เรื่อง : ขั้นตอนและวิธตี รวจประเมินสภาพการใชงาน รหัส : WI- LF - 04 แผนที่ : 1/4
ฉบับที่ : 01
ลิฟตโดยสาร
วันที่บังคับใช : DD MM YY
(Work Instruction)
กองวิศวกรรมการแพทย

ผูจัดทํา : นายภิญโญ รัตนตรัย จป.วิชาชีพ

ผูอนุมัติ : .....……………………..

1. วัตถุประสงค
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผตู รวจประเมินสภาพการใชงานลิฟตโดยสาร ดําเนินการไดอยางครบถวน
ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด
1.2. เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และ ใชปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได
2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีตรวจประเมินสภาพการใชงานลิฟตโดยสาร
3. ผูรับผิดชอบ
เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานตรวจประเมินสภาพการใชงานลิฟตโดยสาร
4. เครื่องมืออุปกรณ
- แบบตรวจประเมินสภาพการใชงานลิฟตโดยสาร
5. เอกสารอางอิง
- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ.2552
6. วิธีปฏิบัตงิ านการตรวจประเมินสภาพการใชงานลิฟตโดยสาร
6.1. เอกสารประจําลิฟตโดยสาร
6.1.1. มีเอกสารคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองลิฟต
6.1.2. มีเอกสารคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ ติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต
6.1.3. มีเอกสารขอหามใชลิฟต ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
6.1.4. จัดใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซมใหเรียบรอย
กอนการใชงาน
6.1.5. จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูเกี่ยวของเห็นไดชัดเจนในระหวางที่มี
การซอมบํารุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต
6.2. สภาพลิฟตโดยสาร
6.2.1. ติดตั้งในที่มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม

กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคัดลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต
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6.2.2. มีปายบอกพิกัดนําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย
6.2.3. มีมาตรการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่ ในกรณีที่ลิฟตยังไมปด
6.2.4. มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสารของลิฟต ในกรณี
ที่กระแสไฟฟาดับ
6.2.5. มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีที่มีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด
6.2.6. มีอุปกรณตัดระบบการทํางานลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด
6.3. การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบลิฟต
6.3.1. มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟตโดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และ
การทดสอบน้ําหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอยของน้ําหนักการใชงานสูงสุด
6.3.2. มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟตเปนประจําทุกเดือน
6.3.3. ตองไมมีการดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนักไดเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด
6.3.4. ลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา 10
6.3.5. สภาพลวดสลิงลิฟตโดยสารที่ไมปลอดภัย
6.3.5.1. ลวดสวิงที่ลวดเสนนอกสึกไปตั้งแตหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเสนลวด
6.3.5.2. ลวดสลิงที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการใชงานของ
ลวดสลิงลดลง
6.3.5.3. ลวดสลิงมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม
6.3.5.4. ลวดสลิงถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน
6.3.5.5. ลวดสลิงถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน
6.3.5.6. ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว ขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกันหรือ
ขาดตั้งแตหกเสนขึ้นไปในหลายชวงเกลียวรวมกัน
6.4. รายงานผล
 แบบบันทึกการประเมินสภาพการใชงานลิฟตโดยสาร

กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคัดลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต
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6.4 นิยาม
6.4.1 ลวดสลิงหมายความวา เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกนชั้นเดียวหรือ
หลายชั้น
6.4.2 คาความปลอดภัย(Safety factor) หมายความวา อัตราสวนระหวางแรงดึงที่เสนลวดและอุปกรณ
ประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใชงานได
อยางปลอดภัย
6.4.3 การตรวจสอบ หมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไก
6.4.4 การทดสอบ หมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเพื่อความถูกตอง

การประเมินสภาพการใชงานลิฟตโดยสาร
1. เอกสารประจําลิฟต
1.1. เอกสารการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือในหองลิฟต
1.2. เอกสารการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ

ในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต
1.3. เอกสารขอหามใชลิฟต ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
1.4. มีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน
1.5. มีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟต
ใหผูเกี่ยวของเห็นไดชัดเจนในระหวางที่มีการซอมบํารุง
การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต
2. สภาพลิฟตโดยสาร
2.1. ติดตั้งในที่มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม
2.2. มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสาร

 เรียบรอย

 ไมเรียบรอย

 เรียบรอย
 เรียบรอย

 ไมเรียบรอย
 ไมเรียบรอย

 เรียบรอย

 ไมเรียบรอย

 เรียบรอย

 ไมเรียบรอย

 เรียบรอย

 ไมเรียบรอย

 เรียบรอย

 ไมเรียบรอย

กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคัดลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต
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2.3. มีการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่ ในกรณีที่ลิฟตยังไมปด
 เรียบรอย
2.4. ระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ

 ไมเรียบรอย

ภายในหองโดยสารของลิฟต ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ
 เรียบรอย
2.5. มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีที่มีการใชลิฟต
บรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด
 เรียบรอย
2.6. มีอุปกรณตัดระบบการทํางานลิฟตเมื่อมีการใชลิฟต
บรรทุกเกินพิกัด
 เรียบรอย
3. การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบลิฟต
3.1 มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟต
โดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และการทดสอบน้ําหนัก
ของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอยของน้ําหนัก
การใชงานสูงสุด
 เรียบรอย
3.2 มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางาน
ของลิฟตเปนประจําทุกเดือน
 เรียบรอย
3.3 ไมมีการดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนักไดเกินพิกัด
ที่ผูผลิตกําหนด
 เรียบรอย
3.4 ลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัย
ไมนอยกวา 10
 เรียบรอย

 ไมเรียบรอย
 ไมเรียบรอย
 ไมเรียบรอย

 ไมเรียบรอย
 ไมเรียบรอย
 ไมเรียบรอย
 ไมเรียบรอย

กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคัดลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต

