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หมวดที ่ 6  งานระบบไฟฟ้า 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์รายการที่ซ้ำซ้อนกับหมวดรายการทั่วไป ให้ใช้

ข้อกำหนดในรายการงานระบบไฟฟ้าดังนี้ 

 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า Faraday Conventional System 
ไฟกระพริบพลังงานแผงโซล่าเซลล์ 
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 
 

รายละเอียดการดำเนินการงานเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง 
 เสาและสายไฟฟ้าแรงสูง 

ทั่วไป  วัสดุ  อุปกรณ์   
เสาและสายไฟฟ้าแรงสูงและการติดตั้งให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขอบเขต 
1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งสายแรงสูง 22 KV 3 เฟส 3 สาย 50 Hz ซึง่ติดตั้ง

บนไม้คอนบนเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในแบบ 
2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการติดต่อให้การไฟฟ้าฯ มาเดินสายแรงสูงและทดสอบสายแรงสูง

ดังกล่าวในข้อ 2.1 และติดตั้งมิเตอร์แรงสูงให้จนเป็นที่เรียบร้อย 
3 ค่าใช้จ่ายในข้อ 1 และ 2 รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งหมดให้ผู้รับจ้าง รวมอยู่ในรายการเสนอ

ราคาด้วย (ยกเว้นค่าประกันมิเตอร์) 
ความต้องการทางด้านเทคนิค 

1 ตัวนำต้องเป็นสายและขนาดตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ 
2 คุณสมบัติอ่ืนๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ 

การติดตั้งเสา สายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ต่างๆ   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การทดสอบ 
ผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าฯ ทดสอบอุปกรณ์แรงสูงต่างๆ ด้วย 
 
รายละเอียดการดำเนินการงานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำทั่วไปและอุปกรณ์ 

ความต้องการทั่วไป 
ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติ และการติดตั้งของแผงสวิตช์กระจายไฟฟ้าแรงต่ำ (Distribution 

Board) แผงสวิตช์ย่อย (Panelboard) และสวิตช์ตัดวงจรอื่นๆ ซึ่งเป็นแผงชนิดติดตั้งกับผนัง (Wall 
Mounted) และตั้งพ้ืน 
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แผงสวิตช์กระจายไฟฟ้า (Distribution Board) 
1 Main Switchboard 

ตู้ Main Switchboard ต้องสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าสลับแบบ 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 
400/230 VAC. 50 Hz. 

1) ตัวตู้ (Cabinet Construction) 
1.1)   ตัวตู้ต้องเป็นชนิดวางตั้งกับพื้น สามารถเปิดและบำรุงรักษาอุปกรณ์จาก

ด้านหน้าของตู้ โดยมีบานประตูแบบใช้บานพับชนิดซ่อน  ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยลูกบิด และสามารถล๊อคด้วย
กุญแจได้ เป็นตู้ที่ปิดชิดระดับ IP 41 ตามาตรฐาน IEC ตัวตู้ทำด้วยเหล็กที่ต้องทำความสะอาดให้ถูกต้อง 
เรียบร้อยก่อนผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิม เช่น ทาด้วยสีกันสนิมและพ่นสีทับผ่านการอบ หรือผ่าน
กระบวนการชุบสังกะสี ตัวตู้ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะไม่บิดตัวขณะใช้งาน และขณะเกิดการลัดวงจร และ
แผ่นเหล็กที่ใช้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 

1.2) Knockout และ Cable gland (โลหะ) จะต้องจัดทำไว้ให้พอสำหรับสาย 
Power ต่างๆ ทั้งสำหรับสายเมนและสำหรับวงจรย่อยต่างๆ ทางด้านบนของตัวตู้โดยติดอยู่บนแผ่น 
Knockout และ Cable gland จะต้องมีคุณภาพดีและมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของสายไฟ เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับฉนวนของสายไฟได้ ช่องว่างและทางเดินของสายไฟภายในตู้มีขนาดพอเหมาะสมโดยไม่แออัด
จนเกินไป โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน UL 67 ตัวตู้พร้อมส่วนประกอบทั้งหมดต้องสามารถทนสภาวะลัดวงจร
ขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ 

2) บัสบาร์ 
2.1)    บัสบาร์และส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านต้องเป็นทองแดงบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 

98% โดยพ่นสีหุ้มตลอดหลังจากได้ทำการตัดแต่งและเจาะรูแล้ว และพ่นสีบัสบาร์ต้องเป็นสีที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับให้ใช้ได้กับงานทางด้านไฟฟ้า ตรงรอยต่อแยกของบัสบาร์ แต่ละจุดให้เว้นไว้ไม่ต้องพ่นสี  โดยให้มี
ขนาดเท่ากับขนาดของบัสบาร์ที่จะนำมาต่อ ณ ที่จุดนั้นๆ สีที่ใช้ให้ใช้สีดำ สำหรับบัสบาร์ที่ต่อกับเฟส A สีแดง 
สำหรับบัสบาร์ที่ต่อกับเฟส B สีน้ำเงินสำหรับบัสบาร์ที่ต่อกับเฟส C และสีขาวสำหรับบัสบาร์ที่ต่อกับ Neutral 

ขนาดของบัสบาร์ที่ใช้ จะต้องสามารถทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบอุณหภูมิใช้งาน 40 C 
ตำแหน่งของ neutral bus พร้อมหูสายให้อยู่ส่วนล่างของตู้ 

3) Circuit Breaker 
3.1) Circuit Breaker ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC เป็นชนิด 

Molded Case โดยมีพิกัดกระแสและค่า Interupting Capacity ที่อุณหภูมิใช้งาน 40C ตามท่ีระบุในแบบ 
Circuit breaker ทั้งหมด ต้องมี Instandtaneous magnetic short circuit trip และ Thermal Overload 
current trip ทุกๆ Pole 
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4) Terminals ขั้วต่อสายสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติใช้สองแบบนี้ 
4.1) สำหรับขนาดเฟรมข้ึนไปถึง 250 แอมแปร์ ใช้ขั้วชนิดต่อสายไฟเข้าโดยตรง

หรือแบบต่อบัสบาร์เข้าได้ 
4.2) สำหรับขนาดเฟรม 320 แอมแปร์ และใหญ่กว่าให้ใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์ 
4.3) ขั้วต่อสายไฟต้องเป็นแบบใช้ได้ทั้งทองแดงและอะลูมิเนียม ถ้าหากใช้กับ

อะลูมิเนียมโดยตรงไม่ได้ต้องมีแผ่นรอง (Cupal Insert) ใหม้าด้วยหรือทำสายทองแดงต่อออกมาพร้อมขั้วต่อ
สายสำหรับสายอะลูมิเนียมและทองแดง 

5) Reseades สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติต้องมี Releases สำหรับตัดไฟโดยอัตโนมัติ ดังนี้ 
5.1) Overcurrent Releaes ต้องเป็นชนิด Adjustable thermal overload 

releases, Ambient temperature compensated ให้ตั้งกระแสไฟสำหรับโอเวอร์โหลดตามท่ีกำหนดใน
แบบ (นอกจากอนุญาตไว้เป็นพิเศษในแบบ จึงใช้ชนิด Fixed type overload release ได)้ 

