ – ส่ง     ๖ ชั้น  ๖  ประตูตามแนวดิ่ง 
 ๕.๕  ระบบขับเคลื่อน แบบ TRACTION DRIVE (ROPE DRIVE) ระบบ GEARLESS  TRACTION 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ปรับความเร็วได้โดยระบบปรับเปลี่ยนความถี่          
[VARIABLE FREQUENCY (VF)] และปรับเปลี่ยนแรงดัน [VARIABIE VOLTAGE (VV)] ติดตั้งร่วมกับระบบ
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า  ประกอบเป็นชุดเดียวกันจากผู้ผลิตติดตั้งอยู่บนห้องเครื่องลิฟต์เหนือช่องลิฟต์ 
      

๕.๖ ระบบควบคุมการท างาน   
ควบคุมการท างานของลิฟต์ด้วย MICRO COMPUTER  เป็นการท างานแบบ DUPLEX  

 UP & DOWN SELECTIVE  COLLECTIVE  โดยมีคุณสมบัติในการท างานไม่น้อยกว่า  คุณสมบัติต่อไปนี้ 
๕.๖.๑ หยุด รับ – ส่ง  ผู้โดยสารได้ทุกชั้นด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟต์ 

ทั้งขาขึ้นและขาลง  โดยไม่ต้องมีพนักงานประจ าลิฟต์ 
๕.๖.๒ RELIABLE BACKUP SYSTEM ระบบมีการ  BACKUP ค าสั่งชั้นจอดท่ีได้รับ 

ของลิฟต์ เพ่ือการท างานที่ต่อเนื่อง 



3 
 

๕.๖.๓ สามารถก าหนดให้ลิฟต์ไปจอดรอบริการในชั้นที่ก าหนดได้ 
๕.๖.๔ มีวงจรควบคุมการท างานของลิฟต์ เช่น การเริ่มท างาน , การชะลอความเร็ว ,  

การเข้าจอดราบเรียบสม่ าเสมอไม่กระตุก 
๕.๖.๕ มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงชั้นทุกครั้งโดยไม่ค านึงถึงน้ าหนักบรรทุก  ทั้งนี้ 

ผิดพลาดได้ไม่เกิน +  ๕  มิลลิเมตร 
  ๕.๖.๖ กรณีท่ีค าสั่งในตัวลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับน้ าหนักบรรทุก  ค าสั่งทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก   

ค าสั่งใหม่จะสามารถกดใหม่ได้อีกครั้งเมื่อได้อยู่ในสภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง 
๕.๖.๗ ในกรณีที่ห้องโดยสารลิฟต์บรรทุกน้ าหนักเกิน  ๘๐% ของน้ าหนักบรรทุกลิฟต์      

จะจอดชั้นตามค าสั่งกดภายในห้องโดยสารลิฟต์  และไม่ต้องจอดตามค าสั่งที่กดจาก  
ประตูชานพัก 

๕.๖.๘  มีระบบการท างานของลิฟต์ที่สามารถตัดลิฟต์ตัวใดตัวหนึ่งออกจากระบบควบคุมได้  
เมื่อลิฟต์ตัวนั้นท างานไม่ปกติ โดยลิฟต์ตัวที่เหลือยังสามารถท างานภายใต้ระบบ 
ควบคุมปกติได ้

       5.6.9   มีระบบระบบการควบคุมการใช้ลิฟต์ ACCESS CONTROL SYSTEM  
                                ประกอบด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ๑ ชุด, ตู้ควบคุม ๑ ตู้, โปรแกรมบริหาร 
                                จัดการ ๑ ชุด, เครื่องลงทะเบียนลายนิ้วมือ ๑ ชุด 

คุณลักษณะทั่วไป 
     เป็นระบบควบคุมการใช้ลิฟต์ด้วยลายนิ้วมือภายในลิฟต์ ให้สามารถก าหนดสิทธิ์ 
การผ่านขึ้นแต่ละชั้นพร้อมก าหนดช่วงเวลาตามต้องการ โดยสามารถก าหนด วันที่มี
สิทธิ์เริ่มใช้งาน ถึงวันที่ สิ้นสุดการใช้งานได้ 
คุณสมบัติด้านเทคนิค 
๑. ติดต้ังภายในลิฟต์ จ านวน ๒ ชุด  
๒. จุดรับ – ส่ง จ านวน ๖ ชั้น 
๓. รองรับลายนิ้วนิ้วมือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐  ลายนิว้มือ 
๔. บันทึกการใช้งานของลายนิ้วมือ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รายการ  
    โดยจะ ระบุ ชื่อ – สกุล วนั เวลา หมายเลขของลิฟต์ ระบุชั้นที่เรียกและชั้นที่ส่ง 
๕. ผู้ดูแลสามารถเพ่ิม และลด สิทธิ์ของผู้ใช้ลิฟต์ได้โดยง่าย 
๖. สามารถก าหนด วัน เวลาของผู้มีสิทธิ์ใช้ลิฟต์ 

