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การจัดหาลิฟต์ส่งของที่ไม่บรรทุกผู้โดยสาร(Dumb Waiters) จ านวน 4 ชุด                                         
และลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง จ านวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง 

อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร 
 

1. รายละเอียดคุณลักษณะ 
ลิฟต์บรรทุก ขนาด 200 กิโลกรัม จ านวน 4 ชุด 

 
1. ความต้องการ  :  เป็นลิฟต์ส่งของ ขนาดรับภาระน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม  
2. จ านวนชุด   : 4 ชุด   ชนิด TABLE TYPE 
3. น้ าหนักบรรทุก : ใช้ลิฟต์บรรทุก ขนาด 200 กิโลกรัม  
4. ความเร็วลิฟต์ : น้ าหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม ใช้ความเร็ว 15 เมตร/นาที 
5. จุดวิ่ง รับ – ส่ง : ชั้นที่ 1, 2, 3  จ านวน 3 ชั้น  3  ประตู   จ านวน 2 ชุด 
         : ชั้นที่ 4, 5  จ านวน 2 ชั้น  2  ประตู   จ านวน 2 ชุด  
6. ระบบขับเคลื่อน : แบบ TRACTION DRIVE (ROPE DRIVE) ใช้เกียร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
    ไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งบนห้องเครื่องเหนือช่องลิฟต์ สามารถเข้าถึงเพ่ือบริการได้
    สะดวก 
7. ระบบควบคุมการท างาน : เป็นระบบ MANAUL โดยควบคุมภายนอกตัวลิฟต์ด้วยปุ่มกดให้
     สามารถกดเรียกหรือส่งลิฟต์ไปได้ทุกชั้น 
8. ระบบไฟฟ้า  : ใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลท์ หรือ ซิงเกิลเฟส 220 โวลท์ 1 เฟส 
    2 สาย 
9. ระบบความปลอดภัย : มีระบบตัดการท างานของลิฟต์ 
    - เมื่อประตูชานพักเปิด หรือปิดไม่สนิท จะมีสวิทช์ตัดให้หยุดการท างาน
    โดยอัตโนมัติ 
    - มีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด 
    - มีสวิทช์อัตโนมัติ ซึ่งจะบังคับให้ลิฟต์จอดทันที ในกรณีที่ลิฟต์เกิดผิดปกติ
    วิ่งเลยชั้นบนสุดหรือล่างสุด ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับแผงบังคับในตัวลิฟต์ 
10. อุปกรณ์ประกอบตัวลิฟต์ : มีสัญญาณเสียง (BUZZER) และปุม่ไฟแสดงว่าลิฟต์มา (CAR  
     HERE) เมื่อลิฟต์หยุดคอยการขนของออกจากลิฟต์จะมีไฟแสดง
     ลิฟต์ก าลังใช้งาน (IN USE) และมีโทรศัพท์ชนิด INTERCOM       
     ทีห่น้าประตูชานพักชั้นละ 1 ชุด สามารถติดต่อได้ทุกชั้น 
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11. ลักษณะตัวลิฟต ์ : - เป็นโครงเหล็กแข็งแรง ผนังท าด้วยเหล็ก (PRESS STEEL) และบุด้วย 
    STAINLESS STEEL HAIR LINE FINISHED ทุกด้าน พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
    ซึ่งจะท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูลิฟต์ และมีชั้นวางของ STAINLESS  
    STEEL ตรงกลางสามารถถอดได้ 
    - ขนาดภายในของลิฟต์ กว้าง 1,000 x ลึก 1,000 x สูง 1,000 มม. (พ้ืนที่
    บรรทุก 1.00 ตารางเมตร) 
12. ลักษณะประตูตัวลิฟต์ชั้นใน : - ประตูและขอบประตูเป็น STAINLESS STEEL HAIRLINE  
     FINIESHED 
     - ประตูเป็นแบบ 2 บาน เปิด -ปิด โดยการเลื่อนยกขึ้น – ลงจาก
     กึ่งกลางตัวลิฟต์ ด้วยมือจับชนิดฝังเรียบในบาน 
13. ลักษณะประตูหน้าชั้นแต่ละชั้น  : - ชนิดเดียวกันกับประตูตัวลิฟต์ 
     - มีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้าเพ่ือล็อคประตูไม่ให้เปิดออกได้เมื่อ
     ลิฟต์ไม่อยู่ที่ชั้น 
     - มีกุญแจส าหรับเปิดประตูลิฟต์กรณีฉุกเฉิน เช่น ลิฟต์ค้างหรือ
     ไฟฟ้าดับ 
     - ทางเข้าประตูเปน็แบบ TABLE  TYPE 
