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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)(ครั้งที่ 2) 
ลิฟท์โดยสาร จํานวน 1 ชุด 

 
ขอบเขตของผูร้ับจ้าง (ระบบลิฟต์) 
 ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในช่องลิฟต์ออกทั้งหมด  พร้อมติดต้ังลิฟต์ของใหม่ 
ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตามจุดประสงค์ผู้ใช้งานโดยกําหนดขอบเขต
ของงานตามรายละเอียดงานติดต้ังลิฟต์ใหม่  

- คุณสมบัติและขนาดต่าง ๆ ทีจ่ะติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ์ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคลอ้งกับ
ช่องลิฟต์,บ่อลิฟต์ และห้องเครื่องลิฟต์ โดยวัสดุ อุปกรณ์ทัง้หมดจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสดุ 

- ติดต้ังลิฟต์ของใหม่แล้วเสร็จ จนสามารถใช้การได้ดีตามรูปแบบและรายการกําหนดเพ่ือให้
เป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน 

- จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รับพิจารณาอนุมัติรับจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

-  
รายละเอียดและคณุสมบัติของลิฟต์บริการ (แบบไม่มีห้องเครื่อง) 
1. จํานวนลฟิต์  จํานวน 1 ชุด  
2.น้ําหนักบรรทุก 1,050กิโลกรมั (14 คน) 
3. จํานวนชั้น  จํานวน 3 ช้ัน 3 ประตู  ตรงกันตามแนวด่ิงด้านเดียวกัน (1-3) 
 4. ความเร็วลิฟต์ ลิฟต์โดยสารทุกตัวให้ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที ปรับความเร็วอัตโนมัติ 
5. ขนาดของลิฟต์ ประตูลิฟต์กว้าง  1100 มม. สูง 2,100 มม.  
   ตัวลิฟต์กว้างภายใน  1,600 มม.  ลึก  1,400 มม.  สูง  2,300  มม.  
6. ระบบขับเคลื่อน  
 แบบ TRACTION DRIVE (ROPE DRIVE) ใช้เครื่องขับลิฟต์ชนิดไม่มีเกียร์ (GEARLESS TRACTION 
MACHINE) ซึ่งทํางานโดยตรงจากมอเตอร์กระแสไฟฟ้าสลบั (AC PERMANENT MAGNET MOTOR) 
หมุนรอบช้าพร้อมชุดเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าปรับเปลี่ยนและควบคุมเคร่ืองลิฟต์ด้วยระบบปรับเปลี่ยนความถ่ี 
(VF) ซึ่งจะต้องควบคุมการทํางานด้วย MICRO PROCESSOR CONTROL SYSTEM WITH DATA 
NETWORK ทีใ่ช้ข้อมูลจากสภาพการใช้งานจริงแต่ละช้ันและเป็นการทาํงานแบบระบบ SIMPLEX 
CONTROL ตู้ CONTROL ติดต้ังอยู่ในห้องเคร่ือง 
7. การหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 
 7.1 หยุดรับ-สง่ผู้โดยสารได้ทุกช้ันด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟต์ ทั้งขาขึน้และขาลง
โดยไม่ต้องมีพนักงานประจําลิฟต์ 
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 7.2 สามารถกําหนดให้ลิฟต์ไปจอดบริการในช้ันที่กําหนดได้ 
 7.3 มีวงจรควบคุมการทํางานให้ลิฟต์ไปจอดบริการในช้ันที่กําหนดได้ 
 7.4 มรีะบบควบคุมการจอดให้ตรงทุกคร้ัง โดยไม่คํานึงถึงนํ้าหนักบรรทุก 
 
 8. ระบบความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสารจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปนี ้
 8.1 มีระบบป้องกันลิฟต์ติดต้ังเมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้องซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ ลิฟต์จะต้อง
เคลื่อนไปจอดช้ันใกล้เคียง และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย 
 8.2 มรีะบบป้องกันลิฟต์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู และให้ประตูเปิด
ออกด้วย SAFETY SHOES และ PHOTO ELECTRONIC EYE 
 8.3 มีระบบ SAFETY GEAR และ/หรือ SAFETY CLAMPS ป้องกันอุบัติเหตุในกรณีที่ลฟิต์ว่ิงเร็ว
เกินกําหนดหรือลวดสลิงขาด โดยจะต้องทํางานทันทีพร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้าป้อนมอเตอร์ 
 8.4 มรีะบบป้องกันลิฟต์ว่ิงเลยช้ันบนสุดและช้ันล่างสุดเป็นสวิทซ์อัตโนมัติที่จะบังคับให้ลิฟต์จอดได้ทันท ี
 8.5 มรีะบบเตือนการบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัด โดยเป็นเสียงสัญญาณเตือนและหยุดการทํางานของ
ลิฟต์ (OVERLOAD ALARM) 
 8.6 มรีะบบและอุปกรณ์สําหรับคลายเบรกและมีอุปกรณ์มือหมุนลิฟต์ขึน้-ลง สําหรับช่วยผู้โดยสาร
ออกในกรณีทีล่ิฟต์ขัดข้องทุกระบบ 
 8.7 การปิด-เปิดประตูเป็นระบบอัตโนมัติโดยประตูลิฟต์และประตูชานพักปิด-เปิดพร้อมกันโดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าติดต้ังเหนือลิฟต์พร้อมมีสลักไกและคอนแทรกไฟฟ้าป้องกันลิฟต์ว่ิงขณะประตูเปิดอยู่หรือปิด
ไม่สนิท 
 
9. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบของตัวลฟิต์ 
 9.1 ลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรงผลิตจากโรงงานผู้ผลิตลิฟต์อย่างเรียบร้อยขนาดภายในไม่เล็กกว่า
มาตรฐานของ JIS, ANSI, ISO, TIS หรือ EN-81 
 9.2 ประตูลิฟต์เป็นชนิดบานเล่ือนเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติใช้ระบบ AC-MOTOR แบบ ขับเคลื่อนชุด
ประตูมีระบบ SAFETY RAY ซึ่งเป็นแสงอินฟาเรด จะทํางานเมื่อมีผู้โดยสารหรือมีสิ่งกีดขวางแนวลําแสง
เพ่ือป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร  
 9.3 ประตูลิฟต์และผนังของตัวลิฟต์ทําด้วย Stainless Steel hairline finish 
 9.4 ฝ้าเพดานทําด้วยเหล็ก (STEEL SHEET พร้อมด้วยทางออกฉุกเฉิน และช่องระบายอากาศ)  
 9.5 พ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองยางตรงจุดที่ชนกับผนังให้ติดต้ังแผ่นกันเท้ากระแทก (KICK PLATE)  
 



 
 

อาคาร มหาวทิยาลยัราชภฎั นครสวรรค ์
 

 

 