๕.๗ ระบบความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร 
จะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปนี้ 

๕.๗.๑  มีระบบป้องกันลิฟต์ติด  เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้อง  ซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ 
           ลิฟต์จะต้องเคลื่อนไปจอดชั้นใกล้เคียง  และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย  
          โดยที่ระบบ  SAFETY DEVICES  ทั้งหมดจะต้องท างาน   เป็นปกต ิ
๕.๗.๒  มีระบบป้องกันลิฟต์ปิดประตูเม่ือมีผู้โดยสาร  หรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตูและ       
          ให้ประตูเปิดออกด้วย SAFETY SHOES  และม่านแสง (INFRARED LIGHT  CURTAIN)    
          โดยมีจ านวนม่านแสงไม่น้อยกว่า  ๕๒  แนวเส้น 
๕.๗.๓  มีเครื่องควบคุมความเร็ว (SPEED  GOVERNOR) โดยจะท างานเมื่อลวดสลิงขับลิฟต์ 

(HOIST ROPE) ที่แขวนลิฟต์ขาด  หรือลิฟต์วิ่งลงเร็วเกินอัตราความเร็วปกติ      
เมื่อถึงก าหนดที่ตั้งไว้จะท าการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าเครื่องลิฟต์และจะมีกลไกท าให้
ระบบเครื่องนิรภัย (SAFETY CLAMPS หรือ SAFETY GEAR)  ท างานให้ทันที    
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โดยหนีบรางลิฟต์ให้ตัวลิฟต์ติดแน่นอยู่กับที่   ทั้ งนี้ เครื่องควบคุมความเร็ว     
(SPEED GOVERNOR)  และเครื่องนิรภัย (SAFETY CLAMPS หรือ SAFETY GEAR)  
จะต้องสัมพันธ์กับอัตราเร็วสูงสุดและน้ าหนักบรรทุก   

๕.๗.๔  ที่ชั้นบนสุดและล่างสุดมีกลอุปกรณ์การหยุด (TERMINAL STOPPING DEVICES)  
เพ่ือให้ลิฟต์หยุดที่ชั้นจอด กรณีการท างานของวงจรควบคุมอัตโนมัติที่แผงบังคับ   
ในตัวลิฟต์ขัดข้อง นอกจากนี้ยังมีกลอุปกรณ์การหยุดชั้นบนสุดท้ายและล่างสุดท้าย 
(FINAL UP/DOWN LIMIT SWITCHES) ส าหรับให้ลิฟต์หยุดทันที  กรณีที่ลิฟต์วิ่ง
เลยชั้นบนสุดหรือล่างสุด ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับแผงบังคับในตัวลิฟต์ 

๕.๗.๕  มีระบบเตือนการบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด  โดยเป็นเสียงสัญญาณเตือนและหยุดการ 
          ท างานของลิฟต์ (OVERLOAD ALARM) 
๕.๗.๖  ระบบเบรก  เป็นชนิด ELECTRO – MAGNETIC TYPE และมีกลอุปกรณ์ส าหรับ 

คลายเบรกด้วยมือ  พร้อมอุปกรณ์ส าหรับเลื่อนตัวลิฟต์ให้ขึ้นหรือลงมาจอดยัง
ระดับชั้น  เพื่อช่วยผู้โดยสารออกในกรณีท่ีไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือลิฟต์ค้าง 

๕.๗.๗   การปิด – เปิดประตู  เป็นระบบอัตโนมัติ  โดยประตูลิฟต์และประตูชานพัก            
           ปิด – เปิดพร้อมกันโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งเหนือลิฟต์  พร้อมทั้งมีสลักไกและ   
           คอนแทคไฟฟ้าป้องกันลิฟต์วิ่ง  ขณะประตูเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท 
๕.๗.๘   มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE) 

-  ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน  ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องจะขับลิฟต์ไปชั้น           
   ที่ใกล้ที่สุดและช่วยเปิดประตูลิฟต์ท าให้ไม่ติดค้างระหว่างชั้นโดยระบบส ารอง  
   ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และลิฟต์จะท างานต่อโดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้าเป็นปกติ 
-  ระบบชาร์จไฟเข้าเองโดยอัตโนมัติ  โดยใช้ SEALED LEAD-ACID BATTERY          
   ไม่ต้องเติมน้ ากลั่น 
-  การเคลื่อนที่ของลิฟต์ขณะหาชั้นจอด  ต้องราบเรียบไม่กระตุก 
  