14. แผงและปุ่มบังคับ : แผงปุ่มบังคับ ติดตั้งหน้าช่องลิฟต์ แต่ละชั้นประกอบด้วยปุ่มกดบังคับ 
    ต่อไปนี้ 
    - ปุ่มเรียกลิฟต ์
    - ปุ่มกดไปชั้นต่างๆ  
    - สัญญาณไฟแสดงลิฟต์มาถึง (CAR HERE) 
    - สัญญาณไฟแสดงลิฟต์ไม่ว่างหรือก าลังใช้งาน (IN USE) 
15. การป้องกันสนิม : เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี จะต้องมีระบบกันสนิม 
16. การรับประกันและบ ารุงรักษา : เพ่ือให้การรับประกันและบ ารุงรักษาลิฟต์ส่งของ และ
อุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไปให้ปฏิบัติดังนี้ 
  16.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อลิฟต์ที่มีคุณภาพดีจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจ าหน่าย 
 โดยถูกต้อง (SOLE DISTRIBUTOR) ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเพ่ือเป็นผู้จ าหน่ายติดตั้ง
 และบริการลิฟต์ส่งของในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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       16.2 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องรับประกันลิฟต์ส่งของและ
 อุปกรณ์ต่างๆ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดสุดท้าย ถ้าอุปกรณ์ ส่วน
 หนึ่งส่วนใดเกิดช ารุด เสียหาย บริษัทฯ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ 
       16.3 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้บริการบ ารุงรักษาท าความ
 สะอาดและ ซ่อมแซมความเสียหายต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่
 วันที่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดสุดท้าย  
17. คุณสมบตัิมาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 
       17.1 ลิฟต์ส่งของและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตได้มาตรฐาน JIS , ANSI ,ISO ,EN หรือ TIS   
       17.2 ลิฟต์และอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
       17.3 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของลิฟต์จะถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์และห้องเครื่องที่เตรียม
 ไว้ โดยจะท าให้ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนของโครงสร้าง เป็นต้นไป 
       17.4 ชุดน าร่อง เพ่ือให้ลิฟต์อยู่ในราง จะต้องใช้อย่างน้อย 2 คู ่
       17.5 สลิงรับน้ าหนักต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 เส้น 
       17.6 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว จะ TRIP ที่อัตราไม่น้อยกว่า 115% 
18. การติดตั้งลิฟต์ 
        ให้ติดตั้งโดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย และให้ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าของลิฟต์เข้ากับระบบไฟฟ้าของ
อาคารจนใช้การได้ดี 
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2. รายละเอียดคุณลักษณะ 
ลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จ านวน 2 ชุด 

 
1. จ านวนชุด  : ลิฟต์เตียง จ านวน 2 ชุด  
2. น้ าหนักบรรทุก  : ขนาดรับภาระน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม  
3. ความเร็วลิฟต์   : 60 เมตร / นาที 
4. จุดวิ่งรับ - ส่ง   : 5 ชั้น  5 ประตู  
5. ระบบขับเคลื่อน  : แบบ TRACTION DRIVE (ROPE DRIVE) ใช้เครื่องขับลิฟต์ชนิดไม่มีเกียร์ 
    (GEARLESS TRACTION MACHINE) ซึ่งท างานโดยตรงจากมอเตอร์ 
    กระแสไฟฟ้า (AC) หมุนรอบช้าชนิด PERMANENT MAGNET  