5.2) Short-Circuit Release ต้องเป็นชนิด Adjustable or fixed 
instantaneous magnetic short circuit release 

6) Interrupting Capacity (IC) สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติสามารถป้องกันกระแสไฟ
ลัดวงจรไดไ้ม่น้อยกว่า 10 KA ที่ 380 โวลต์ และตามที่กำหนดในแบบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่การไฟฟ้าท้องถิ่น
กำหนด 

7) Accessoriesให้ติดตั้งตามท่ีกำหนดในแบบ 
7.1) Undervoltage Relase เป็นคอยล์สำหรับตัดสวิทซ์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าตกและ

จะป้องกันไม่ให้สับสวิทซ์เข้าได้ ถ้าแรงดันไฟฟ้ายังสูงไม่พอ สามารถใช้สำหรับ Interlocks, remote relese 
เป็นต้น คอยล์ใช้ชนิด 380 หรือ 220 โวลต์ ตามท่ีกำหนด 

7.2) Shunt Trip เป็นคอยล์สำหรับตัดสวิทซ์ โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบ
คอนโทรลคอยล์ใช้ชนิดกระแสไฟฟ้าสลับหรือกระแสไฟฟ้าตรงตามชนิดและแรงดันไฟฟ้าของระบบคอนโทรล 

7.3) Auxiliary Switches เป็นสวิทซ์ท่ีจะสับเข้าออกตามสวิทซ์อัตโนมัติ สำหรับใช้
ในการ Interlock, Signalling และอ่ืนๆ สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ ที่ 380 โวลต์ เอ
ซี ติดตั้งตามที่จำเป็นและตามที่กำหนดในแบบ 

7.4) Alarm Switch เป็นสวิทซ์ท่ีจะทำงานเมื่อสวิทซ์ตักตอนอัตโนมัติตก เพราะ
กระแสไฟเกินกระแสไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าตก หรือถูกบังคับให้ตกโดยผ่าน Undervoltage releae Trip 
สวิทซ์นี้ต้องสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ ที่ 300 โวลต์ เอซี 

7.5) Electrical TrippingTime-Lag Device ประกอบด้วยความต้านทาน 
(Resistor) และคะแปซิเตอร์สำหรับถ่วงระยะเวลาการทำงานของ Undervoltage release ต้องสามารถถ่วง
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า 1.5 วินาที หรืออาจใช้แบบ Machanical Delay ก็ได้ 
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ASYMMETRICAL RELAY 
เป็นรีเลย์ชนิด Solid State สำหรับใช้กับไฟฟ้าระบบ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 แฮรตซ์ 

ซึ่งจะทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสต่างกัน โดยสามารถตั้งจุดที่ทำงานได้ระหว่าง 5% ถึง 15% 
Asymmetry มีคอนแทคชนิด Changeover จำนวนอย่างน้อย 2 อัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกินน้อยกว่า 380 
โวลต์และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 แอมแปร์ รีเลย์ต้องเป็น Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม 
Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมทั้งชุด 

 
UNDERVOLTAGE RELAY 

เป็นรีเลย์ชนิด Solid State Controlled สำหรับใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ 50 
เฮิรตซ์ สามารถตั้ง Cut-in Point จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วย แต่ต้องสามารถตั้งให้ Cut-out Point อยู่ที่ 342 
โวลต์ ได้มีคอนเทคชนิด Changeover จำนวนอย่างน้อย 2 อัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 380 โวลต์ และ
ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า6 แอมแปร์ รีเลย์ต้องเป็นแบบ Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม Socket หรือ
ต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมชุด 

 
GROUND FAULT PROTECTION SYSTEM 

สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดเฟรม 1,000 แอมแปร์และใหญ่กว่าต้องมี Ground Fault Sensor ที่
จะตัดสวิทซ์ออกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการลัดวงจรลงดิน (Ground Fault) ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้
ดังนี้ 

1 Ground Fault Clearing Time ของเมนสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติต้องช้ากว่าของสวิทซ์ตัดตอน
อัตโนมัติของสายป้อน (Feeder) 

2 Ground Fault Current Pickup อย่างต่ำไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์ สามารถปรับได้ง่ายขึ้นไป
ถึงไม่น้อย 1,200 แอมแปร์ 

3 ต้องสามารถเลือกตั้งระยะเวลาถ่วง (Time Delay) ได้ที่ 0.1, 0.2, 00.3, 0.5 วินาท ี
4 อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นไปตาม NE Code ART.011-10, 230-95 
 

ฟิวส์และฐาน 
1 ฟิวส์สำหรับป้องกันสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติและสวิทซ์อ่ืนๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด HRC ตาม

มาตรฐาน DIN 43620 และ VDE 0660 ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 100 KA ที่ 380 
โวลต์ ฐานฟิวส์ให้ใช้ชนิด Triple-Pole ติดชนิดกัน 3 อัน โดยมี Phase Barriers สำหรับฟิวส์ขนาด 224 
แอมแปร์ขึ้นไป 

2 ฟิวส์สำหรับคอนโทรลและสำหรับป้องกันเครื่องวัดต่างๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด Cartridge ตาม
มาตรฐาน DIN 49360 และ 49515ม VDE 0635 ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50 KA ที่ 
380 โวลต์ ฐานฟิวส์ใช้ชนิด Flush-Mounting สำหรับฟิวสท์ี่ติดกับฝาตู้และชนิดธรรมดาสำหรับฟิวส์ที่ติดในตู้ 
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MEASURING INSTRUMENT 

1 แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ เป็นชนิดใช้ติดตั้งกับตู้แผงสวิตซ์ (Flush Mounted 
Switchboard type) มีจุดต่อสายด้านหลัง สามารถกันฝุ่นและความชื้นได้ Accuracy Class 1 หรือดีกว่า 

2 Selector Switch เป็นชนิดแบบหมุน สำหรับ Voltmeter Selector Switch ใหม้ี
ตำแหน่ง R-S , S-T T-R, OFF, R-N, S-N และ T-N หรือตามท่ีระบุในแบบ 

3 หม้อแปลงกระแส (C.T) เป็นชนิด Ring Type Cast Resin Insulation มีพิกัดตามที่ระบุ
ในแบบ 
 

CIRRENT TRANSFORMER (CT) 
Secondary rated current : 5 A, Primary Rating ตามท่ีกำหนดในแบบ Accuracy Class : 

1.0 หรือดีกว่า Tropical Proof, ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 500 โวลต ์Rated Burden ตามท่ีจำเป็นต้อง
เป็นใช้ 

VOLTMETER 
เป็นชนิดต่อแรงมีสเกลอ่านได้ 0-500 โวลต์ หรือตามแบบ Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า 

