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ค าเตือน 
1.  เอกสารประกอบแบบ     เป็นรายการแสดงรายละเอียดประกอบแบบปลกูสร้างของงานนี ้ ซึง่เจ้าของโครงการและ    
     ผู้ รับเหมาปลกูสร้างได้พิจารณาโดยละเอียด   ถือเป็นส่วนหนึง่ของสญัญาจ้างเหมาปลกูสร้าง   และยอมรับปฏิบตัิ 
     ตามโดยเคร่งครัด 
2.  ในกรณีท่ีแบบและรายการประกอบแบบขดัแย้ง ไม่ชดัเจน ผู้ รับเหมาจะต้องแจ้งแก่เจ้าของโครงการ เพ่ือให้เจ้าของ   
     โครงการและสถาปนิกจดัการแก้ไขข้อขดัข้องนัน้ทนัทีท่ีพบ ค าวนิิจฉยัของเจ้าของโครงการและสถาปนิกให้ถือเป็น  
     เดด็ขาด 
3.  การเปล่ียนแปลงวสัดท่ีุก าหนดตามแบบ และเอกสารประกอบแบบโดยผู้ รับเหมา  ด้วยเหตจุากผู้แทนจ าหน่ายวสัด ุ 
     ผู้ รับเหมาต้องแจ้งอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนก าหนดใช้วสัดตุวันัน้ เพ่ือขออนมุตักิารเปล่ียนวสัดุ 
4.  การเปล่ียนแปลงแก้ไขตามข้อ (2) และข้อ (3)  จะท าเป็นหนงัสือระหวา่งเจ้าของโครงการ และผู้ รับเหมาปลกูสร้าง 
    อาคาร 
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หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

1. นิยาม 
ก. “ผู้วา่จ้าง” หมายถงึ ผู้มีอ านาจด าเนินการจ้างในนามของ “เจ้าของงาน” และมีความหมายรวมถึงตวัแทน

ของผู้วา่จ้าง คือ สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคมุงาน และผู้อื่นท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของตน 
ข. “ผู้ รับจ้าง” หมายถึง ผู้มีอ านาจด าเนินการรับจ้างในนามของ “ผู้ รับงาน” และมีความหมายรวมถึงผู้แทน

ของผู้ รับจ้าง  ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ รับจ้างเพ่ือปฏิบตัิงานนี ้
ค. “งาน”  หมายถงึ  วสัด ุ อปุกรณ์  เคร่ืองมือ  แรงงาน  และการปฏิบตัิงานตามสญัญานี  ้
ง. “แบบ” หมายถงึ แบบแปลนท่ีแนบท้ายสญัญานี ้รวมถงึแบบที่จัดท าเพ่ิมเติม และรายการประกอบแบบนี ้

โดยผู้วา่จ้าง และ/หรือ ผู้ รับจ้าง จดัท าขึน้เพ่ือใช้ประกอบในการปฏิบตัิงานตามสญัญานี  ้
จ. “มาตรฐาน” หมายถึง มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีอ้างถึงหรือก าหนดไว้ในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบนี ้

โดยให้ยดึถือตามมาตรฐานฉบบัลา่สดุ ในวนัท่ีลงนามในสญัญาเป็นมาตรฐานอ้างอิง 
2. หากไมไ่ด้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และท าการติดตัง้ระบบ

ไฟฟ้าทัง้หมด ตามกฎและมาตรฐานฉบบัลา่สดุท่ีอ้างถงึฉบบัใดฉบบัหนึง่ในเร่ือง ท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี  ้
กฟน.  มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
กฟภ.  มาตรฐานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
ทศท.  มาตรฐานของการโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 
วสท.  มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
มอก.  มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
ANSI  AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE  
DIN  DEUTSHER INDUSTRIE NORMAN 
IEC  INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
NEC  NATIONAL ELECTRICAL CODE 
NFPA  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
NEMA   NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION 
UL  UNDERWRITER’S LABORATORIES, INC. 
VDE   VERBAND DEUTSHER ELECTRO TECHNIKER 

3. วสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีน ามาติดตัง้จะต้องเป็นของใหม ่  
4. ผู้ รับจ้างจะต้องรับทราบ และปฏิบตัิตามข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีทางโครงการมีไว้ส าหรับการปฏิบตัิงาน และอาจไมไ่ด้

น ามากลา่วไว้ในท่ีนี ้
5. ผู้ รับจ้างสญัญาวา่จะไมน่ างานทัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผู้ว่าจ้าง และการอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบงานท่ีได้จ้างผู้ รับจ้าง
ช่วงไปนัน้ทกุประการ  

6. การเปลี่ยนงาน การเพ่ิม  หรือลดงาน 
ก. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสัง่เปลี่ยนงาน เพ่ิมงาน หรือลดงานลงจากท่ีได้ก าหนดตามสญัญาได้โดยเปลี่ ยนราคาไป     

ตามราคาตอ่หน่วยท่ีผู้ รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีท่ีไม่มีราคาต่อหน่วย จะพิจารณาโดยวิธีตกลงราคา
กบัผู้วา่จ้าง การเปลี่ยนงาน การเพ่ิม หรือลดงาน จะท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผู้วา่จ้างแล้วเท่านัน้ 

ข. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบไฟฟ้าผู้ รับจ้างจะต้องส่งแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบก่อน  และเม่ือได้รับอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึด าเนินการได้ 
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7. ผู้ปฏิบตัิงานและพนกังานของผู้ รับจ้าง 
ก. ผู้ รับจ้างต้องเสนอช่ือวิศวกรผู้ รับรับผิดชอบโครงการ รายช่ือผู้ ร่วมปฏิบัติงาน รายช่ือบัญชีผลงานของ 

ผู้ รับจ้าง และ/หรือ ผู้ รับจ้างช่วง เพ่ือให้ผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตัิก่อนเสมอ 
ข. ผู้ รับจ้างจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้าในสาขาไฟฟ้าก าลงั ซึง่สามารถปฏิบตัิงานได้ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนด

ไว้ในพระราชบญัญัติวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือเป็นผู้ รับผิดชอบในการควบคมุและปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
แบบ และรายละเอียดให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ และวิศวกรไฟฟ้าจะต้องลงนามรับรองในเอกสารส่ง
มอบงานด้วย 

ค. ผู้ รับจ้าง ต้องมีช่างไฟฟ้าท่ีช านาญงาน โดยเฉพาะส าหรับการติดตัง้งานทางไฟฟ้าในแต่ละระบบ และ มี
พนกังานเพียงพอในการปฏิบตัิงานให้เสร็จ  ตามความต้องการของผู้วา่จ้าง  

ง. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออบุัติเหตุ อนัตราย หรือความเสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่ชีวิต และทรัพย์สินของ
ผู้ปฏิบตัิงาน  และพนกังานของผู้ รับจ้างเอง 

8. การปฏิบตัิงาน 
ก. ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดทัง้ในแบบพิมพ์ และในรายละเอียดประกอบแบบนี ้ถึงแม้ว่าบาง

รายการได้แสดงไว้ในแบบพิมพ์ แต่ไม่ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ หรือมีก าหนดไว้ในราย 
ละเอียดประกอบแบบแต่ไม่แสดงไว้ในแบบพิมพ์ก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานนัน้ ๆ ทัง้หมด 
เหมือนกับว่าได้มีการแสดงและก าหนดไว้ทัง้สองแห่ง งานและอปุกรณ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ า เป็นต้อง
ท าหรือจัดหา เพ่ือให้งานเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง และปลอดภัยตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีน ามาอ้างอิง 
ถึงแม้ว่าไม่ได้แสดงไว้ในแบบพิมพ์และรายละเอียด และ /หรือ รายการวสัดุอุปกรณ์ของผู้ ว่าจ้างก็ตาม 
ผู้ รับจ้างจะต้องท าให้ถกูต้องและครบถ้วน โดยไมม่ีเง่ือนไขใด  ๆ  ทัง้สิน้ 