    SYNCHRONOUS MOTOR หรือ INDUCTION MOTOR พร้อมชุดเบรก
    แม่เหล็กไฟฟ้าปรับเปลี่ยนและควบคุมความเร็วเครื่องลิฟต์ด้วยระบบ 
    ปรับเปลี่ยนความถี่ [VARIABLE FREQUENCY (VF)] และปรับเปลี่ยน 
    แรงดัน [VARIABLE VOLTAGE (VV) ] ซึ่งจะต้องควบคุมการ  
    ท างานด้วย MICRO COMPUTER 
6. ระบบควบคุมการท างาน 
 6.1.ลิฟต์เตียงตัวเดียว 2 ชุด แบบ SIMPLEX ควบคุมการท างานของลิฟต์ด้วย MICRO COMPUTER 
 เป็นการท างานแบบ SIMPLEX UP & DOWN SELECTIVE COLLECTIVE โดยมีคุณสมบัติในการ
 ท างานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปนี้ 
  6.1.1. หยุดรับ - ส่งผู้โดยสารได้ทุกชั้นด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟต์ทั้งขาขึ้น
   และขาลง โดยไม่ ต้องมีพนักงานประจ าลิฟต์ 
  6.1.2. ควบคุมการรับค าสั่งจากสัญญาณปุ่มกดที่ชานพักและห้องโดยสารลิฟต์ มีการ 
   ประมวลผลพร้อมทั้งมี การยกเลิกสัญญาณปุ่มกดต่างๆ เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่หรือตอบ
   รับค าสั่งแล้ว 
  6.1.3. การตอบรับค าสั่ง ปุ่มกดหน้าชั้นจะต้องสัมพันธ์กับทิศทางที่ลิฟต์ก าลังเคลื่อนที่อยู่ 
  6.1.4. สามารถก าหนดให้ลิฟต์ไปจอดรอบริการในชั้นที่ก าหนดได้ 
  6.1.5. มีวงจรควบคุมการท างานของลิฟต์ เช่น การเริ่มท างาน การชะลอความเร็ว, การเข้า
   จอดราบเรียบ สม่ าเสมอไม่กระตุก 
  6.1.6. มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงชั้นทุกครั้ง โดยไม่ค านึงถึงน้ าหนักบรรทุก ทั้งนี้ 
   ผิดพลาดได้ไม่เกิน ± 5 มิลลิเมตร 
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  6.1.7. กรณีที่ค าสั่งในตัวลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับน้ าหนักบรรทุก ค าสั่งทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก 
   ค าสั่งใหม่จะสามารถกดใหม่ได้อีกครั้ง เมื่อได้อยู่ในสภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง 
  6.1.8. ในกรณีที่ห้องโดยสารลิฟต์บรรทุกน้ าหนักเกิน 80% ของน้ าหนักบรรทุก ลิฟต์จะ
   จอดชั้นตามค าสั่งกด ภายในห้องโดยสารลิฟต์และไม่ต้องจอดตามค าสั่งที่กดจาก
   ประตูชานพัก 
7. ระบบความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร จะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 7.1 มีระบบป้องกันลิฟต์ติด เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้อง ซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ ลิฟต์จะต้อง
 เคลื่อนไปจอดชั้นใกล้เคียง และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย โดยที่ระบบ SAFETY 
 DEVICES ทั้งหมดจะต้องท างานเป็นปกติ   
 7.2 มีระบบป้องกันลิฟต์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู และให้ประตูเปิด
 ออกด้วย SAFETY SHOES และม่านแสง (Infrared Light Curtain) โดยมีจ านวนม่านแสงไม่น้อยกว่า 
 40 แนวเส้น 
       7.3 มีเครื่องควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR) โดยจะท างานเมื่อลวดสลิงขับลิฟต์ (HOIST 
 ROPE) ที่แขวนลิฟต์ขาด หรือลิฟต์วิ่งลงเร็วเกินอัตราความเร็วปกติ เมื่อถึงก าหนดที่ตั้งไว้จะท าการตัด
 กระแสไฟฟ้าที่เข้าเครื่องลิฟต์และจะมีกลไกท าให้ระบบเครื่องนิรภัย (SAFETY CLAMPS หรือ 
 SAFETY GEAR) ท างานในทันที โดยหนีบรางลิฟต์ให้ตัวลิฟต์ติดแน่นอยู่กับที่ ทั้งนี้เครื่องควบคุม
 ความเร็ว (SPEED GOVERNOR) และเครื่องนิรภัย (SAFETY CLAMPS หรือ SAFETY GEAR) จะต้อง
 สัมพันธ์กับอัตราเร็วสูงสุดและน้ าหนักบรรทุก 
