
 

   
รายละเอียดงานปรับปรุงลิฟต์โดยสารพร้อมค่าติดต้ัง สาํหรับอาคารมาลัย หุวะนนัทน์ จํานวน 2 เครื่อง 

หมวด ก. ข้อกําหนดทั่วไป 

1. ผู้ขายจะต้องจัดหาลิฟต์โดยสารตามจํานวนและคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่สถาบันกําหนดเพ่ือติดต้ัง
ทดแทนลิฟต์โดยสารของเดิมสําหรับอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เลขท่ี 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ขนาดและสัดส่วนต่างๆ 
สถาบันกําหนดไว้เป็นแนวทางเท่าน้ัน ผู้ขายจะต้องตรวจสอบจากสถานท่ีติดต้ังจริงโดยผู้รับจ้างจะต้อง
แจ้งให้สถาบันทราบก่อนการดําเนินการ 

2. ผู้ขายจะต้องรื้อถอนลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบของเดิมจัดทํารายการแล้วส่งมอบคืนสถาบันโดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนและขนย้ายเองทั้งหมด 

3. ในระหว่างการร้ือถอนและติดต้ังลิฟต์โดยสารหากมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของสถาบันผู้ขายจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คืนให้กับสถาบันก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

4. ผู้ขายจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับแต่งต้ังอย่างเป็นทางการจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบันโดยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานในวันที่เสนอราคา 

5. กําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน กําหนดส่งมอบงานภายใน 180 วันและรับประกันความชํารุด
บกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่สถาบันได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ในระหว่างระยะเวลาการ
รับประกันผู้ขายจะต้องจัดช่างที่ชํานาญงานเข้าตรวจสอบสภาพการทํางานของลิฟต์โดยสารทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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หมวด ข. ข้อกําหนดทางเทคนคิ 

1. เครื่องลิฟต์ 
เครื่องลิฟต์จะต้องเป็นแบบไม่มีเกียร์ทด (GEARLESS TRACTION MACHINE) ประกอบด้วยล้อ 

ขับสลิง (TRACTION SHEAVE) และชุดเบรกประกอบบนเพลาเดียวกันกับมอเตอร์ติดต้ังอยู่บนแท่นเคร่ืองเหล็ก
และวางอยู่บนคานเหล็กมีลูกยางสปริงรองรับเพ่ือป้องกันเสียงและลดการสั่นสะเทือน 
 
      2. ระบบการควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์  
ระบบการควบคุมการทํางานของมอเตอร์แบบVARIABLE VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY (VVF) โดยใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางานผ่านวงจร POWER INVERTER และ PULSE WIDTH MODULATION 
(PWM) เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงแรงดัน และความถ่ีของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ตามสภาวะของ
นํ้าหนักบรรทุกโดยอัตโนมัติ ทําให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วอย่างต่อเน่ืองคงที่ และนุ่มนวล ไม่เกิดการกระตุก
หรือสั่นไม่ว่านํ้าหนักบรรทุกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม 
 
3. ระบบการควบคุมการทํางานของลิฟต์ 
              ระบบควบคุมการทํางานของลิฟต์เป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย
จะต้องมีรายละเอียดการควบคุมการทํางาน ดังต่อไปน้ี 

 มีระบบควบคุมความเร็วของมอเตอร์ทั้งขณะสตาร์ท เร่งความเร็วหรือลดความเร็วจน
หยุดให้สัมพันธ์กับนํ้าหนักที่บรรทุกเพ่ือให้ลิฟต์ว่ิงได้อย่างน่ิมนวล 

 มีระบบควบคุมระดับ และปรับการจอดของลิฟต์ให้ตรงกับพ้ืนทุกช้ันให้เป็นไปอย่างน่ิม
นวล และแม่นยําเมื่อลิฟต์บรรทุกนํ้าหนักต่าง ๆ กัน โดยมีความคลาดเคลื่อนในการจอด
ตรงระดับช้ันไม่เกิน ± 5 มม. 

 มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู แสดงตัวเลขบอกตําแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ลิฟต์ 

 มีระบบตรวจสอบนํ้าหนักบรรทุกเต็มอัตรา หรือมากกว่า 80 % ของน้ําหนักบรรทุกโดย
อัตโนมัติ โดยจะต้องไม่มีการหยุดรับผู้โดยสารที่เรียกตามช้ัน แต่จะหยุดตามช้ันโดยคําสั่ง
ที่กดปุ่มภายในตัวลิฟต์ 
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 มีระบบตรวจสอบนํ้าหนักของผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์เพ่ือไม่ให้บรรทุกนํ้าหนักเกินกว่า
พิกัด ถ้านํ้าหนักเกินพิกัดในอัตราต้ังแต่ 1:1 ของน้ําหนักบรรทุกจะมีสญัญาณเสียงดังขึ้น 
และลิฟต์จะยังไม่ทํางานจนกว่านํ้าหนักบรรทุกภายในตัวลิฟต์จะลดลงอยู่ในพิกัด 
สัญญาณเสียงจะหยุด และลฟิต์จึงจะทํางาน 

 ในกรณีที่นํ้าหนักของผู้โดยสารภายในลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับการกดปุ่มที่แผงควบคุมภายใน
ตัวลิฟต์ โดยที่จํานวนสัญญาณที่กดไปยังช้ันต่างๆ มีจํานวนมากกว่าจํานวนผู้โดยสาร
ภายในลิฟต์ ลิฟต์จะต้องว่ิงไปยังช้ันที่ใกล้ที่สุดจากน้ันสัญญาณที่กดไปยังช้ันอ่ืนๆ จะถูก
ยกเลิกคําสั่ง และไม่ทํางานจนกว่าผู้โดยสารภายในลิฟต์จะกดคําสั่งใหม่ให้ถูกต้อง 

 กรณีที่ไม่มีการใช้งานลิฟต์เป็นเวลา 3 นาที ไฟแสงสว่าง และพัดลมระบายอากาศในตัว
ลิฟต์จะเปิดเองโดยอัตโนมัติ และจะเปิดใหม่เมื่อมีการเรียกลิฟต์ 

 4.ระบบควบคุมการจราจรของลิฟต์ 
                 สําหรับลิฟต์ทั้ง 2 ชุด จะต้องมีระบบควบคุมการจราจรเพ่ือควบคุมการทํางานของลิฟต์ให้
สัมพันธ์กับคําสั่งที่ได้รับ คํานวณลิฟต์แต่ละตัวให้ใช้เวลาน้อยที่สุดในการว่ิงไปรับผู้โดยสาร และจัดลําดับ
สัญญาณก่อนหลัง ยกเว้นช้ันล่างจะมีลิฟต์ตัวใดตัวหน่ึงมาจอดรออยู่ เมื่อมีสัญญาณเรียกลิฟต์ช้ันใดช้ันหน่ึง 
ลิฟต์ตัวที่อยู่ใกล้จะว่ิงไปบริการก่อนเพ่ือให้เสียเวลาน้อยที่สุดเมื่อกดปุ่มเรียกลิฟต์แล้วตัวใดมาถึงจะต้องมี
สัญญาณบอกให้ผู้โดยสารทราบว่าลิฟต์ตัวใดมาถึงแล้วลิฟต์ตัวที่เหลือจะต้องไม่รับสัญญาณอีก ในกรณีที่ลิฟต์ตัว
ใดตัวหน่ึงเกิดขัดข้อง ลิฟต์ตัวน้ันจะต้องถูกตัดออกจากการให้บริการ 
 
5.ตัวลิฟต์  
                  จะต้องประกอบด้วยวัสดุ และอุปกรณ์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 ผนังด้านหน้าทําด้วย STAINLESS STEEL 

 ผนังลิฟต์ด้านข้างและด้านหลังเป็นแผ่นเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ผา่นขบวนการ
ป้องกันสนิม 

 ผนังลิฟต์บุด้วยฟอร์ไมก้าตามรอยต่อของผนังตกแต่งเข้ามุมให้เรียบร้อยหรือตกแต่งด้วย
คิ้วสแตนเลส 

 ผนังด้านหลังติดต้ังกระจกเงาครึ่งบาน จํานวน 1 บาน พร้อมราวกันชน 
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 ภายในห้องโดยสารทั้งสามด้านจะต้องมีราวจับโดยรอบผนังลิฟต์ 

 มีพัดลมระบายอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ FLUORESCENT หรือดีกว่า และทางออก
ฉุกเฉินที่เพดานลิฟต์ 

 พ้ืนลิฟต์โดยสารปูด้วยกระเบ้ืองยางชนิดแผ่นเดียวตลอด ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มี 
ALUMINIUM KICK PLATE  

 อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต(ถ้ามี) 
 