๕.๗.๙ ลิฟต์ทุกตัวจะต้องมีระบบ FIRE DETECTION ถ้าหากอาคารนั้นมีระบบ            
FIRE SENSOR ให้ต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบควบคุมลิฟต์  และหากอาคารนั้น  
ไม่มีระบบ FIRE SENSOR ให้ต่อสายสัญญาณจากสวิทช์โยก ๒ ทางซึ่งติดอยู่ในกล่อง
กระจกชนิด BREAKABLE GLASS โดยกล่องนี้ติดตั้งอยู่ที่หน้าโถงลิฟต์ชั้นทางออก
หนีไฟ ในเวลาปกติสวิทช์นี้จะอยู่ที่ต าแหน่ง “OFF” หากลิฟต์ได้รับสัญญาณจาก 
FIRE SENSOR ของอาคาร หรือเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารและมีผู้ทุบกระจกให้แตก  
และโยกสวิทช์ไปในต าแหน่ง “ON” ลิฟต์ก็จะเข้าสู่การท างานในระบบ            
FIRE DETECTION ทันที  โดยลิฟต์จะยกเลิกและไม่ตอบรับค าสั่งจากแผงปุ่มกด   
ในตัวลิฟต์และแผงปุ่มกดหน้าชั้นใด ๆ และจะวิ่งลงมายังชั้นทางออกหนีไฟโดยไม่ 
หยุดกลางทางเมื่อถึงชั้นที่ก าหนดแล้วจะเปิดประตูค้างไว้  ลิฟต์จะกลับเข้าสู่การ
ท างานตามปกติอีกครั้งเมื่อสัญญาณจาก FIRE SENSOR  หายไปหรือสวิทช์ที่หน้าชั้น
ถูกโยกกลับมาในต าแหน่ง “OFF” 
 

  ๕.๗.๑๐ ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน (INTERCOM)  เพ่ือสามารถใช้ติดต่อกันได้ระหว่าง           
                                หอ้งเครื่องลิฟต์ , ในตัวลิฟต์ และหน้าลิฟต์ชั้นหนึ่งของอาคาร  
  ๕.๗.๑๑  มีระบบป้องกันลิฟต์ค้าง (FAIL  SOFT SYSTEM)  ในกรณีที่เกิดการขัดข้องภายใน  
                                วงจรที่ควบคุมการท างานของลิฟต์ (ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าดับภายในอาคาร) 
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๕.๗.๑๒  มีระบบ RESCUE OPERATION TO THE NEAREST LANDING  เมื่อลิฟต์เกิดปัญหา 
                    ในการจอด  ระบบช่วยเหลือจะบังคับให้ลิฟต์จอดในชั้นใกล้ที่สุดไม่ค้างระหว่างชั้น 

 ๕.๗.๑๓  มีระบบ OPEN DOOR WARNING  เมื่อผู้โดยสารพยายามเปิดประตูลิฟต์ในขณะที่ 
            ลิฟต์ก าลังวิ่งอยู่  จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นทันที 

๕.๘  ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบตัวลิฟต์ 
๕.๘.๑ ลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรงผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม  ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตลิฟต์ 

อย่างเรียบร้อย  ขนาดภายในไม่น้อยกว่ามาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือท้ังหมด 
JIS A4301-1983 , JIS A4302-1992 , ANSI A 17.1 , ANSI A 17.2 , EN81 ,  
TIS 837-2531 หรือ  ISO 4190-1 

๕.๘.๒  ประตูลิฟต์  เป็นชนิดสองบานประต ูเลื่อนเปิด-ปิดตรงจุดกึ่งกลางโดยอัตโนมัต ิ 
           ปรับความเร็วได้ 
๕.๘.๓  ประตแูละผนังของตัวลิฟต์  ผิวหน้าท าด้วย STAINLESS  STEEL HAIRLINE   
          FINISHED ความหนาไม่น้อยกว่า  ๑.๒ มิลลิเมตร เฉพาะผนังด้านหลังครึ่งบน    
          เหนือราวมือจับเป็นแบบแบน STAINLESS  
๕.๘.๔  หลังคาลิฟต์ท าด้วยแผน่เหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่น้อยกว่า ๒ มลิลิเมตร  
          เคลือบสี  มีทางออกฉุกเฉินและช่องระบายอากาศ ด้านในของหลังคาลิฟต์ต้อง 
          เคลือบสีอย่างด ีและมี DROP CEILING เพ่ือบังหลอดไฟให้สวยงามตามรูปแบบของผู้ผลิต 
๕.๘.๕  พ้ืนปูด้วย VINYL TILE ชนิดใช้งานหนัก (HEAVY DUTY) หนาไม่น้อยกว่า ๒  
          มิลลิเมตร ตรงจุดที่ชนกับผนังให้ติดตั้งแผ่นกันเท้ากระแทก (KICK PLATE) ท าด้วย     
          STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED 
๕.๘.๖  ติดตั้งพัดลมเพ่ือระบายอากาศชนิดเป่าเข้าที่หลังคาตัวลิฟต์  การระบายอากาศ 

ให้อยู่ในอัตรา  ๓๐  เท่าปริมาตรห้องลิฟต์ใน ๑ ชั่วโมง และมีระบบซึ่งสามารถ    
ตัดการท างานของพัดลมระบายอากาศได้  เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 