 7.4 ที่ชั้นบนสุดและล่างสุด มีกลอุปกรณ์การหยุด (TERMINAL STOPPING DEVICES) เพ่ือให้
 ลิฟต์หยุดที่ชั้นจอดกรณีการท างานของวงจรควบคุมอัตโนมัติที่แผงบังคับในตัวลิฟต์ขัดข้อง นอกจากนี้
 ยังมีกลอุปกรณ์การหยุดชั้นบนสุดท้ายและล่างสุดท้าย (FINALUP/DOWN LIMIT SWITCHES) 
 ส าหรับให้ลิฟต์หยุดทันที กรณีท่ีลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุดหรือล่างสุด ทั้งนี้ไม่เก่ียวกับแผงบังคับในตัวลิฟต์ 
 7.5 มีระบบเตือนการบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด โดยเป็นเสียงสัญญาณเตือนและหยุดการท างาน ของ
 ลิฟต ์(OVERLOAD ALARM) 
 7.6 ระบบเบรคเป็นชนิด ELECTRO - MAGNETIC TYPE และมีกลอุปกรณ์ส าหรับคลายเบรคด้วยมือ 
 พร้อมอุปกรณ์ส าหรับเคลื่อนตัวลิฟต์ให้ขึ้นหรือลงมาจอดยังระดับชั้น เพ่ือช่วยให้ผู้โดยสารออกในกรณี
 ที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือลิฟต์ค้าง 
 7.7 การปิด – เปิดประตู เป็นระบบอัตโนมัติ โดยประตูลิฟต์และประตูชานพักปิด - เปิด พร้อมกัน
 โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งเหนือลิฟต์ พร้อมทั้งมีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้าป้องกันลิฟต์วิ่งขณะประตู
 เปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท 
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 7.8 มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ARD (Automatic Rescue Device)  
  7.8.1 ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องจะขับลิฟต์ไปชั้นที่ใกล้ที่สุด 
  และช่วยเปิดประตูลิฟต์ ท าให้ไม่ติดค้างระหว่างชั้น โดยระบบส ารองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และ
  ลิฟต์จะท างานต่อโดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้าเป็นปกติ 
  7.8.2 ระบบชาร์จไฟเข้าเองโดยอัตโนมัติ โดยใช้ Sealed Lead-Acid Battery ไม่ต้องเติมน้ า
  กลั่น 
  7.8.3 การเคลื่อนที่ของลิฟต์ขณะหาชั้นจอดต้องราบเรียบไม่กระตุก 
 7.9 ลิฟต์จะต้องมีระบบ FIRE DETECTION ถ้าหากอาคารนั้นมีระบบ FIRE SENSOR ให้ต่อ
 สายสัญญาณเข้ากับระบบควบคุมลิฟต์และหากอาคารนั้นไม่มีระบบ FIRE SENSOR ให้ต่อ
 สายสัญญาณจากสวิทช์โยก 2 ทาง ซึ่งติดอยู่ในกล่องกระจกชนิด BREAKABLE GLASS โดยกล่องนี้ติด
 ตั้งอยู่ที่หน้าโถงลิฟต์ชั้นทางออกหนีภัย ในเวลาปกติสวิทช์นี้จะอยู่ที่ต าแหน่ง “OFF” หากลิฟต์ได้รับ
 สัญญาณจาก FIRE SENSOR ของอาคาร หรือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารและมีผู้ทุบกระจกให้แตก 
 และโยกสวิทช์ไปในต าแหน่ง “ON” ลิฟต์ก็จะเข้าสู่การท างานในระบบ FIRE DETECTION ทันที โดย
 ลิฟต์จะยกเลิกและไม่ตอบรับค าสั่งจากแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์และแผงปุ่มกดหน้าชั้นใดๆ และจะวิ่งลง
 มายังชั้นทางออก หนีภัยโดยไม่หยุดกลางทาง เมื่อถึงชั้นที่ก าหนดแล้วจะเปิดประตูค้างไว้ ลิฟต์จะกลับ
 เข้าสู่การท างานปกติอีกครั้งเมื่อสัญญาณจาก FIRE SENSOR หายไป หรือสวิทช์ที่หน้าชั้นถูกโยก
 กลับมาในต าแหน่ง “OFF”  
 7.10 ให้ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน (Intercom) เพ่ือสามารถใช้ติด-ต่อกันได้ระหว่าง ห้องเครื่องลิฟต์    
  ,ในตัวลิฟต์ และหน้าลิฟต์ชั้นล่างอาคาร (หน้าชานพักชั้นล่างอาคาร)  
 7.11มีระบบป้องกันลิฟต์ค้าง (Fail Soft System) ในกรณีที่เกิดการขัดข้องภายในวงจรที่ควบคุม การ
 ท างานของลิฟต์ (ไม่เก่ียวกับไฟฟ้าดับภายในอาคาร) 
 7.12 มีระบบ Rescue Operation To The Nearest Landing เมื่อลิฟต์เกิดปัญหาในการจอด 