        6. ประตูลิฟต์และประตูชานพัก  
             ประตูลิฟต์โดยสารเป็นแบบ 2 บาน เลื่อนเปิด-ปิด จากแนวก่ึงกลาง (PANEL CENTER OPENING 
DOOR) ทําด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พ่นสีอย่างดี ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ผ่านเกียร์ทด ซึ่ง
ติดต้ังอยู่บนหลังคาลิฟต์ กรอบและบานประตูชานพักช้ันล่างให้ปูด้วยเหล็กสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 
มม. เป็นแบบ MIRROR FINISH ส่วนช้ันที่เหลือให้ใช้เหล็กพ่นสี METALLIC มีอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ
ผู้โดยสารเป็นแบบ INFRARED LIGHT CURTAIN เมื่อมีผู้โดยสารหรือวัสดุกีดขวางทางเข้า-ออกลิฟต์อยู่ บาน
ประตูจะไม่ปิดกระแทกผู้โดยสารหรือวัสดุน้ัน 
 
        7. แผงควบคุมที่ประตูชานพัก 
             หน้าชานพักทุกช้ันจะต้องมีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ช้ันละ 1 แผง โดยแผงปุ่มกดทําด้วยอลูมีเนียมหรือ
STAINLESS ปุ่มกดมีไฟแสดงภายใน และสญัลักษณแ์สดงทิศทางการว่ิงขึ้น/ลงของลิฟต์ชุดละ 2 ดวง ยกเว้นช้ัน
ล่างสุดและช้ันบนสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟต์แผงละ 1 ปุ่ม ปุ่มกดทุกปุ่มเป็นระบบสัมผัสมีอักษรเบรลส์(BRAILLE- 
ALPHABET) กํากับไว้และต้องมีเสียงดังพร้อมไฟแสดง 
 
        8. แผงควบคุมภายในตัวลิฟต์ 
             แผงควบคุมภายในตัวลิฟต์ ทําด้วย STAINLESS HAIRLINE FINISH ) ประกอบด้วยปุ่มกดต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 

 ปุ่มกดไปตามช้ันต่างๆ เป็นแบบสัมผัสพร้อมทั้งมีสญัญาณแสงในตัว 

 ปุ่มกดเร่งเปิดประตู (DOOR OPEN)    จํานวน 1 ปุ่ม 

 ปุ่มกดเร่งปิดประตู (DOOR CLOSE)    จํานวน 1 ปุ่ม 
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 ปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (EMERGENCY CALL)  จํานวน 1 ปุ่ม 

 โทรศัพท์ติดต่อภายในแบบลําโพงพร้อมปุ่มกดสําหรับพูด จํานวน 1 ชุด 

 ไฟแสดงทิศทางว่ิงขึ้น     จํานวน 1 ดวง 

 ไฟแสดงทิศทางว่ิงลง     จํานวน 1 ดวง 

 อ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต(ถ้ามี) 
              โดยปุ่มกดบังคับลิฟต์ และปุ่มสญัญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน จะต้องเป็ระบบสัมผัสและมีอักษรเบรลส์
(BRAILLE ALPHABET) กํากับไว้เมื่อกดแล้วต้องมีเสียงดังพร้อมไฟแสดงให้เห็นชัดเจน  
               นอกจากน้ีต้องมีตู้ควบคุมพิเศษ (SWITCH CABINET) ที่มฝีาเปิด-ปิด โดยใช้กุญแจสําหรับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์โดยเฉพาะ ภายในตู้ประกอบด้วย 

 สวิทช์เปิด-ปิด พัดลมระบายอากาศ   จํานวน 1 อัน 

 สวิทช์เปิด-ปิด แสงสว่าง    จํานวน 1 อัน 

 สวิทช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)  จํานวน 1 อัน 

 สวิทช์ตรวจสอบระบบ (MAINTENANCE STOP) จํานวน 1 อัน 

 อ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต(ถ้ามี) 
 

       9.ระบบควบคุมทางไฟฟ้า 
            มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันทางไฟฟ้า ดังต่อไปน้ี 

 FUSE FREE BREAKER เพ่ือป้องกันการลัดวงจรภายในวงจรลิฟต์ 

 UNDER VOLTAGE RELEASE RELAY & ASSYMMETRICAL RELAY เพ่ือป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าผิดเฟส และไฟฟ้าไม่ครบเฟส 