๕.๘.๗  ติดตั้งไฟแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์ให้มีความสว่างเหมาะสม  ไม่น้อยกว่า  ๒   หลอด   
          และมีระบบดับไฟแสงสว่างนี้โดยอัตโนมัติเมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาทีก่ าหนด 
๕.๘.๘  ภายในตัวลิฟต์ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินจากหลอดไฟฟ้าอย่างน้อย  ๑  หลอด 

ใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า  ๑  ชั่วโมง  มีความสว่างเฉลี่ยอย่างต่ า ๑๐ ลักซ์  ที่แนวระดับ 
ความสูงจากพ้ืน  ๑.๒  เมตร  บริเวณหน้าแผงควบคุมหลักซ่ึงท างานโดยแบตเตอรี่  
ทีส่ามารถชาร์ตไฟได้ด้วยตัวเอง และจะท างานทันทีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

๕.๘.๙   แผงควบคุมในตัวลิฟต์  ส่วนหน้าของแผง (FACEPLATE) เป็น STAINLESS STEEL  
โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ต่อลิฟต์ ๑ ตัว  
๕.๘.๙.๑ ปุ่มกดไปชั้นต่าง ๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ ตามจ านวนชั้น  
๕.๘.๙.๒ ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN)  ๑ ปุ่ม  
๕.๘.๙.๓ ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (DOOR CLOSE)  ๑ ปุ่ม 
๕.๘.๙.๔ ปุ่มกดให้ลิฟต์หยุดฉุกเฉิน (STOP)   ๑ ปุ่ม 
๕.๘.๙.๕ ปุ่มกดแจ้งเหตุ (EMERGENCY ALARM)  ๑ ปุ่ม 
๕.๘.๙.๖  สวิทช์ปิด – เปิดพัดลมระบายอากาศ  ๑ ปุ่ม 
๕.๘.๙.๗  สวิทช์ปิด – เปิดไฟแสงสว่าง   ๑ ปุ่ม 
๕.๘.๙.๘  โทรศัพท์ภายในหรือระบบติดต่อภายใน  ๑ ชุด 
๕.๘.๙.๙  ไฟแสดงทิศทางการท างานของลิฟต์ 
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๕.๘.๙.๑๐ ตัวเลขระบบ LED หรือ LCD หรือระบบ DIGITAL DISPLAY แสดง 
   ต าแหน่งของลิฟต์ (ติดตั้งรวมกับแผงควบคุมหรือแยกไว้ติดตั้งเหนือ  
   ประตูให้เห็นชัดเจนได้) 

   ๕.๘.๙.๑๑  ปุ่ม Door Delay ๑ ปุ่ม 
๕.๘.๙.๑๒  ปุ่มควบคุมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

  หมายเหตุ  ส าหรับข้อ ๕.๘.๙.๔ , ๕.๘.๙.๖ , ๕.๘.๙.๗ และ ๕.๘.๙.๑๒ ให้ติดตั้งอยู่ในกล่อง 
        ซึ่งอยู่ส่วนล่างของแผงควบคุมปิด - เปิดได้ด้วยกุญแจ    

๕.๙  ลักษณะประตูชานพักและอุปกรณ์ประกอบ 
๕.๙.๑ ประตูเป็นแบบ ๒ บานประตู เลื่อนปิด – เปิดตรงจุดกึ่งกลางโดยอัตโนมัติ                   

โดยอัตโนมัติ ขนาดของประตูหรือช่องเปิดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๑๐ เมตร 
  ๕.๙.๒  ประตชูานพักและวงกบ  ผิวหน้าท าด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE  FINISHED 
                                   ความหนาไม่น้อยว่า  ๑.๒  มิลลิเมตร  รูปแบบของประตูชานพักและวงกบประตู 
                               ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

๕.๙.๓  กรอบประตูด้านข้าง – ด้านบน (JAMB) ผิวหน้าท าด้วยวัสดุเทียบเคียงของเดิม      
          รูปแบบของกรอบประตูด้านข้าง-ด้านบน ให้เป็นไปตามรูปแบบทางด้าน 
          สถาปัตยกรรม 
๕.๙.๔  มีตัวเลขแสดงต าแหน่งของลิฟต์  และสัญลักษณ์แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของลิฟต์ทุกชั้น 
๕.๙.๕  มีปุ่มกดเรียกลิฟต์ชนิดมีแสงไฟแสดงการท างานติดตั้งบนแผง  ดังนี้ 

๕.๙.๕.๑ ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุด  ชั้นละ  ๑  ปุ่ม 
๕.๙.๕.๒ ชั้นกลาง (ยกเว้นชั้นบนสุดและชั้นล่างสุด)  ชั้นละ  ๒  ปุ่ม 

๕.๙.๖  มีเสียง (BELL) ดังเตือนเมื่อลิฟต์มาถึงทุก ๆ ชั้น 
๕.๙.๗  ธรณีประต ู(SILL) เป็น ALUMINIUM หรือ STAINLESS STEEL วางบน SILL  UPPORT 