 ระบบช่วยเหลือจะบังคับลิฟต์จอดในชั้นใกล้ที่สุดไม่ค้างระหว่างชั้น 
 7.13 มีระบบ Open Door Warning เมื่อผู้โดยสารพยายามเปิดประตูลิฟต์ในขณะที่ลิฟต์ก าลังวิ่งอยู่ 
 จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นทันท ี
8. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบตัวลิฟต์ 
 8.1. ลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรงผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตลิฟต์อย่างเรียบร้อย 
 ได้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือทั้งหมด JIS A4301-1983 ,JIS A4302-1992 ,ANSI A17.1 ,ANSI 
 A17.2 ,TIS837-2531 EN81,หรือ ISO 4190-1  ISO 9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO 
 18001:2007   
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 8.2. ประตูเป็นชนิดบานเลื่อนปิด – เปิด ไปทางเดียวกันโดยปรับความเร็ว 
 8.3. ประตูในตู้ลิฟต์และผนังของตู้ลิฟต์ท าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STELL) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 
 1.2 มิลลิเมตร บุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED ตกแต่งอย่างดี 
 8.4. หลังคาลิฟต์ท าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร บุด้วย 
 STAINLESS MIRROR พร้อมโครงเหล็กซึ่งได้รับการออกแบบให้แข็งแรง พร้อมมีทางออกฉุกเฉินและ
 ช่องระบายอากาศด้านในของหลังคาลิฟต์ และ DROP CEILINE เพ่ือบังหลอดไฟให้สวยงานตามรูปแบ
 ของผู้ผลิต 
 8.5. พ้ืนปูด้วยหินแกรนิต ตรงจุดที่ชนกับผนังให้ติดตั้งแผ่นกันเท้ากระแทก (KICK PLATE) ท าด้วย 
 STAINLESS STEEL HAIRLINE FINIS  
 8.6. ติดตั้งพัดลมเพ่ือระบายอากาศชนิดเป่าเข้าที่หลังคาตัวลิฟต์ การระบายอากาศให้อยู่ในอัตรา     
 30 เท่าปริมาตรห้องลิฟต์ใน 1 ชั่วโมง และมีระบบซึ่งสามารถตัดการท างานของพัดลมระบายอากาศ
 ได้ เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 
 8.7. ติดตั้งไฟแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์ให้มีความสว่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2 หลอด และมี
 ระบบดับไฟแสงสว่างนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 
 8.8. ภายในตัวลิฟต์มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินจากหลอดไฟฟ้าอย่างน้อย 2 หลอด ใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า    
 1 ชั่วโมง มีความสว่างเฉลี่ยอย่างต่ า 5 ลักซ์ ที่แนวระดับความสูง 1.2 เมตร บริเวณหน้าแผงควบคุม
 หลักซ่ึงท างานโดยแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์ตไฟได้ด้วยตัวเอง และจะท างานทันทีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
 8.9 แผงควบคุมในตัวลิฟต์ส่วนหน้าของแผง (FACEPLATE) เป็น STAINLESS STEEL โดย
 ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
  8.9.1 ปุ่มกดไปชั้นต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ (ตามจ านวนชั้น)  
  8.9.2 ปุ่มกดให้ประตูเร่งเปิด (DOOR OPEN) 1 ปุ่ม 
  8.9.3 ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (DOOR CLOSE) 1 ปุ่ม 
  8.9.4 ปุ่มกดให้ลิฟต์หยุดฉุกเฉิน (STOP) 1 ปุ่ม 
  8.9.5 ปุ่มกดแจ้งเหตุ (EMERGENCY ALARM) 1 ปุ่ม 
  8.9.6 สวิทซ์ปิด - เปิดพัดลมระบายอากาศ 1 ปุ่ม 
  8.9.7 สวิทซ์ปิด - เปิดไฟแสงสว่าง 1 ปุ่ม 
  8.9.8 โทรศัพท์ภายในหรือระบบติดต่อภายใน 1 ชุด 
  8.9.9 ไฟแสดงทิศทางการท างานของลิฟต์  
  8.9.10 ตัวเลขระบบ LED หรือระบบ DIGITAL SIMPLEX แสดงต าแหน่งของลิฟต์ (ติดตั้ง