VOLTMETER SWITCH (VS) 
 เป็นชนิดเลือกได้ 7 จังหวะ (RS-ST-TR-O-RO-SO-TO) สำหรับไฟ 3 เฟส 4 สาย เพ่ือวัดได้ทั้ง 3 

เฟส และกับเส้นศูนย์ ทั้งมีจังหวะ ปิดด้วยหรือใช้ชนิดเลือกได้ 4 จังหวะ (RS-ST-TR-O) สำหรับเฉพาะไฟ 3 
เฟส 3 สาย 

AMMETER ใช้ 2 ชนิด ตามที่กำหนดในแบบ ดังนี้ 
 Direct Connection Ammeter ขนาดและจำนวนตามที่กำหนดในแบบ Accuracy Class 1.5 

หรือดีกว่า 
CT. TYPE AMMETER  
 เป็นชนิดมีสเกลอ่านได้ตามขนาด Primaty Current Rating เป็นแบบใช้ต่อกับ Current 

Transformer ชนิด 5 แอมแปร์ Secondary Rated Current, Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า 
AMMETER SWITCH (AS) 
 เป็นชนิดเลือกได้ 4 จังหวะ เพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส และมีจังหวะปิดด้วย (O-R-S-T) ทน

กระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 10 แอมแปร์ สำหรับใช้กับอัมมิเตอร์แบบใช้ CT 
FREQUENCY METER 
 เป็นชนิด Vibrating Reed Type (13 Reeds) สำหรับต่อเข้ากับระบบไฟ 380 โวลต์ หรือ 220 โวลต ์

วัดได้ระหว่าง 47-53 Hz, Accuracy Class 0.5) 
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KILOWATTHOUR METER (KWH) 
 เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส แบบธรรมดา หรือ Maximum Demand Type ตามที่กำหนด

สำหรับต่อตรงหรือใช้กับ CT ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย หรือตามท่ีกำหนด Accuracy 2.5% 
หรือดีกว่าผ่านการทดสอบโดยการไฟฟ้าท้องถิ่น 

INDICATOR LAMPS 
 ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN มีเลนส์สีด้านหน้าใช้ 2 ชนดิ ตามแรงดันไฟฟ้า ดังนี้  

1 สำหรับ 220 โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ E14 และหลอดนีออน 
2 สำหรับกระแสไฟ 24 โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ BA 9 S หลอด 24 โวลต์ 3 วัตต์ 
3 สำหรับกระแสไฟตรงเกิน 24 โวลต์ ใช้แบบเดียวกับข้อ 21.2 แต่มีความต้านทาน (Fropping 

Resistor) ลดแรงดันไฟฟ้าลงมาเป็น 24 โวลต์ 
แผงสวิตช์ย่อย (Panelboard) 

1 แผงสวิตช์ย่อย เป็นแผงสวิตชท์ี่ใช้ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ Load ต่างๆ โดยมี Branch 
Circuit Breaker เป็นตัวควบคุม Load แต่ละกลุ่มหรือแต่ละตัว ตามกำหนดในแบบหรือตาม Panelboard 
Schedule 

2 ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง 
1) Panelboard ต้องออกแบบขึ้นตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC โดยสร้างสำเร็จ

จากผู้ผลิต Circuit Breaker ที่ใช้สำหรับ Panelboard นี้ ใช้กับระบบไฟฟ้า 400 Y/230 โวลต์3 เฟส 4 สาย 
50 เฮิร์ท หรือ 230 โวลต์1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท ตามกำหนดในแบบ และ Panelboard Schedule 

2) Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอย ตัวตู้ทำด้วย Galvanized Code Gauge Sheet 
Steel with Gray Baked Enamel Finish หรือเคลือบด้วยฟอสเฟส แล้วพ่นด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซ่ี (Epoxy 
Power paint) มีประตู ปิด-เปิด ด้านหน้าเป็นแบบ Flush Lock 

3) Busbar ที่ต่อกันกับ Breaker ต้องเป็น Phase Sequency Type และเป็นแบบที่ใช้
กับ PLUG-ON หรือ BOLT-ON Circuit Breaker 

4) Main Circuit Breaker ต้องเป็น Molded Case Circuit Breaker มี AMP Trip 
และ AMP Frame ตามท่ีกำหนดให้ในแบบ ประกอบด้วย Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip 
และ Thermal Overcurrent ควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Feeder Circuit Breaker ต้นทาง เพ่ือการทำงานที่
สัมพันธ์กัน (Coordination) 

5) Branch Circuit Breaker ต้องเป็นแบบ Quick-Make, Quick-Break, Thermal 
Magnetic and Trip Indicating และเป็นแบบ PLUG-ON หรือ BOLT-ON Type มีขนาดตามที่ระบุไว้ใน 
Panelboard Schedule โดย Circuit Breaker ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Main Circuit Breaker ของ 
Panelboard 

6) Nameplate แผงสวิตช์ย่อยต้องบ่งบอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องทำ
ด้วยแผ่นพลาสติกสองชั้น ชั้นนอกเป็นสีดำ และชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือ กระทำบนแผ่น
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พลาสติกสีดำ เพ่ือว่าเมื่อประกอบกันแล้ว ตัวหนังสือจะปรากฏสีขาว ตัวหนังสือบน Nameplate เป็นไปดัง
แสดงไว้ในแบบ 

7) ผังวงจร ตู้ย่อยทุกตู้ ต้องมีผังวงจรที่อยู่กับตู้ดังกล่าวติดไว้ในฝาตู้ ซึ่งจะบ่งบอกถึง
หมายเลขวงจร ขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดที่บริเวณใดไว้เพ่ือสะดวกในการ
บำรุงรักษา 

3 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังด้วย Expansion Bolt ที่เหมาะสม หรือติดตั้งบน Supporting ที่
เหมาะสม โดยระดับสูง 1.80 เมตร จากพ้ืนถึงระดับบนของแผงสวิตช์ ตามตำแหน่งที่แสดงในแบบ 
 
รายละเอียดการดำเนินการงานสายไฟฟ้าแรงต่ำ 

ความต้องการทั่วไป 
สายไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้าระบบ (System Voltage) ไม่เกิน 400 Y/230 โวลต์ 

ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมวิธี และสถานที่ติดตั้งใช้งานตามกำหนดในหมวดนี้ เว้นแต่จะมี กฎ-ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่นให้เป็นอย่างอ่ืน 

ชนิดของสายไฟฟ้า 
1 ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สายไฟฟ้าทั้งชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน 

(Multi Core) ต้องเป็นชนิดตัวนำทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถ้ามีเปลือก 
(Sheathed) ต้องเป็น PVC เช่นกัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ และทนอุณหภูมิของตัวนำได้ 70 องศา
เซลเซียส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2531 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว 
(Stranded Wire) 

2) สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อ (Conduit) หรือวางในรางวางสาย (Wireway) ติดตั้งใน
สถานที่แห้งและสถานที่เปียกที่ไม่มีโอกาสทำให้สายไฟฟ้าแช่น้ำโดยทั่วไปกำหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว 
(Single Core) ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4 (ชนิด THW) 