-3- 
 

 9.6 ติดต้ังพัดลมเพ่ือดูดอากาศที่ช่องดูดอากาศของเพดานห้องโดยสารลิฟต์และมีระบบซึ่งสามารถ
ตัดการทํางานของพัดลมดูดอากาศได้ เมื่อลิฟต์หยุดว่ิงเกินกว่าเวลาที่กําหนด 
 9.7 ติดต้ังไฟแสงสว่างแบบ FLUORESCENT หรือหลอดประหยัดไฟให้มสีว่างเหมาะสมและมีระบบ
ดับไฟแสงสว่างน้ี โดยอัตโนมัติเมื่อลิฟต์หยุดว่ิงเกินกว่าเวลาที่กําหนด 
 9.8 ติดต้ังไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ซึ่งทํางานโดยแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ด้วยตนเองและจะทํางาน
ทันทีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
 9.9 แผงควบคมุในตัวลิฟต์ส่วนหน้าของแผง (FACEPLATE) เป็น STAINLESS STEEL HAIRLINE 
FINISHED ปุ่มกดเป็นแบบ MICRO STROKE โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี  
(โดยมีอักษร Braille Alphabet สําหรับลิฟต์คนพิการด้วย) 
  9.9.1 ปุ่มกดไปตามช้ันต่าง ๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ (ตามจํานวนช้ัน) 
  9.9.2 ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN)    1 ปุ่ม 
  9.9.3 ปุ่มกดให้ประตูปิด (DOOR CLOSE)   1 ปุ่ม 
  9.9.4 ปุ่มกดแจ้งเหตุ (EMERGENCY ALARM)  1  ปุ่ม 
  9.9.5 ปุ่มกดปิด-เปิดพัดลมดูดอากาศ   1 ปุ่ม 
  9.9.6 ปุ่มกดปิด-เปิดไฟแสงสว่าง     1 ปุ่ม 
  9.9.7 โทรศัพท์ภายในหรือระบบติดต่อภายใน  1 ปุ่ม 
  9.9.8 ไฟแสดงทิศทางการทํางานของลิฟต์   1 ปุ่ม 
  9.9.9 ไฟแสดงตําแหน่งลิฟต์ทั้งหมดเป็นแบบ DOT MATRIX DIGITAL DISPLAY แสดง
ตําแหน่งของลิฟต์และมองเห็นได้อย่างชัดเจนตัวกล่องเป็นแบบ BLOCKLESS 
 
10. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบของประตูชานพัก 
 ประตูเป็นแบบ 2 บานเลื่อน ปิด-เปิด ไปทางด้านข้าง (2 PANEL SIDE OPENING) โดยอัตโนมัติ 
 10.1 ประตูชานพักเป็นเหล็กพ่นสีทุกช้ัน 
 10.2 มีตัวเลขแบบ DOMATRIX DIGITAL DISPLAY แสดงตําแหน่งของลิฟต์และสญัลกัษณ์แสดง
ทิศทางการทํางานของลิฟต์ติดต้ังที่หน้าลิฟต์ทุกคร้ัง  
 10.3 วงกบประตูชานและประตูชานพักเป็นเหล็กพ่นส ี
 10.4 หน้าชานพักช้ันล่างให้ติดต้ังโทรศัพท์ภายในติดต่อกับตัวลิฟต์ 
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11. ระบบควบคุมความปลอดภัยป้องกันเคร่ืองลิฟต์ 
 11.1 มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย (OVERLOAD  
CURRENT RELAY) 
 11.2 มีระบบป้องกันไฟฟ้าผิดเฟส หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ครบวงจรไฟฟ้า (REVERSE PHASE RELAY) 
 11.3 มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเน่ืองจากมอเตอร์หมุนเกินกําลัง 
 11.4 ไฟฟ้าระบบลิฟต์ 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 ไซเคิล 
 11.5 ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง 220 โวลต์ เฟส 50 ไซเคิล 
 
 12. ระบบและอุปกรณ์ช่วยการว่ิง 
 12.1 นํ้าหนักถว่ง (COUNTERWEIGHT) เป็นเหล็กหล่อติดต้ังซ้อนกันในโครงเหล็กแข็งแรงให้ได้
นํ้าหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์ว่ิงได้นุ่มนวลการเคลื่อนขึ้นลงจะต้องมี SLIDING GUIDES บังคับในราง
เหล็กแข็งแรงให้ได้นํ้าหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์ว่ิงได้นุ่มนวลการเคลื่อนขึ้นลงจะต้องมี SLIDING 
GUIDES บังคับในรางเหล็ก  
 12.2 รางลิฟต์ใช้รางเหล็กผิวหน้าใสเรียบผลิตจากโรงงานลิฟต์ให้มีขนาดปลอดภัยที่จะรับนํ้าหนัก
ของตัวลิฟต์พร้อมนํ้าหนักบรรทุกตามความเร็วที่กําหนด 
 12.3 การหล่อลื่น รางลิฟต์ และรางลูกถ่วงจะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วนเก็บนํ้ามันหล่อลื่นที่
ติดกับตัวลิฟต์ลวดสลิงที่จะใช้จะต้องเป็นลวดสลิงสําหรับลิฟต์โดยเฉพาะแบบ High Traction Rope มี
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มม. และมี Spring Buffer รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และลูกถ่วง
นํ้าหนักที่ก้นบ่อลิฟต์ 
 