  รวมกับแผงควบคุมให้เป็นชัดเจน) 
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  8.9.11 แผงปุ่มกดท่ีชานพัก และแผงปุ่มกดบังคับภายในตัวลิฟต์ท าด้วย STAINLESS  
  STEEL HAIRLINE FINISHED 
  8.9.12. ปุ่มกดไปชั้นต่างๆ มีอักษรเบลล์ก ากับ และเป็นปุ่มชนิดกดแล้วมีแสงและเสียง มี 
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตรหมายเหตุ ส าหรับข้อ 8.9.4, 8.9.6 และ 
  8.9.7 ให้ติดตั้งอยู่ในกล่องซึ่งอยู่ส่วนล่างของแผงควบคุมปิด – เปิดได้ด้วยกุญแจ 
9. ลักษณะประตูชานพักและอุปกรณ์ประกอบ 
 9.1.ประตูเป็นแบบเลื่อนปิด - เปิดจากจุดกึ่งกลางโดยอัตโนมัติ ส าหรับลิฟต์น้ าหนักบรรทุก 1,000 
 กิโลกรัม ขนาดประตู กว้าง 1,200 x สูง 2,100 มม. 
 9.2. ประตูชานพักและวงกบท าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมกันไม่น้อยกว่า 1.2 
 มิลลิเมตร ชั้น 1 บุด้วย STAINLESS STEEL MIRROR ส่วนชั้นอ่ืนๆ บุด้วย STAINLESS STEEL 
 HAIRLINE ตกแต่งอย่างดี 
 9.3  กรอบประตูและวงกบด้านข้าง – ด้านบน (NARROW JAMB) ชั้น 1 ท าด้วย STAINLESS STEEL 
 MIRROR ชั้นอื่นๆบุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ตกแต่ง
 อย่างดี รูปแบบของกรอบประตูด้านข้าง – ด้านบนให้เป็นไปตามรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
 9.4  มีตัวเลขแสดงต าแหน่งของลิฟต์ และสัญลักษณ์แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของลิฟต์ทุกชั้น 
 9.5 จ านวนแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชั้น ก าหนดให้ 
  9.5.1 ลิฟต์จ านวน 1 เครื่อง ท างานแบบ SIMPLEX OPERATION จะมีแผงปุ่มกดเรียก
  ลิฟต์หน้าชานพัก จ านวน 1 ชุดทุก ๆ ชั้น  
 9.6  มีปุ่มกดเรียกลิฟต์ชนิดมีแสงไฟแสดงการท างานติดตั้งบนแผง STAINLESS STEEL ดังนี้  
  9.6.1 ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุด ชั้นละ 1 ปุ่ม 
  9.6.2 ชั้นกลาง (ยกเว้นชั้นบนสุดและชั้นล่างสุด) ชั้นละ 2 ปุ่ม 
  9.6.3 มีเสียง (Bell) ดังเตือนเมื่อลิฟต์มาถึงทุกๆชั้น 
 9.7 ภายในลิฟต์จะต้องมีสัญญาณเสียงบอกต าแหน่งลิฟต์ (VOICE SYNTHESIZER) เมื่อลิฟต์หยุด จอด
 ตามชั้นต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 9.8 ธรณีประตู (SILL) เป็น ALUMINIUM วางบน SILL SUPPORT 
10. ระบบป้องกันอุปกรณ์ขับเคลื่อนลิฟต์ 
 10.1 มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย (OVERLOAD   
   CURRENT PROTECTION) 
      10.2 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันการผิดเฟส และไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้า 
      10.3 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูง 
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11. ระบบไฟฟ้า  
      11.1 ไฟฟ้าระบบลิฟต์ชนิดกระแสสลับ (AC) 380 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ พร้อมสายดินและ
ก าลังไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้เกิน ±5% 
      11.2 ไฟฟ้าระบบแสงสว่างชนิดกระแสสลับ (AC) 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิทซ ์
      11.3 มีระบบ Surg Protection ส าหรับอุปกรณ์ควบคุม และระบบคอมพิวเตอร์ 
12. ระบบและอุปกรณ์การช่วยว่ิง 
 12.1  น้ าหนักถ่วง (COUNTER WEIGHT) เป็นเหล็กหล่อ ติดตั้งซ้อนกันในโครงเหล็กแข็งแรง ให้ได้
น้ าหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์วิ่งได้นุ่มนวล การเคลื่อนขึ้นลงจะต้องมี SLIDING GUIDES บังคับในรางเหล็ก 