3) สายไฟฟ้าที่ใช้วางฝังดินโดยตรง (Direct Burial) หรือ เดินร้อยในท่อฝังดิน (Under 
Ground Duct) หรือในสถานที่มีโอกาสทำให้สายไฟฟ้าแช่น้ำ ให้ใช้สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (Sheathed Cable) 
ทั้งแกนเดียว และหลายแกน ตาม มอก.11-2531 ตาราง ที่ 6, 7, 8 หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-
GRD) แล้วแต่กรณี 

4) สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจำ เช่น รอกไฟฟ้าหรือ
เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนหรืออุปกรณ์ท่ีอาจมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง ตามคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เห็นชอบให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Flexible  Cable มีเปลือกหุ้ม ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 9 หรือ ตารางที่ 15 
แล้วแต่กรณี 
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2 สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงเช่น หลอดไส้ (Incan 
Descent Lamp), Gas Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสูง ตัวนำทองแดง หุ้ม
ด้วยฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของตัวนำได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
250 โวลต์ แล้วหุ้มด้วยฉนวนใยหิน (Asbestos) ก่อนหุ้มด้วยเปลือกนอกด้วยวัสดุที่เหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง 

3 สายไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อันตราย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งสายไฟในสถานที่อันตราย
ของ ว.ส.ท 

4 สีสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 ตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)โดยสีของสายไฟเป็นตามรายการต่อไปนี้ 

 4.1. สายไฟเฟส A   สีน้ำตาล 
 4.2. สายไฟเฟส B  สีดำ 
 4.3. สายไฟเฟส C  สีเทา 
 4.4. สายไฟเฟส Neutral  สีฟ้า 
 4.5. สายดิน   สีเขียวแถบเหลือง 
 

การติดตั้ง 
1 การติดตั้งสายไฟฟ้าซึ่งเดินร้อยในท่อโลหะต้องกระทำดังต่อไปนี้ 

1) ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ เมื่อมีการติดตั้งท่อเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละช่วงโดยปลาย
ท่อทั้งสองด้าน ต้องเป็นกล่องพักสาย กล่องดึงสาย หรือกล่องต่อสายสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2) การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า 
โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

3) การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อ อาจจำเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลื่น โดยสารนั้นจะต้องเป็น
สารพิเศษที่ไม่ทำปฏิกริิยากับฉนวนของสายไฟฟ้า 

4) การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า
ข้อกำหนดใน NEC และไม่น้อยกว่าคำแนะนำของผู้ผลิตสายไฟฟ้า (ถ้าม)ี 

5) การต่อสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้ต้องหุ้มด้วยสารกันความชื้นมิ
ให้เข้าไปในหัวต่อได้ เช่น สารประเภทซิลิโคน หรือ Epoxy 

2 การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 
1) การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทำได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้า

เท่านั้น ห้ามต่อในช่องท่อโดยเด็ดขาด หรือให้ต่อสายได้ในช่วงที่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย สำหรับการ
เดินสายในรางวางสายชนิดต่างๆ 

2) การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดของตัวนำไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร 
ให้ใช้ Insulated Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ 
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3) การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดตัวนำใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร 
และไม่เกิน 240 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันด้วย
ฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พีวีซี อีกชั้นหนึ่ง 

4) การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดตัวนำใหญ่กว่าที่กำหนดข้างต้น ให้ต่อ
โดยใช้ Split Bolt Connector ซึ่งผลิตจาก Bronze Alloy หรือวัสดุอื่นที่ยอมรับให้ใช้งานต่อเชื่อมสายไฟฟ้า
แต่ละชนิด 

5) ปลายสายไฟฟ้าท่ีสิ้นสุดภายในกล่องต่อสายต้องมี Terminal Block เพ่ือการต่อสาย   
ไฟฟ้าแยกไปยังจุดอ่ืนได้สะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระทำได้โดยต่อผ่าน Terminal Block 
นี้ 

หมายเหตุ : การต่อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษที่มีข้อกำหนดเฉพาะให้เป็นไปตามข้อแนะนำของผู้ผลิต
สายไฟฟ้านั้นๆ 

 
การทดสอบ 

ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังนี้ 
1 สำหรับวงจรแสงสว่าง และเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทช์ต่างๆ อยู่ใน

ตำแหน่งเปิด ต้องวัดค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกๆ กรณี 

2 สำหรับ Feeder และ Sub Feeder ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสองทาง แล้ววัดค่า
ความต้านทานของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกๆ กรณี 

3 การวัดค่าของฉนวนที่กล่าว ต้องใช้เครื่องมือที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์ และวัดเป็น
เวลา 30 วินาที ต่อเนื่องกัน 
 
รายละเอียดการดำเนินการงานสวิตช์และเต้ารับ 

ความต้องการทั่วไป 
ข้อกำหนดนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ  และการติดตั้งทั้งสวิตช์ ซึ่งใช้งานในรูปแบบต่างๆ และ

เต้ารับไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติ และ/หรือ กรรมวิธีในการผลิตไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในหมวดนี้ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

 
สวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป 

1 สวิตช์ไฟฟ้าโดยทั่วไปให้เป็น Heavy Duty, TumbleQuiet Type แบบติดฝังกับผนังบนกล่อง
เหล็กชุบ Galvanized ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสวิตช์ 

2 ขนาด Ampere Rating ของสวิตช์ต้องไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ 250 โวลต์ โดยใช้ Bakelite 
หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถสัมผัสกับส่วนโลหะที่นำไฟฟ้าได้โดยง่าย 
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3 สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศ ต้องเป็นชนิด Illuminating Lamp ในตัวเพื่อแสดง
ว่าพัดลมกำลังทำงานหรือหยุดทำงาน 

4 Cover Box ต้องเป็น Anodized Aluminium หรือ High Grade Plastic 
5 Metal Box สำหรับติดตั้งสวติช์ไฟฟ้า ต้องผ่านการชุบป้องกันสนิมโดย Hot-Dip Galvanized 

โดยความหนาของเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร  
6 การติดตั้งให้ฝัง Metal Box ในผนังกำแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีเพ่ือให้ Cover Plate ติดแนบ

กับผิวหน้าของผนังกำแพง หรือเสาดังกล่าว โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางสวิตช์กำหนดไว้ 1.20 เมตร 
7 กรณีท่ีระบุให้ติดลอยให้ติดตั้ง โดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ตำแหน่งของสวิตซ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการได้ 
8 สวิตช์ไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตาม

มาตรฐาน ว.ส.ท 501-6 (ก) ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
 

เต้ารับไฟฟ้าทั่วไป 
1 เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปต้องเป็นแบบมีขั้วสายดินในตัวใช้ได้ทั้งขาเสียบแบบกลมและแบบแบนใช้

ติดตั้งฝังในผนังกำแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีตามกำหนดในแบบพร้อมกล่องโลหะท่ีเหมาะสม 
 2 ต้องมีฉนวนไฟฟ้าเป็น Bakelite หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
250 โวลต์ และข้ัวสัมผัสต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 