13. อุปกรณ์และระบบพิเศษ สําหรบัคนพิการ 
 13.1 เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี จะต้องมีระบบป้องกันสนิมอย่างดี  
 13.2 มีราวกันกระแทกทําด้วย STAINLESS STEEL โดยรอบทั้ง 3 ด้าน 
 13.3 มีกระจกเงา  1 ด้านหลงั 
 13.4 มีระบบช่วยเหลือคนพิการครบชุด (แผงปุ่มกดคนพิการเพ่ิม, เสียงบอกเลขช้ัน,ไฟเขียวแดงและมา่นแสง) 
14. การรับประกันและบํารุงรักษา 
 14.1 เพ่ือให้การรับประกันและบํารุงรักษาลิฟต์ และอุปกรณ์ให้มคีุณภาพดีตลอดไปผู้รับจ้างต้อง
จัดซื้อหาลิฟต์และบันไดเลื่อนที่มีคุณภาพ ผู้ผลิตหรือผูแ้ทนที่มีคุณภาพดีเช่ือถือได้ดังน้ี 
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 14.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจัดหาจากผู้แทนจําหน่ายโดยตรง และบริการในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีและมผีลงานการติดต้ังหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า 500 ชุดจะต้องรับประกันลิฟต์และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ เป็นเวลา 2 ปีนับต้ังแต่วันรับมอบงานถ้าอุปกรณ์ส่วนหน่ึงส่วนใดเกิดชํารุดเสียหายจากการทํางานของผู้ขาย
จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ 
 14.3 ผู้รับจ้างหรือโดยบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องจะต้องให้บริการดูแล
บํารุงรักษาความสะอาดและซ่อมแซมการเสียหายต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการเป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันส่ง
มอบงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและจะต้องมีช่างพร้อมตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
15. คุณสมบัติมาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ ์
 15.1 ต้องเป็นรุ่นใหมล่่าสุดของผลิตภัณฑ์ ย่ีห้อน้ัน โดยทําเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 
 15.2 ลิฟต์และบันไดเลื่อนอุปกรณ์ประกอบต่างๆจะต้องผลิตตามมาตรฐาน JIS,ISO,TIS หรือEN 81 
 15.3 ลิฟต์และบันไดเลื่อนอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยฝ่ายการใช้งานมาก่อน โดยให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI, OTIS หรือ TOSHIBA หรือเทียบเท่า 
 15.4 อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบควบคุม Print circuit board จะต้องเป็นสําเร็จผลิตจากโรงงานของ
ผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น, เยอรมัน, สหรฐัอเมริกา, ฟินแลนด์, สวิตซ์เซอร์แลนด์  
 15.5 อุปกรณ์นอกเหนือจากข้อ 15.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศได้ คุณสมบัติและขนาดต่างๆ 
ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์, บ่อลิฟต์ และห้องเครือ่งที่เตรียมไว้เป็นหน้าที่ของผู้ขาย
ที่จะต้องทําให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดและหลักวิชาการ 
 15.6 เมื่อส่งเอกสารขออนุมัติใช้ต้องทํารายการเปรียบเทียบรายละเอียดลิฟต์ และบันไดเลื่อน
คุณสมบัติระหว่างลิฟต์และบันไดเลื่อนรูปแบบรายการและลิฟต์ที่ขออนุมัติใช้โดยเปรียบเทียบทุก 
รายการถึงข้อแตกต่าง 
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