 12.2  รางลิฟต์ใช้รางเหล็ก ผิวหน้าใสเรียบผลิตจากโรงงานลิฟต์ ให้มีขนาดปลอดภัยที่จะรับน้ าหนัก
ของตัวลิฟต์พร้อมน้ าหนักบรรทุกตามความเร็วที่ก าหนด และได้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือหลายมาตรฐาน
รวมกัน JIS A4301-1983 ,JIS A4302-1992 ,ANSI A17.1 ,ANSI A17.2 ,EN81หรือ TIS837-2531 
 12.3 การหล่อลื่นรางลิฟต์และรางน้ าหนักถ่วง จะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วนเก็บน้ ามันหล่อลื่น
ที่ติดกับตัวลิฟต์และน้ าหนักถ่วง 
 12.4 ลวดสลิงที่ใช้จะต้องเป็นลวดสลิงส าหรับลิฟต์โดยเฉพาะ และได้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือ
หลายมาตรฐานรวมกัน JIS A4301-1983 ,JIS A4302-1992 ,ANSI A17.1 ,ANSI A17.2 ,EN81หรือ TIS837-
2531 
 12.5 มี BUFFER ตามมาตรฐานที่ก าหนด รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์ และน้ าหนักถ่วงติดตั้งที่ก้น
บ่อลิฟต ์
13. อุปกรณ์และระบบพิเศษ 
 13.1 เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี จะต้องมีระบบป้องกันสนิมอย่างดี 
       13.2 ติดตั้งกระจกเงาด้านหลัง 1 บาน ขนาดเต็มผนังครึ่งบนเหนือราวมือจับ 
       13.3 ติดตั้งราวกันชน 1 ระดับ 3 ด้าน  
       13.4 มีเสียงพูด (Vonic) แจ้งชั้นที่จอด ทิศทางการเคลื่อนที่ เสียงพูดเป็นทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
14. การรับประกันและบ ารุงรักษา 
 14.1 เพ่ือให้การรับประกันและบ ารุงรักษาลิฟต์ และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไป ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดซื้อลิฟต์ที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายที่เชื่อถือได้ ดังนี้ 
  14.1.1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจัดหาลิฟต์จากผู้ผลิต หรือเป็นผู้แทนจ าหน่ายของผู้ผลิต
โดยตรง (SOLE DISTRIBUTOR) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เป็นผู้จ าหน่าย ติดตั้งและบริการลิฟต์
โดยสาร และ/หรือ ลิฟต์เตียงคนไข้ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่
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น้อยกว่า 20 ล้านบาท และมีหนังสือรับรองของส านักทะเบียนหุ้นส่วนจ ากัดของกรมทะเบียนการค้า กระทรวง
พาณิชย์ฉบับปัจจุบันมาแสดง มีผลงานการติดตั้งพร้อมทั้งให้บริการลิฟต์โดยสาร และ/หรือ ลิฟต์เตียงคนไข้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชุด ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันลงนามในสัญญาการก่อสร้างอาคารนี้  โดยมี
หนังสือรับรองผลงานมาแสดงด้วยในวันที่ยื่นเสนอราคา 
  14.1.2. ผู้จ าหน่าย ติดตั้งและบริการลิฟต์ จะต้องมีมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร ควบคุมการติดตั้ง ค านวณ รับรองผลการทดสอบ และจะต้องเป็น
วิศวกรประจ าบริษัท 
  14.1.3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบลิฟต์ให้แก่ทางราชการ พร้อมทั้งหนังสือรับรองความสมบูรณ์
ถูกต้องตามข้อก าหนดและความพร้อมใช้งานของลิฟต์ ซึ่งออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง
ด้วย โดยต้องมีวิศวกร (ตามข้อ14.1.2) เป็นผู้รับรองแนบมาด้วย  
 14.2 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องรับประกันลิฟต์และอุปกรณ์
ต่างๆ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดสุดท้ายของอาคาร ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดเกิดช ารุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ และจะต้องด าเนินการให้ แล้ว