 OVERLOAD CURRENT RELAY เพ่ือป้องกันมอเตอร์ทํางานเกินกําลัง 

 THERMAL SWITCH เพ่ือป้องกันอุณหภูมิของมอเตอร์สูงเกินเกณฑ์ที่กําหนด 

 อ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต(ถ้ามี) 
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           10.ระบบความปลอดภัยของลิฟต์ 

 มีระบบโทรศัพท์ติดต้ังภายในตัวลิฟต์ ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกลิฟต์ได้ในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

 มีอุปกรณ์นิรภัยและควบคุมความเร็ว GOVERNOR ซึ่งจะควบคุมความเร็วของลิฟต์ที่ว่ิง
เกินความเร็วที่กําหนด หรือลวดสลิงขาด โดย SAFETY GEAR จะต้องทํางานโดยหนีบตัว
ลิฟต์ให้ติดแน่นอยู่กับราง พร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ขับเคลื่อน เพ่ือทําให้
ลิฟต์หยุดทํางานทันที 

 มีระบบ SAFETY LANDING เพ่ือป้องกันลิฟต์ติดค้างในกรณีที่ระบบวงจรของลิฟต์
ขัดข้อง ในขณะที่ลิฟต์กําลังว่ิงอยู่โดยระบบนี้จะควบคุมลิฟต์ให้ว่ิงมาอย่างช้าๆ และไป
จอดในช้ันที่ใกล้ที่สุดแล้วจะต้องเปิดประตูเองแบบอัตโนมัติให้ผู้โดยสารออก แล้วลิฟต์จะ
ไม่ทํางานอีกจนกว่าจะได้รับการแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 

 มีระบบป้องกันการว่ิงเลยช้ัน 

 มีอุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์ (SPRING BUFFER) ซึ่งติดต้ังอยู่ส่วนล่างสุด
ของบ่อลิฟต์ 

 มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีระบบไฟฟ้าของอาคารขัดข้อง โดยระบบนี้จะใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สํารองเพ่ือขับเคลื่อนลิฟต์ไปจอดช้ันที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูให้
ผู้โดยสารออก และลิฟต์จะต้องทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้ากลับสุ่สภาวะปกติ 

 อ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต(ถ้ามี) 
 

11.การทดสอบ 

                เมื่อติดต้ังลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูข้ายจะต้องทําการทดสอบ ปรับแต่ง ตรวจวัด และบันทึกค่า
ต่างๆ ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรองข้อมูล จัดทาํเป็นรูปเล่มส่งมอบพร้อมกับการส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย 
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 12. ผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติให้ใช้ 

 MITSUBISHI  

 HITACHI 

 TOSHIBA 

 OTIS 

 หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-8- 

หมวด ค. ลักษณะและคุณสมบัติของลิฟต์ 

   ประเภท   : ลิฟต์โดยสาร 

   จํานวน   : 2 ชุด 

   นํ้าหนักบรรทุก (ต่อชุด) : ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรมั 

   ความเร็ว   : ไม่น้อยกว่า 60 เมตรต่อนาที (200 ฟุตต่อนาที) 

   ช้ันที่จอด  : ช้ัน 1-9 

   จํานวนช้ัน  : 9 ช้ัน 

   จํานวนประตู (ต่อ 1 ชุด) : 9 บานต่อชุด 

   ระยะความสูงที่ลิฟต์ว่ิง : 44 เมตร (โดยประมาณ) 

   ขนาดช่องลิฟต์ (ต่อ 1 ชุด) : กว้าง 2.00 เมตร, ลึก 1.90 เมตร 

   ขนาดประตู (ต่อ 1 ชุด) : กว้าง 0.9 เมตร, สูง 2.00 เมตร 

   ความลึกของบ่อลิฟต์ :  1.30 เมตร 

   ขนาดห้องเครื่อง  : กว้าง 2.00 เมตร,ลึก 3.00 เมตร,สูง 2.00 เมตร 

   ลักษณะการปิดของประตู : เปิดจากแนวกึ่งกลางประตู 

   ระบบควบคุม  : 2 CAR GROUP COMPUTERIZE CONTROL 

   ชุดขับเคลื่อน  : มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด PERMANENT MAGNETเป็นแบบไม ่

   มีเกียร์ทด (GEARLESS TRACTION MACHINE) 

   อุปกรณ์ป้องกัน  : INFRARED LIGHT CURTAINหรือดีกว่า 

    