ข. ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ระบบไฟฟ้าทัง้หมดท่ีแสดงอยู่ในแบบ และก าหนดอยู่ในรายละเอียดประกอบแบบ
หมวดนี ้หากต้องมีการเปลี่ยนและแก้ไขวสัดุอุปกรณ์ และงานเพ่ือให้วสัดุอปุกรณ์ และงานเป็นไปตาม
แบบและข้อก าหนด ผู้ รับจ้างจะต้องเปลี่ยนและติดตัง้เพ่ิมเติม ในระหว่างระยะเวลารับประกนัโดยไม่คิด
คา่ใช้จ่ายใด  ๆ  ทัง้สิน้ 

ค. ผู้ รับจ้างจะต้องส่งแผนงานท่ีจะใช้ในการปฏิบตัิงาน ให้กบัผู้ว่าจ้าง ภายในสิบห้าวนั หลงัจากลงนามใน
สญัญา โดยแผนงานท่ีเสนอจะต้องแยกส่วนของงานท่ีจะปฏิบตัิให้ชดัเจน เหมาะสม และละเอียดตาม
สมควร และต้องแจ้งจ านวนพนกังานของผู้ รับจ้างท่ีจะใช้ในแต่ละส่วน และ/หรือ แต่ละช่วงเวลาของงาน
ก ากบัไว้ด้วย และในระหวา่งการปฏิบตัิงานหากต้องมีการเปลี่ยน แปลงแผนงานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะส่วน
หรืองานทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนถึงวนัก าหนด ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่
น้อยกวา่สิบห้าวนัเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน จะท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนุญาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้างแล้วเท่านัน้ 

ง. ผู้ รับจ้างต้องจดัท าก าหนดการ น าวสัดแุละอปุกรณ์เข้ามายงัสถานท่ีติดตัง้ และต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงาน
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อยสิบห้าวนั และผู้ รับจ้างจะต้องประสานงานกบัผู้ รับจ้าง อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

9. แบบพิมพ์  และรายละเอียดประกอบแบบ 
ก. แบบพิมพ์ และรายละเอียดประกอบแบบทัง้หมดนี ้ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ

ห้ามมิให้ผู้ ใดคดัลอกโดยวิธีใด ๆ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นใด นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก
วิศวกรผู้ออกแบบแล้วเท่านัน้ 

ข. ในกรณีท่ีแบบพิมพ์ และรายละเอียดขดัแย้งกนั และ/หรือ กรณีท่ีผู้ รับจ้างมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
จากแบบและรายละเอียด ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที เพ่ือให้ผู้ ว่าจ้าง
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน หากผู้ รับจ้างได้ด าเนินการไปก่อนได้รับอนุญาต ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
สัง่ให้ผู้ รับจ้างแก้ไขงานนัน้ ๆ ให้ถกูต้องโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด โดยทัว่ไป
หากแบบพิมพ์และรายละเอียดก าหนดไว้ไมต่รงกนั  ให้ยดึถือแบบเป็นหลกั 

ค. ต าแหน่ง ดวงโคมไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับสายสัญญาณโทรศัพท์ และเต้ารับ
สายสญัญาณระบบสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ ท่ีแสดงในแบบเป็นต าแหน่งโดยประมาณ ผู้ รับจ้างต้องก าหนด
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ต าแหน่งให้เหมาะสม โดยปรึกษากับผู้ ว่าจ้างก่อนท าการติดตัง้ และผู้ ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะสั่งแก้ไข
ต าแหน่งจากแบบ  ได้ตามสมควรโดยไมม่ีการเพ่ิมคา่จ้างแตป่ระการใด 

ง. ส่วนงานท่ีไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบ ผู้ รับจ้างต้องท าแบบรายละเอียดส่งให้ผู้ ว่าจ้างหรือ ผู้แทน
พิจารณาเห็นชอบก่อน  และเม่ือได้รับอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว  จงึด าเนินการได้ 

10. มาตรฐานของวสัดอุปุกรณ์ 
ก. วสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีน ามาติดตัง้ต้องผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีผู้วา่จ้างเช่ือถือ เช่น มอก., UL, FM.   