3 เต้ารับไฟฟ้าสำหรับกรณีพิเศษต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
4 Cover Box และ Metal Box ให้เป็นAnodized Aluminium หรือ High Grade Plastic 
5 ให้ติดตั้งเช่นเดียวกับสวิตช์ไฟฟ้าตามระบุในข้อ 6,7 โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางเต้ารับ

เป็น 0.9 เมตร  กรณีที่เต้ารับอยู่ในตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ นอกเหนือจากนั้นให้ติดตั้งสูง 
0.3 เมตร หรือตามแบบกำหนด 

6 เต้ารับไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน ว.ส.ท 501-12 ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 

การติดตั้ง 
การติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีกำหนดไว้ได้ เพ่ือความเหมาะสม และตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
การทดสอบ 

 ให้ทดสอบค่าฉนวนของสวิตช์และเต้ารับ โดยต่อรวมเข้ากับวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของ
สายไฟฟ้า 
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รายละเอียดการดำเนินการงานอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
ความต้องการทั่วไป 

เพ่ือให้การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้า-สื่อสาร อ่ืนๆ เช่น สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ วิทยุ-โทรทัศน์ สายสัญญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน จึงกำหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้งเป็นไปตาม
ข้อกำหนดดังรายละเอียดนี้ 

ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
1 ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ ท่อโลหะต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. 770 - 2533 และ/

หรือ ANSI ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP Galvanized ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ดังต่อไปนี้ 

1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
1/2 นิ้ว ติดตั้งใช้งานในกรณีท่ีติดตั้งลอย หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใดๆ ที่จะทำให้ท่อเสียรูปทรงได้ 
การติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามกำหนดใน NEC Article 348 

2) ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะบาง และติดตั้งฝังในคอนกรีตได้ แต่
ห้ามใช้ฝังดินโดยตรง และห้ามใช้ในสถานที่อันตรายตามกำหนดใน NEC Article 345 

3) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ 
IMC ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามกำหนดใน NEC Article 346 

4) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ 
หรือเครื่องไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคม
ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่ชื้นแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันน้ำ การติดตั้งใช้
งานโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน NEC Article 350 

5) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock NUT, Bushing 
และ Service Entrance Cap ต่างๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใช้งาน Connector 

2 ท่อ พีวีซี (PVC Conduit) 

1) ท่อ พีวีซี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และ/หรือ BS 6099 คงทนต่อการกัดกร่อน
จาก น้ำมัน, ไขมัน, เกลือ และ inorganic acid ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. และไม่เกิน 50 มม. ความหนาของผนังท่อ
ต้องไม่น้อยกว่า 1.8 มม. 

3) ติดตั้งใช้งานในกรณีท่ีติดตั้งลอย, ซ่อนในฝ้าเพดาน, ฝังในคอนกรีต และบริเวณท่ีจะ
ไม่ได้รับความเสียหายเชิงกล (Mechanical damage) 
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4) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ เช่น Coupling, Bushing, Junction Box และ 
Connector ต้องเหมาะสมกับสภาพการติดตั้งและการใช้งาน สีจะต้องเป็นสีเดียวกันกับท่อ 

5) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) เป็นท่ออ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือเครื่อง
ไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็น
ต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่ชื้นแฉะและนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันน้ำ 

6) การติดตั้งท่อ พีวีซี ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต 
3 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 

1) ให้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนทำการติดตั้ง 
2) การดัดงอท่อ ต้องไม่ทำให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโค้งของการดัดงอ ต้องเป็นไป

ตามข้อกำหนดของ NEC 
3) ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
4) ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้า

เข้าท่อได้ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะกำลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น 
5) การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อกำหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอุปกรณ์

ประกอบพิเศษ เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที่ 
6) การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
7) แนวการติดตั้งท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจน

ทำให้ไม่สามารถติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นแต่ละกรณีไป 
4 การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง (Surface Wiring) 

อนุญาตให้ใช้ได้กับการเดินสายภายในอาคารทั่วไป ยกเว้น ที่ได้ระบุว่าห้ามใช้ในเรื่องนั้นๆ 
โดยสายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับสภาพที่ติดตั้งด้วย 

1) การเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีการป้องกันความเสียหาย เนื่องจากฉนวน
หรือเปลือกนอกถูกบาดด้วยสิ่งที่แหลมคม 

2) สิ่งจับยึดเพื่อติดตั้งต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้ฉนวนของสายชำรุด ระยะห่างระหว่างจุด
จับยึด ไม่เกิน 20 ซม. 

3) การต่อและการต่อแยกให้ทำได้เฉพาะในกล่องสำหรับงานไฟฟ้าตามท่ีได้อนุญาต 
4) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 
5) การเดินสายให้ติดตั้งเรียงเป็นชั้นเดียว ห้ามติดตั้งซ้อนกัน 
6) ไม่อนุญาตให้ใช้การเดินสายบนผิวในกรณีดังต่อไปนี้ 

6.1) ในบริเวณท่ีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 
6.2) ในสถานที่อันตราย นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเรื่องนั้น 
6.3) ในระบบแรงสูง 
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WIREWAY 
1 WIREWAY ต้องพับขึ้นรูปจาก elector galvanized steel ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 

มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบปิด 

2 การติดตั้งใช้งาน Wireway ต้องเป็นไปตาม NEC Article 300 และ Article 362 และต้องยึด
กับโครงสร้างอาคารทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 

3 WIREWAY ที่ติดตั้งในแนวดิ่ง (Vertical) จะต้องมี Supporting bar อยู่ภายใน WIREWAY 
เพ่ือยึดสายเคเบิลทุกๆ ระยะ 40 ซม. 

รางเคเบิล (Cable Tray) 
1 รางเคเบิล จะต้องทำด้วยโลหะอาบสังกะสี  (galvanized)  มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนัก

สายได้เต็มที่ โดยไม่บิดตัว ขอบข้างรางและชั้นของรางจะต้องเรียบไม่มีความคมของขอบ เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายเคเบิล อันเกิดจากการติดตั้ง 

2 ความหนาของแผ่นเหล็กที่นำมาใช้ทำรางเคเบิล จะต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ม.ม. และ
ความสูงของขอบราง จะต้องไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 ม.ม 

3 ให้ใช้รางเคเบิลแบบมีช่องรางระบายอากาศ และกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อน โดยวิธี Hot–
dipped galvanized 

4 อุปกรณ์จับยึดรางเคเบิล จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ และผ่านกรรมวิธี Hot – dipped 
galvanized โดยรางเคเบิลจะวางอยู่บนอุปกรณ์จับยึดนี้มีระยะห่างโดยทั่วไปเป็น 1200 ม.ม และท่ีระยะ 250 
ม.ม ที่จุดตรงต่อ หรือจุดต่อโค้ง 

5 กรณีติดตั้งพายนอกอาคารให้มีฝาครอบรางด้วย 
6 การติดตั้ง ใช้งานรางเคเบิล (Cable Tray) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท หัวข้อ 5.15 การ

เดินสายในรางเคเบิล (Cable Tray)  
 

กล่องต่อสาย 
กล่องต่อสายในที่นี้ ให้รวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพัก

สายหรือกล่องดึงสาย (Pull Box) ตามกำหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกล่องต่อสาย ต้องเป็นไป
ตามกำหนดดังต่อไปนี้ 

1 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่าน
กรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบ Galvanized และกล่องต่อสายชนิดกันน้ำ ต้องผลิตจากเหล็กหล่อ หรือ
อลูมิเนียมหล่อ ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร 

2 กล่องต่อสายที่มีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้ว ต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม ด้วย
การชุบ Galvanized และกล่องแบบกันน้ำต้องมีกรรมวิธีที่ดี 
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3 กล่องต่อสายชนิดกันระเบิด ซึ่งใช้ในสถานที่อาจเกิดอันตรายต่างๆ ได้ตามท่ีระบุใน NEC 
Article 500 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจาก UL (UL Listed) 

4 ขนาดของกล่องต่อสาย ขึ้นอยู่กับขนาด จำนวนของสายไฟฟ้าท่ีผ่านเข้าและออกกล่องนั้นๆ 
และข้ึนกับขนาด จำนวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงรัศมีการโค้งงอของสายตาม
กำหนดใน NEC Article 373 

5 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม 
6 การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ และกล่องต่อ

สายสำหรับแต่ละระบบ ให้มีรหัสสีทาภายในและท่ีฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ตำแหน่งของกล่องต่อสายต้องติด
ตั้งอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและทำงานได้สะดวก 

13.5.7 กล่องต่อสายสำหรับสวิตซ์ และเต้ารับแบบันน้ำฝนได้ที่ใช้ติดเกาะผนังใช้ชนิดโลหะหล่อ 
(DIB Cost) พ่นสีและอบ 

การติดตั้ง 
ถึงแม้ว่าข้อกำหนดจะระบุให้ใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวนำ สำหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม 

แต่ต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่านี้ทุกๆ ช่วงให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอด เพ่ือเสริม
ระบบการต่อลงดินให้มีความแน่นอนและสมบูรณ์ 

การทดสอบ 
ให้ทดสอบเพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าในทุกๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

รายละเอียดการดำเนินการงานระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ความต้องการทั่วไป 

ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารในโครงการนี้ให้ใช้ระบบดั้งเดิม 
(Faraday Conventional System) โดยอุปกรณ์และการติดตั้งระบบต้องเป็นไปตามรายละเอียด และตามท่ี
ระบุในแบบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปนี้ 

จัดหาและติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่า ต้องเป็นระบบที่สามารถรับประจุที่เกิดจากฟ้าผ่า 
แล้วนำสู่พ้ืนดินอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆ ทั้งสิ้น 
อุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานของ NFC 17-102 สามารถป้องกันตัวอาคารตั้งแต่ 13 – 107 ม. หรือดีกว่า 

 
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า "หมวด 7 การติดตั้งสายล่อฟ้า" 
ข. มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำนักงานพลังงานแห่งชาติ "TSES 12-1980 มาตรฐาน

ระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร" 
ค. National Fire Protection Association (NFPA) NO.78 
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ความต้องการด้านเทคนิค 

1 หลักสายดิน (Ground Rod) ให้ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) ยาว 3 เมตร (10 ฟุต) จำนวนตั้งแต่ 3 ต้นขึ้นไป จนกว่า
จะได้ค่าความต้านทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ในแต่ละชุด 

2 ตัวนำลงดิน (Down Conductor) ให้ใช้เป็นตัวนำทองแดงขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 70 
ตารางมิลลิเมตร เดินภายในท่อ พีวีซี 

3 ตัวนำบนหลังคา (Roof Conduct) ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตัวนำบนหลังคาซึ่งเป็น
ตัวนำสำหรับเชื่อมต่อหลักล่อฟ้า ให้ต่อเนื่องถึงกันทางไฟฟ้าถึงกันทั้งหมด เป็นตัวนำทองแดงขนาด
พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร 

4 หลักล่อฟ้า (Air Terminal) โดยทั่วไปให้ใช้หลักล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดง (Solid Copper) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ยาว 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) ติดตั้งที่สูงสุดของอาคาร หรือ
ตามระบุในแบบ 

5 ตัวนำช่วยกระจายประจุไฟฟ้า เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตัวนำลงดินแต่ละแนว ให้มี
ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า โดยปกติให้ใช้ตัวนำทองแดงขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร โดยฝัง
ในคอนกรีตตามแนวและระดับที่กำหนดในแบบ หรือใช้เหล็กเสริมพ้ืนตามกำหนดในแบบ 

6 การเชื่อม (Welding) การเชื่อมต่อโลหะ ให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ามีวิธีการต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของโลหะ และสภาพของงาน โดยการเชื่อมต่อระหว่างตัวนำทองแดงกับตัวนำทองแดง หรือตัวนำทองแดง
กับเหล็ก ให้เชื่อมด้วยวิธี Exothermic Welding เว้นแต่ในกรณีจำเป็น ให้ใช้วิธีเชื่อมด้วยทองเหลืองโดยใช้
แก๊ส และเชื่อมระหว่างเหล็กกับเหล็กให้ใช้ลวดเชื่อมเหล็ก ตามกรรมวิธีที่กำหนดโดยผู้ออกแบบโครงสร้าง 

การติดตั้ง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงข้างต้น โดยต้องบันทึกการวัดค่าความต้านทานของการต่อลงดิน

ทุกจุดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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รายละเอียดการดำเนินการงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ทั่วไป 

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ  Presignal, Non- Code System  ตามมาตรฐาน
ของ NEP โดยวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบได้รับการรับรองจาก UL และ FM 

 
ขอบเขต 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้และอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงใน
แบบ  และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ 

1 ความต้องการทางด้านเทคนิค อุปกรณ์ ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ คือแผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) ทำด้วยแผ่นแม่เหล็กหนาประกอบ
สำเร็จรูป จากโรงงานผู้ผลิต มีความแข็งแรงไม่ผุกร่อน หรือเป็นสนิมง่าย ซึ่งประกอบด้วย โซนต่างๆ ของระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในแผงควบคุม ประกอบด้วย วงจรอิเล็คทรอนิคส์ ชนิด Modular unit ต่างๆ 
ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และทำงานด้วยไฟตรง 24V 50Hz พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างน้อยดังนี้ 

1)  หลอดสัญญาณไฟ (LED Type) แสดงให้รู้ว่ามีไฟ (AC Power On) หลอดแสดงการ
เกิดเพลิงไหม้ (Alarm) หลอดแสดงเหตุขัดข้อง (Trouble) หรือหลอดแสดงสาเหตุของการขัดข้อง เช่น ไฟเมน
เสีย (AC Power Failure ) แรงดันของแบตเตอรี่ต่ำ (Low Battery Voltage) วงจรรั่วลงดิน (Ground Fault) 
เป็นต้น 