๕.๑๐  ระบบป้องกันอุปกรณ์ขับเคลื่อนลิฟต์ 
  ๕.๑๐.๑  มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย  

  (OVERLOAD CURRENT PROTECTION) 
  ๕.๑๐.๒   มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันการผิดเฟส และไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้า 
     (REVERSE PHASE PROTECTION AND PHASE FAILURE PROTECTION) 

๕.๑๐.๓   มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูง    

๕.๑๑  ระบบไฟฟ้า 
 ๕.๑๑.๑  ไฟฟ้าระบบลิฟต์ชนิดกระแสสลับ (AC) ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส ๔ สาย ๕๐ เฮิรตซ์   

  พร้อมสายดิน  และก าลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน + ๕% 
๕.๑๑.๒  ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง ชนิดกระแสสลับ (AC) ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์ 
๕.๑๑.๓  มีระบบ SURE PROTECTION ส าหรับอุปกรณ์ควบคุมและระบบคอมพิวเตอร์ 

 

๕.๑๒  ระบบและอุปกรณ์ช่วยการว่ิง 
  ๕.๑๒.๑  น้ าหนักถ่วง (COUNTERWEIGHT) เป็นเหล็กหล่อติดตั้งซ้อนกันในโครงเหล็ก 
                                 แข็งแรง   ให้ได้น้ าหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์วิ่งได้นุ่มนวล  การเคลื่อนข้ึนลง 
                                 จะต้องมี SLIDING   GUIDES บังคับในรางเหล็ก 
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๕.๑๒.๒  รางลิฟต์ใช้รางเหล็ก  ผิวหน้าใสเรียบผลิตจากโรงงานลิฟต์ ให้มีขนาดปลอดภัย 
  ที่จะรับน้ าหนักของตัวลิฟต์ พร้อมน้ าหนักบรรทุกตามความเร็วที่ก าหนด และได้ 
  มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือหลายมาตรฐานรวมกัน JIS A4301-1983 , JIS     
  A4302-1992 , ANSI A 17.1 , ANSI A 17.2 , EN 81 หรือ TIS 837-2531 

๕.๑๒.๓  การหล่อลื่น รางลิฟต์ และรางน้ าหนักถ่วง จะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วน 
            เก็บน้ ามันหล่อลื่นที่ติดกับตัวลิฟต์และน้ าหนักถ่วง 
๕.๑๒.๔  ลวดสลิงที่ใช้จะต้องเป็นลวดสลิงส าหรับลิฟต์โดยเฉพาะ และได้มาตรฐานใด 
            มาตรฐานหนึ่งหรือหลายมาตรฐานรวมกัน JIS A4301 – 1983 , JIS 4302–1992,  
             ANSI A 17.1 ANSI A 17.2 , EN81 หรือ TIS 837 – 2531 
๕.๑๒.๕  มี BUFFER ตามมาตรฐานที่ก าหนดรองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และน้ าหนัก 
            ถ่วงติดตั้งที่ก้นบ่อลิฟต์  

๕.๑๓  อุปกรณ์และระบบพิเศษ 
๕.๑๓.๑  เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี  จะต้องมีระบบกันสนิม 
๕.๑๓.๒  มีราวกันกระแทกท าด้วย STAINLESS  STEEL โดยรอบทั้ง ๓ ด้าน 
๕.๑๓.๓  ติดตั้งราวมือจับ (HAND RAIL) 3 ด้าน  ท าด้วย STAINLESS  STEEL   
๕.๑๓.๔  มีเสียงพูด (VONIC) แจ้งชั้นที่จอด  ทิศทางการเคลื่อนที่  โดยเสียงพูดเป็น   
            ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๑๓.๕  การตกแตง่ภายในห้องโดยสารลิฟต์ เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
๕.๑๓.๖  ติดตั้งกระจกเงาด้านหลัง ๑ บาน ขนาดเต็มผนังครึ่งบนเหนือราวมือจับ 

๕.๑๔  การรับประกันและบ ารุงรักษา 
๕.๑๔.๑ เพ่ือให้การรับประกันและบ ารุงรักษาลิฟต์  และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไป 

 ผู้ขายจะต้องจัดซื้อลิฟต์ที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิต  หรือเป็นผู้แทนจ าหน่ายที่เชื่อถือได้   
 ดังนี้ 

   ๕.๑๔.๑.๑ ผู้ขายจะต้องจัดซื้อจัดหาลิฟต์จากผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจ าหน่ายของ 
                                             ผู้ผลิตโดยตรง(SOLE DISTRIBUTOR) และผู้ขายจะต้องเป็นบริษัท หรือ  
                                             ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เป็นผู้จ าหน่าย ติดตั้งและบริการลิฟต์โดยสาร   
                                             ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1๐ ปี  และมีหนังสือรับรองของ 
                                             ส านักทะเบียนหุ้นส่วนจ ากัดของ กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์  
                                             ฉบับปัจจุบันมาแสดง  มีผลงานการติดตั้งลิฟต์โดยสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 
                                             ๒๐  ชุด  ในระยะเวลาไม่เกิน  ๕  ปี   นับถึงวันเสนอราคา  โดยมี 
                                             หลักฐานมาแสดงด้วย 
   ๕.๑๔.๑.๒ ผู้จ าหน่ายติดตั้งและบริการลิฟต์จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้า และเครื่องกล 

              ที่มใีบประกอบวิชาชีพไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร ควบคุมการรื้อถอนและ     
              ติดตั้ง ค านวณ รับรองผล การทดสอบ  
๕.๑๔.๑.๓ ผู้ขายจะต้องส่งมอบลิฟต์ให้แก่ทางราชการพร้อมทั้งหนังสือรับรองความ      
              สมบูรณ์ถูกต้องตามข้อก าหนดและความพร้อมใช้งานของลิฟต์  ซึ่งออก   
              ให้โดยบริษัทผู้ผลติหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้องด้วย  โดยต้องมีวิศวกร  

   (ตามข้อ ๕.๑๔.๑.๒)  เป็นผู้รับรองแนบมาด้วย 
๕.๑๔.๒   ผู้ขาย (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง)  จะต้องรับประกันลิฟต์   
             และอุปกรณ์  ต่าง ๆ  ๒ ปี  นับตั้งแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้ายของอาคาร   
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             ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใด  เกิดช ารุดเสียหายผู้ขายจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะ 
             คิดเงินเพ่ิมไม่ได้และจะต้องด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 
๕.๑๔.๓  ผู้ขาย (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง)  จะต้องให้บริการบ ารุงรักษา 

  ท าความสะอาดและซ่อมแซมการเสียหายต่าง ๆ  โดยไม่คิดค่าบริการ และค่าอะไหล่      
  เป็นเวลา ๒  ปี  นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  โดยจะต้อง 
  มีช่างบริการ  แก้ไขซ่อมแซมลิฟต์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  และช่างบริการแก้ไขลิฟต์   
  จะต้องมาถึงอาคารที่ติดตั้ง ลิฟต์ที่มีการแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้องโดยเร็ว และมีบันทึก 
  รายงานการตรวจเช็คทุกครั้งมอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 

๕.๑๔.๔  ผู้ขาย (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง)  จะต้องให้การฝึกอบรมการ 
            ใช้งาน การดูแลลิฟต์เบื้องต้น  การช่วยเหลือผู้โดยสาร หากเกิดกรณีลิฟต์ค้างแก่   
            ทางเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนเทพศิรินทร์หลังจากการส่งมอบพัสดุให้แก่ทางราชการ 
            อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือตามท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์ร้องขอในระหว่างระยะเวลาแห่ง 
            การรับประกัน  ๒ ปี  พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือส าหรับการดังกล่าวเป็นภาษาไทย ๓  ชุด   
            ให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วย    

๕.๑๕  คุณสมบัติมาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 
  ๕.๑๕.๑  ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องผลิตได้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือ 

 หลายมาตรฐานรวมกันดังนี้  JIS A 4301 – 1983 , JIS A 4302 – 1992 ,    
 ANSI A  17.1, ANSI A 17.2 , EN 81 หรือ TIS 837 – 2531 
๕.๑๕.๑.๑  เครื่องขับลิฟต์ (TRACTION MACHINE) ซึ่งรวมถึงมอเตอร์และระบบเบรก 
                จะต้องเป็นชุดส าเร็จ (COMPLETE SET) และ MACHING กัน 
๕.๑๕.๑.๒  ระบบควบคุมมอเตอร์ (DRIVE SYSTEM) และระบบควบคุมการท างาน  

  (MICRO COMPUTER CONTROL SYSTEM) (ยกเว้นตัวตู้ซึ่งใช้ส าหรับ 
  ติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์และระบบควบคุมการท างาน)  จะต้องเป็น 
  ชุดส าเร็จ (COMPLETE SET) และ MACHING กัน 

๕.๑๕.๑.๓  ผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตหรือผู้ผลิตรับรองจากโรงงานในต่างประเทศ 
  ทั้งนี้ผู้ขาย (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง)  จะต้อง 
  แสดงหลักฐานการน าเข้าของอุปกรณ์ดังกล่าว  ในขณะที่น าอุปกรณ์    
  เหล่านั้นส่งถึงสถานที่ติดตั้งด้วย   

        ๕.๑๕.๑.๓.๑  อุปกรณ์หลักของลิฟต์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
                 -  มอเตอร์ไฟฟ้า 
                 -  ชุดระบบขับเคลื่อน 
                  -  ชุดควบคุม 
                 -  ตัวลิฟต์ 
                 -  ระบบความปลอดภัย 
  ๕.๑๕.๒  ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน  

ไม่ต่ ากว่า ISO 9000 หรือ ISO 9001  หรือ ISO 9002 และ ISO 14000 
๕.๑๕.๓  ลิฟต์และอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
๕.๑๕.๔  กรณีท่ีมีโรงงานผลิตเครื่องขับลิฟต์ (TRACTION MACHINE) , ระบบควบคุม   
             มอเตอร์   (DRIVE SYSTEM) , ระบบควบคุมการท างาน (MICRO COMPUTER  
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             CONTROL   SYSTEM) ยกเว้น ตัวตู้ซึ่งใช้ส าหรับติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์   
             และระบบควบคุม   การท างานในประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน 
             ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย  แล้วให้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ 
๕.๑๕.๕  คุณสมบัติและขนาดต่างๆของลิฟต์จะต้องถกูต้อง และสอดคล้องกับช่องลิฟต์,     
            บ่อลิฟต์และหอ้งเครื่องที่เตรียมไว้เป็นหน้าที่ของผู้ขายที่จะต้องท าให้ถูกต้อง  
            เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนของโครงสร้างและจัดท า SHOP DRAWING  ระบบลิฟต์ 
            แสดงรายละเอียดการติดตั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบ 
            ก่อนด าเนินการ แบบ SHOP DRAWING  ควรมีรายละเอียดรูปแปลนรูปด้านตั้ง,  
            รูปหน้าตัด รายละเอียดการประกอบและการจับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันให้พอ 
            เข้าใจ หากผู้ขายด าเนินการติดตั้งไปบางส่วนก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
            ของผู้ซื้อเห็นชอบแบบ SHOP DRAWING  และพบภายหลังว่าจ าเป็นต้องมีการ 
            แก้ไขงานนั้นๆความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น หลังจาก  
            ติดตั้งระบบลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ขายต้องจัดท าแบบ As - Built Drawing    
            แสดงรายละเอียดการติดตั้งจริงส่งให้ผู้ซื้อจ านวน ๕ ชุด ภายใน ๓๐ วัน หลังจาก     
            วันตรวจรับมอบงาน       
๕.๑๕.๖  หนังสือรับประกันอุปกรณ์ลิฟต์ต่าง ๆ เป็นเวลา  ๒  ปี  รับประกันมอเตอร์ 
            ขับเคลื่อนลิฟต์  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๗  ปี  และ สลิงฉุดลิฟต์กับพูลเลย์    
            เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี   นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน  ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใด  
            เกิดช ารุดเสียหาย  จะต้องเปลี่ยนใหม่  โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้  (การรับประกัน 
            ดังกล่าว  ยกเว้นกรณีใช้งานลิฟต์อย่างผิดวิธี)    หนังสือออกให้โดยบริษัทผลิตหรือ 
            ผู้แทนจ าหน่ายลิฟต์ที่ถูกต้อง 
๕.๑๕.๗  หนังสือรับรองการให้บริการบ ารุงรักษา  ท าความสะอาดและซ่อมแซมการเสียหาย 
            ต่าง ๆ  โดยไม่คิดค่าบริการเป็นเวลา  ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน  โดยเข้าบริการ 
            อย่างน้อย เดือนละ  ๑  ครั้ง  และจะต้องมีช่างบริการแก้ไขซ่อมแซมลิฟต์ตลอด   
            ๒๔ ชั่วโมง  หนังสือออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายลิฟต์ที่ถูกต้อง 
๕.๑๕.๘  หนังสือรับรองการยืนราคาบ ารุงรักษา พร้อมบริการฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง หลังจาก 
            ระยะเวลา ๒ ปีแรก เป็นจ านวนเงินต่อตัวไม่เกิน ๑.๕% ต่อปี ของราคาลิฟต์ 
            โดยยืนราคาคงที่ ๑๐ ปี หนังสือออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายลิฟต์ 
            ที่ถูกต้อง  
๕.๑๕.๙  ผู้ขายต้องท าการทดสอบการเดินระบบลิฟต์รวมทั้งการปรับแต่งให้เป็นที่เรียบร้อย 
            จนสามารถใช้งานได้ดี ก่อนส่งมอบงานให้ผู้ซื้อ ส าหรับวิธีทดสอบให้เป็นไปตาม 
            มาตรฐานที่นิยมใช้กัน และต้องจัดรายงานผลการทดสอบการเดินระบบลิฟต์ส่งให้ 
            คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบลิฟต์รวมทั้งการปรับแต่งให้ 
            อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายเองทั้งสิ้น 
๕.๑๕.๑๐ การส่งมอบงานแล้วมิได้หมายถึงการพ้นความรับผิดชอบของผู้ขาย หากตรวจพบ  
             ภายหลังจากวันส่งมอบงานแล้วพบว่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้ขายน ามาใช้ไม่เป็นไปตาม 
             รายละเอียดและข้อก าหนดผู้ขายต้องด าเนินการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นั้นให้ใหม่   
             ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองทั้งสิ้น 
      