เสร็จนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 
 14.3 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้บริการบ ารุงรักษาท าความ
สะอาดและซ่อมแซมการเสียหายต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดสุดท้ายของอาคารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีช่างบริการ
แก้ไขซ่อมแซมลิฟต์ตลอด 24 ชั่วโมง และช่างบริการแก้ไขลิฟต์จะต้องมาถึงอาคารที่ติดตั้งลิฟต์ที่มีการแจ้ง
เหตุขัดข้องโดยเร็ว และมีบันทึกรายงานการตรวจเช็คทุกครั้งมอบให้เจ้าหน้าที่ของอาคาร (เจ้าของสถานที่) 
 14.4 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้การฝึกอบรมการใช้งาน การ
ดูแลลิฟต์เบื้องต้น การช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดกรณีลิฟต์ค้างแก่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หลังจากการ
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือตามที่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล (เจ้าของ
สถานที่) ร้องขอในระหว่างระยะเวลาแห่งการรับประกัน 2 ปี พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือส าหรับการดังกล่าวเป็น
ภาษาไทย 3 ชุด ให้แก่ทางโรงพยาบาลด้วย 
 14.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพด้าน
การให้บริการ ISO9001 ISO14001และ ISO18001 โดยแนบหลักฐานมาพร้อมยื่นเสนอราคา 
15. คุณสมบัติ มาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 
    15.1 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ผลิตได้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือหลายมาตรฐานรวมกันดังนี้             
JIS A4301-1983 ,JIS A4302-1992 ,ANSI A17.1 ,ANSI A17.2 ,EN81หรือ TIS837-2531 
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 15.2 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 
,ISO 14001:2015 และ ISO 18001:2007 โดยมีเอกสารมาแสดง 
 15.3 ลิฟต์และอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
 15.4 หนังสือรับประกันอุปกรณ์ลิฟต์ต่างๆเป็นเวลา 2 ปี รับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 ปี และสลิงฉุดลิฟต์กับพูลเลย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดช ารุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิม
ไม่ได้ หนังสือออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายลิฟต์ที่ถูกต้อง 
       15.5 หนังสือรับรองการยืนราคาบ ารุงรักษา พร้อมบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง หลังจากระยะเวลา 2 ปี
แรก เป็นจ านวนเงินต่อตัวไม่เกิน 1.5% ต่อปี ของราคาลิฟต์โดยยืนราคาคงที่ 10 ปี หนังสือออกให้โดย
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายลิฟต์ที่ถูกต้อง 
16. การติดตั้งลิฟต์ 
 16.1 ให้ติดตั้งโดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย และให้ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าของลิฟต์เข้ากับระบบไฟฟ้า
ของอาคารจนใช้การได้ดี 
17.  สัญลักษณ์ทั่วไป 
 17.1 ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟต์, การบ ารุงรักษาลิฟต์, ผู้ผลิตลิฟต์,  ข้อห้ามการใช้ลิฟต์, ป้ายห้าม
สูบบุหรี่ในลิฟต์, มวลบรรทุกที่ก าหนดและอ่ืนๆ  
 17.2 ให้ติดป้ายระบุลิฟต์หนีไฟในกรณีที่มีลิฟต์หนีไฟ 
 17.3 มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินที่ห้องเครื่องลิฟต์ 
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