2)  สวิตช์ควบคุม(Control Switch) สำหรับตัดเสียงสัญญาณ 
(Alarmsilence/Acknowledge) สวิตช์ยกเลิกสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ (System Reset Switch) เมื่อ
เหตุการณ์ปกติ สวิตช์ ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ (General Alarm) สวิตช์ทดสอบหลอดไฟสัญญาณ 
(Lap Test Switch) เป็นต้น 

3)  การแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Annuciator) โดยใช้หลอดไฟสัญญาณแสดง
ตำแหน่งของโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ท่ีได้แบ่งไว้ และมีการแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระยะไกล (Remote 
Annuntiator) ซ่ึงติดตัง้ท่ีห้องยาม หรอืท่ีได้แสดงไว้ในแบบ 

4)   เครื่องอัดแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ (Batterry Charger and Batterry) เครื่องอัด
แบตเตอรี่ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แรงดันไฟสลับ 220V 50Hz และแปลงเป็นแรงไฟตรง 24V ประกอบด้วยวงจร
อิเล็คทรอนิคต่างๆ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ หลอดไฟสัญญาณแสดงการทำงาน เช่น กระแสเกิน การลัดวงจร 
เป็นต้น  แบตเตอรี่เป็นชนิดกรดกำมะถันตะกั่ว (Seal Lead Acid) หรือ นิเกิล-แคดเมี่ยม ซึ่งมีกำลังพอใช้งาน
ขณะไฟเมนดับ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยที่เครื่องอัดแบตเตอรี่ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานดังกล่าว
ด้วย 

5)   อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Initiation Devices) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้
แสดงลงในแบบอย่างน้อยดังนี้ 
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5.1)  ดีเทคเตอร์จับความร้อน (Heat Detector) เป็นแบบผสมของอัตราการเพิ่มของ
อุณหภูมิ และอุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด มากกว่า 15 F ต่อนาที และ 135 F ตามลำดับซึ่งสามารถตรวจจับ
ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
 5.2)  ดีเทคเตอร์จับควัน (Smoke Detector) เป็นแบบ Photo Electric ซึ่งสามารถ
ตรวจจับควันได้ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ในพ้ืนที่ไม่สูงเกิน 5 ม. และมีหลอดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในตัว 

5.3)  สวิตช์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Manual Station) เป็นชนิดตดิผนัง แบบดึงหรือกด
ปุ่ม โดยมีแท่งแก้ว หรือกระจกป้องกันการดึงหรือกด ในสภาวะปกติ มีป้าย "FIRE" เห็นได้ชัด พร้อมมี Key 
Telephone และ Contact สำหรับ Pre-signal Operation 
 5.4) ดีเทคเตอร์จับความร้อนแบบกันระเบิด (Explosion Proof Heat Detectors) เป็น
แบบตรวจจับอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 135 F อุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก UL 
 5.5) สวิตช์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบกันระเบิด (Explosion Proof Pull Station)  
ใช้สำหรับติดตั้งในสถานที่อันตราย Enclosure ทำจาก copper – free aluminium alloy อุปกรณ์ได้รับการ
รับรองจาก UL 
 5.6) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกันระเบิด (Explosion Proof Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
10 นิ้ว ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 24V  อุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก UL  

6) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Alarm Indicating Device) เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 24V และเป็นชนิดติด
ลอย 

7) ระบบการเดินสายต้องเป็นระบบ 2 สาย (Class B) โดยที่ปลายสายมีความต้านทาน 
ต่อไว้ ซึ่งสามารถตรวจสอบ (Supervised) สภาวะต่างๆ ในวงจรของ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ได้ เช่น 
สายขาด หรือสายรั่วลงดิน เป็นต้น 

8) การทำงานของระบบ เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากโซนใด หลอดไฟฟ้าของ
โซนจะติดหรือกระพริบ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมรวมจนกว่าจะกดสวิตช์ตัดเสียง แต่
หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะกลับคืนสู่เหตุการณ์ปกติ แต่หากไม่มีผู้ใดกดสวิตช์เสียงภายใน
ระยะเวลาที่ตั้งไว้ (0-5นาท)ี ระบบเสียงสัญญาณไปยัง โซนที่เกิดเพลิง และ/หรือโซนอ่ืนๆพร้อมกันหมด 
อย่างไรก็ดีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทำงานแสดงเหตุบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทำงานแสดงเหตุบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้บน Local Annunciator พร้อมทั้งส่งสัญญาณ
แสดงเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละโซน และ/หรือแต่ละชั้นที่เกิดเพลิงไหม้ ไปยังแผงควบคุมกลางตามท่ีระบุตำแหน่ง 
ไว้ในแบบ และเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม จะต้องแจ้งสัญญาณท้ังอาคารได้ 

9) การเดินสายและท่อ สายไฟฟ้าต่างๆ สายสัญญาณให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. 
สายไฟฟ้าให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.  หรือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ส่วนการเดินท่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของท่อร้อยสายไฟฟ้า 
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10) การติดตั้ง ให้ติด ลอยบนผนังตามตำแหน่งที่แสดงในแบบ และการติดตั้ง ให้เป็นไป
ตามกฎของการไฟฟ้าฯ ตลอดจน NEC 

11) การทดสอบให้ทดสอบการทำงานของระบบตามมาตรฐานของ NEPA และ UL และ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าร่วมการทดสอบ
ด้วย 

12) การฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรม พนักงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบ และวิธีการบำรุงรักษาระบบด้วย 
 

 
รายละเอียดการดำเนินการงานดวงโคมและไฟฉุกเฉิน 

 
 ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x14 w.(T5) ครอบตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียม
ชนิดติดลอย 

1) ตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสง   ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า  99.85 %  มี
ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ( Total Reflectance )  87 % และ 95 %  เพ่ือการประหยัดพลังงาน   

2) BALLAST LOW  LOSS  WITH  CAPACITY   ADJUST   PF > 0.95  เพ่ือการประหยัดพลังงาน
พร้อมชุดอุปกรณ์ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง  หนา  0.8  มม. 