๕.๑๖  การติดตั้งลิฟต์  ให้ติดตั้งโดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย  และให้ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าของลิฟต์ 
         เข้ากับระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเทพศิรินทร์จนใช้การได้ดี  
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๕.๑๗  สัญลักษณ์ทั่วไป 
๕.๑๗.๑ ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟต์ , ผู้ผลิตลิฟต์ , ข้อห้ามการใช้ลิฟต์ , ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
             ในลิฟต์ , มวลบรรทุกที่ก าหนดและอ่ืน ๆ 
๕.๑๗.๒  ให้ติดป้ายระบุลิฟต์หนีไฟในกรณีที่มีลิฟต์หนีไฟ 
๕.๑๗.๓  มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินที่ห้องเครื่องลิฟต์ 

๕.๑๘  ให้ผู้ขายติดตั้งระบบลิฟต์ส าหรับคนพิการ  ดังนี้ 
๕.๑๘.๑  ประตูลิฟต์  จะต้องมีระยะเวลาเปิดประตูค้าง ๗ วินาที  (ส าหรับผู้พิการทุกประเภท) 
๕.๑๘.๒  แผงปุ่มกดลิฟต์ 

 ๕.๑๘.๒.๑  จะต้องมีอักษรเบรลล์และสัญญาณที่จับต้องได้ก ากับในทุกปุ่มกดของ 
                แผงบังคับภายในตัวลิฟต์และแผงเรียกลิฟต์ที่ชานพักทุกชั้น 
 ๕.๑๘.๒.๒  แผงปุ่มกดบังคับภายในตัวลิฟต์ ติดตั้งตามกฎหมายผู้พิการประกอบด้วย 

- ปุ่มกดเร่งปิด – เปิดประตูลิฟต์ 
- ปุ่มกดฉุกเฉิน (ALARM BUTTON) และสัญลักษณ์รูประฆัง 

      -  ปุ่มกดไปชั้นต่าง ๆ มีอักษรเบรลล์ก ากับ  และเป็นปุ่มชนิดกด  
          แล้วมีแสงและเสียง  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. 

๕.๑๘.๒.๓  แผงปุ่มกดท่ีชานพัก  และแผงปุ่มกดบังคับภายในตัวลิฟต์ท าด้วย 
  STAINLESS  STEEL  HAIRLINE FINISHED 

 ๕.๑๘.๓  สัญญาณและตัวเลขแสดงช้ัน 
   ๕.๑๘.๓.๑  ที่ชานพักทุกชั้นจะต้องมีชื่อชั้น (FLOOR  DESIGNATION) ที่เป็นอักษรเบรลล์ 
                             ก ากับไว้ทุกชั้น 

  ๕.๑๘.๓.๒  ที่ชานพักทุกชั้นจะต้องมีสัญญาณเสียงเพื่อแสดงว่าประตูลิฟต์ก าลังปิด 
  ๕.๑๘.๓.๓  ในกรณีท่ีเป็นประตูปิด – เปิดอัตโนมัติ (ไม่ต้องเรียกผู้ช่วยเหลือ) จะต้อง   
                 มีอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบแบบ SAFETY SHOE และม่านแสงอินฟราเรด   
                 (INFRARED LIGT CURTAIN)  
 ๕.๑๘.๓.๔  ในกรณีลิฟต์ขัดข้อง ให้มีทั้งเสียงและดวงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบ     
                ทั้งภายนอกและภายในห้องลิฟต์  เพ่ือให้ผู้พิการทางการมองเห็นหรือ 

   การได้ยินได้รับรู้ และทราบว่ามีผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ 
   ขัดข้องและก าลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 

๕.๑๘.๓.๕  ณ โถงลิฟต์ทุกชั้น จะต้องมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสากล  
                (INTERNATIONAL SYMBOL) ป้ายและสัญลักษณ์นี้จะต้องก ากับ 
                ไว้ทุกชั้น   

๕.๑๘.๔  ตัวลิฟต์ 
 ๕.๑๘.๔.๑  จะต้องมีสัญญาณเสียงบอกต าแหน่งลิฟต์ (VOICE SYNTHESIZER)   

     เมื่อลิฟต์หยุดจอดตามชั้นต่าง ๆ  เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือ  
     ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๕.๑๘.๔.๒  ภายในลิฟต์จะต้องมีราวจับทั้ง ๓ ด้าน  สูงจากพ้ืนลิฟต์ไม่น้อยกว่า  
               ๐.๘๐ เมตร  ด้านปลายของราวจับของด้านข้างและด้านหลังจะต้องมา 
               บรรจบกัน  
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๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ระยะเวลาส่งมอบของ  ๑5๐  วัน  นับแต่วันส่งมอบพื้นท่ี 

๗.  วงเงินในการจัดหา   

 วงเงิน 3,00๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)   
 
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท์  0-2621-5801-2 
โทรสาร  ๐-๒224-6085 และ 0-2621-5801-2 ต่อ 207 
E-mail address :  pasadudebsirin@gmail.com 

                     เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th 
 วันที่ประกาศ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ****************************************************************** 
 