3) ขนาดโดยประมาณกว้าง 310 x ยาว 610 x  สูง 105  มม.เคลือบด้วยสีฝุ่น  POLYESTER   
4)    ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม  
 

 ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x14 w.(T5) แบบมีกล่องอะครลิิกปิด 
 

 
 

1) ตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสง   ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า  99.85 %  มี
ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ( Total Reflectance )  87 % และ 95 %  เพ่ือการประหยัดพลังงาน   

2) BALLAST LOW  LOSS  WITH  CAPACITY   ADJUST   PF > 0.95  เพ่ือการประหยัดพลังงาน
พร้อมชุดอุปกรณ์ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง  หนา  0.8  มม. 
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3) ขนาดโดยประมาณกว้าง 310 x ยาว 610 x  สูง 105  มม.เคลือบด้วยสีฝุ่น  POLYESTER   
4)    ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม  
 

 ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x28 w.(T5) ครอบตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียม  
ชนิดติดลอย 

1) ตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสง   ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า  99.85 %   
2) มีประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ( Total Reflectance )  87 % และ 95 %  เพ่ือการประหยัด

พลังงาน   
3)    BALLAST LOW  LOSS  WITH  CAPACITY   ADJUST   PF > 0.95  เพ่ือการประหยัดพลังงาน

พร้อมชุดอุปกรณ์ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง  หนา  0.8  มม. 
4)    ขนาดโดยประมาณกว้าง 310 x ยาว 1220 x  สูง 105  มม.เคลือบด้วยสีฝุ่น  POLYESTER    
5)    ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม 

 
 ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x28 w.(T5) ครอบตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียม  
ชนิดติดลอย  หรือฝังฝ้าเพดาน 

 

1) ตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสง   ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า  99.85 %   
2) มีประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ( Total Reflectance )  87 % และ 95 %  เพ่ือการประหยัด

พลังงาน   
3)    BALLAST LOW  LOSS  WITH  CAPACITY   ADJUST   PF > 0.95  เพ่ือการประหยัดพลังงาน

พร้อมชุดอุปกรณ์ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง  หนา  0.8  มม. 
4)    ขนาดโดยประมาณกว้าง 310 x ยาว 1220 x  สูง 105  มม.เคลือบด้วยสีฝุ่น  POLYESTER    
5)    ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม 
 
หลอดไฟฟ้าสำหรับสนามบาสเก็ตบอล เป็นหลอด LED High Bayขนาด 200 w. ให้แสงสว่างไม่น้อย

กว่า 20,000 ลูเมน 
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ไฟฉุกเฉิน 2x35 W Batt & Charger   โคมแสงสว่างป้ายทางออก  ป้ายชี้ทางและป้ายบอกชั้น 
 

 
ไฟฉุกเฉิน 2x35 W Batt & Charger    

 

 
 

โคมแสงสว่างป้ายทางออก 
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ป้ายช้ีทางและป้ายบอกชั้นกับป้ายช่ือห้อง ให้นำเสนอภายหลัง 
 

ต้องเป็นชนิดมีแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษาหรือเติมน้ำกลั่นแบบกรดตะกั่ว  
( SEALED LEAD ACID)  บรรจุอยู่ภายใน พร้อมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ  SOLID  STATE  ทำหน้าที่
ควบคุมประจุไฟฟ้าเข้าและกระจ่ายประจุของแบตเตอรี่  โดยระบบควบคุมนี้จะต้องตัดวงจรเมื่อการคายประจุ
จากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับแบตเตอรี่ที่ประมาณ  1.6   โวลต์  ต่อ  เซล 
 
   แบตเตอรี่และหลอดไฟฟ้า   สำหรับโคมแสงสว่างต่าง ๆ   มีดังนี้ 

โคมแสงสว่าง หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ชั่งโมงการทำงาน 

ไฟฉุกเฉิน LED 2 x 3.8 W 6 V.dc.- 4.5AH (Min) 5 

ป้ายทางออก   
(2หน้า) 

PL 2x11 W หรือ 
FLUORESCENCE 2 x 10 W 

6 V.dc.- 4AH (Min) 2 

ป้ายชี้ทางออก 
(2หน้า) 

PL 2x11 W หรือ 
FLUORESCENCE 2 x 10 W 

6 V.dc.- 4AH (Min) 2 

หมายเหตุ      1.  แบตเตอรี่ต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานที่
กำหนด   โดยแรงเคลื่อนไม่ลดลงต่ำกว่า 70%ของแรงเคลื่อนปกติของแบตเตอรี่ 

 2. แผ่นป้ายทางออกและป้ายชี้ทางแต่ละแผ่น   อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องหมาย
สัญลักษณ์พร้อมตัวหนังสือภาษาไทย ( ด้านบน )  และภาษาอังกฤษ ( ด้านล่าง )  
 -  ให้มีหลอดไฟแสดงสถานภาพการทำงาน   ดังนี้ 
 1.  สถานการประจุแบตเตอรี่ ( Charge  และ Full Charge ) 
 2.  สถานะของ  Input  Line ( Power “ON” ) 
 3.  สถานการณ์ลัดวงจร 
 -  ให้มีปุ่มทดสอบเพ่ือทดสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ 
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 - ตัวถังสำหรับบรรจุแบตเตอรี่และอุปกรณ์ควบคุมเป็นกล่องทำจากแผ่นเหล็ก   หนาไม่น้อยกว่า  1  
มิลลิเมตร   ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี   พ่นเคลือบด้วยสี  ENAMEL  อย่างน้อย  2  ชั้น  และมีช่อง
ระบายความร้อนอย่างเพียงพอ 
 -   เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.1102 – 2538 
 

ไฟกระพริบพลังงานแผงโซล่า 
แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) 
 ชนิด     ผลึกซิลิกอน Mono / Poly Crystalline 
 ผลิตพลังงาน 5 วัตต์(W) 
 แรงดัน    17โวลต์  
 กระแส    300 mA 
แบตเตอรี่ (Battery) 
 แบบ แห้ง (Dry cell) 
 แรงดัน 12 โวลต์ (V) 
 กระแส 12 AH 
อุปกรณ์ส่องสว่างหลอด LEDs 
 สี    แดง/เหลือง 
 ขนาด    5 มม.(mm) 
 จำนวนหลอด 165 ดวง 
 อายุการใช้งาน 80,000-100,000 ชั่วโมง 
อัตราการกระพริบของหลอดไฟ 60 ครั้ง/นาที (ปรับได้) 
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง สำรองไฟ 48 ชั่วโมง 
ระยะการมองเห็น ประมาณ 1,000 หรือมากกว่า 
ขนาด 300 มิลลิเมตร 
เลนส์ (Lens) 
แบบ โพลีคาร์บอเนต หรือ ABSสี ใส(clear) 
โคม (Body) 
แบบ โพลีคาร์บอเนต หรือ ABSสี ดำ 
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โคมไฟถนนโซล่าเซล 
แผงโซล่าเซลล์ 30 W Mono / Poly Crystalline 

หลอดไฟ LED Ultra Bright สี Cool / Warm White 

จำนวน 180หลอด หรือตามที่สั่ง อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง 

แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบโคมมาตรฐาน 18W. Fluorescent 

ความเข้มแสงที่ระยะ 4 เมตร 22 LUX / ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 120 ตรม. 

ระยะเวลาส่องสว่าง 12 ชั่วโมง (ตลอดคืน) / สำรองไฟ 2 วัน 

โปรแกรมการทำงาน 21 โหมดการทำงาน 12 V / 24 V , Auto / Manual 

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12V/17AH. (Seal Lead) 

ความสูง (เสา) ขนาด 4 เมตร พร้อมตู้กันน้ำใส่อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รูปแบบอาจไม่เหมือนในภาพประกอบ นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และไม่มีผลต่อการ
 พิจารณาราคา 
 

  
 