เป็นต้น  และต้องมีมาตรฐานเดียวกนักบัท่ีอ้างอิงถงึรายละเอียดประกอบแบบนี ้
ข. วสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีน ามาติดตัง้จะต้องสง่ตวัอย่างให้ผู้วา่จ้าง หรือผู้แทนพิจารณาเห็นชอบก่อน และ

เม่ือได้รับอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึสามารถน ามาใช้ได้ 
ค. ในการก าหนดรายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบพิมพ์ และในรายละเอียดประกอบแบบนี ้โดยอาจ

กลา่วอ้างถงึ  เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือ ผู้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวก็ดี มิได้หมายความว่า ผู้ รับจ้างจะต้อง
ใช้อุปกรณ์ ท่ีระบุได้ดงักล่าวมาติดตัง้เสมอไป  ส าหรับกรณีท่ีผู้ รับจ้างต้องการใช้วสัดุอปุกรณ์เทียบเท่า
อปุกรณ์ท่ีกล่าวอ้างถึง หรือนอกเหนือจากมาตรฐานท่ีระบุไว้ ผู้ รับจ้างต้องพิสจูน์ และชีแ้จงให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาให้ความยินยอมก่อน                      

ง. ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างเห็นว่า วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีน ามาใช้ มีคณุสมบตัิไม่ดีเท่าท่ีก าหนด หรือแสดงไว้ในแบบ 
และรายละเอียดประกอบแบบนี ้ผู้ ว่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ยอมให้น ามาใช้ในงานนี ้และในกรณีท่ีผู้ ว่าจ้าง          
มีความเห็นวา่ควรสง่ให้สถาบนัท่ีผู้วา่จ้างเช่ือถือ ท าการทดสอบคณุสมบตัิเพ่ือเปรียบเทียบกบัคณุสมบตัิ
ท่ีก าหนดไว้ในแบบ  และรายละเอียดประกอบแบบ  ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการให้โดยทนัทีและ ต้อง
เป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง  ๆ  ทัง้หมด 

11. การเห็นชอบ การให้ความยินยอม หรือการอนมุตัิใด ๆ เก่ียวกบัวสัดอุปุกรณ์ วิธีและแนวทางการติดตัง้ และ/หรือ 
ต าแหน่งการติดตัง้ หรือข้อเสนอใด ๆ ของผู้ รับจ้าง ให้ถือว่าเป็นการรับรู้ของผู้ ว่าจ้าง และ /หรือ ตวัแทนของผู้
ว่าจ้างในขณะนัน้เท่านัน้ และยงัคงถือว่าผู้ รับจ้างต้องรับภาระและความรับผิดชอบเต็มท่ี ในเร่ืองความถูกต้อง
ตามหลกัวิชาการ ความสมบูรณ์ของวสัดอุปุกรณ์ และงานท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามท่ีก าหนดทัง้ในแบบพิมพ์ 
และในรายละเอียดประกอบแบบ รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าผู้
ว่าจ้าง และ/หรือ ตวัแทนของผู้ ว่าจ้างได้มีการกระท าตามนยัดงักล่าวแล้วข้างต้น จนกว่าจะส่งมอบงาน และ /
หรือ พ้นระยะเวลาการรับประกนัคณุภาพ 

12. วสัดแุละอุปกรณ์ซึง่ผู้ รับจ้างจดัหามาและงานท่ีเสร็จแล้ว  ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้างทัง้สิน้ และผู้ รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบเตม็ท่ี เก่ียวกบัการบ ารุงรักษา ความเสื่อมสภาพ สญูหาย ถกูท าลาย และ/หรือความเสียหายใด ๆ 
จนกวา่ ผู้วา่จ้างจะได้รับมอบงานท่ีแล้วเสร็จ 

13. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเคร่ืองมือ วสัดุอปุกรณ์ เข้ามายงัสถานท่ีติดตัง้ จนถึงสถานท่ีติดตัง้ใช้งาน
จริงโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายในการนีท้ัง้หมด รวมทัง้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ /
หรือ ความลา่ช้าอนัเกิดจากการขนสง่วสัดอุปุกรณ์นัน้ทกุประการ 

14. แบบก่อสร้าง  (SHOP  DRAWING)   
ก. ผู้ รับจ้างต้องสง่แบบก่อสร้างอย่างน้อย 4 ชดุ ให้ผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนการติดตัง้อย่างน้อย 30 วนั   
ข. แบบก่อสร้างต้องใช้มาตรฐานกระดาษ การเขียนแบบและสญัลกัษณ์เดียวกนักบัต้นแบบ  
ค. แบบก่อสร้างต้องแสดงรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับระบบไฟฟ้า และรายละเอียดอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้อง

กบังานก่อสร้างอาคาร   หรือผู้ รับจ้างรายอื่น  ๆ   
ง. แบบก่อสร้างต้องมีรายละเอียดการติดตัง้ของวสัดอุปุกรณ์ตา่ง  ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
จ. การติดตัง้สายไฟฟ้าแรงสงู  ตู้สวิทช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสงู (ถ้าม)ี และหม้อแปลงไฟฟ้า 
ฉ. การติดตัง้สายไฟฟ้าแรงต ่า ตู้สวิทช์เกียร์ไฟฟ้าแรงต ่า แผงสวิทช์อตัโนมตัิย่อย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน   

(ถ้าม)ี  และอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด  
ช. การติดตัง้และแนวการเดินสายไฟฟ้า แนวท่อร้อยสายไฟฟ้า แนวรางเดินสายไฟฟ้า แนวการเดินบสัเวย์    

(ถ้าม)ี ฯลฯ  รวมทัง้วิธีการติดตัง้อปุกรณ์ดงักลา่วทัง้หมด 
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ซ. การติดตัง้ดวงโคมไฟฟ้า  สวิทช์ไฟฟ้า  และเต้ารับไฟฟ้าทัง้หมด 
ฌ. รายละเอียดของวงจรตา่ง ๆ ตามความจ าเป็น เช่น วงจรระบบควบคมุอตัโนมตัิตา่ง ๆ เป็นต้น 
ญ. รายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการติดตัง้ เช่น ขนาด ความหนา การจบัยึด รวมทัง้รายละเอียด

เก่ียวกบัต าแหน่งของการติดตัง้  หรือคณุสมบตัิอ่ืน  ๆ   
ฎ. รายละเอียดอปุกรณ์  และการติดตัง้ ของระบบการตอ่ลงดิน และระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
ฏ. รายละเอียดอุปกรณ์ และการติดตัง้ ของระบบโทรศพัท์ ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียง 

ระบบสัญญาณโทรทัศน์ ระบบสื่อสารภายใน ฯลฯ ท่ีมีการแสดงไว้ในแบบพิมพ์ และรายละเอียด
ประกอบแบบนี ้

15. แบบตามท่ีสร้างจริง (ASBUILT   DRAWING)   
ก. ผู้ รับจ้างต้องส่งแบบพิมพ์ของแบบตามท่ีสร้างจริงอย่างน้อย 3 ชุด รวมทัง้แบบต้นฉบับเขียนลงใน

กระดาษไข จ านวน 1 ชดุ และไฟล์แบบทัง้หมดคดัลอกลงใน CD-ROM จ านวน 3 ชุด โดยเป็นแบบแสดง
แผนผงั ต าแหน่งของวสัดอุปุกรณ์ รวมทัง้วิธีการติดตัง้ และแนวการติดตัง้ตามท่ีก่อสร้างจริง รวมทัง้ส่วน
ท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง จากแบบก่อสร้างท่ีรับการอนมุตัิจากผู้วา่จ้างในระหวา่งการติดตัง้จริง 

ข. แบบตามท่ีสร้างจริง ต้องใช้มาตรฐานกระดาษ การเขียนแบบ และสญัลกัษณ์เดียวกนักบัแบบก่อสร้าง 
ค. แบบตามท่ีสร้างจริงต้องมีวิศวกร ลงนามรับรองความถูกต้องและส่งมอบงาน และผู้ รับจ้างต้องส่งแบบ

ตามท่ีสร้างจริงให้กบัผู้วา่จ้างภายใน  30 วนั นบัจากวนัท่ีงานนัน้ ๆ แล้วเสร็จ 
16. การใช้พลงังานไฟฟ้าชัว่คราว และอปุกรณ์ชัว่คราวอื่น ๆ 

ก. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การใช้งาน การติดตัง้ และการทดสอบท่ี
เก่ียวข้อง กบัการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศพัท์ และท่ออื่น ๆ รวมทัง้มาตรวดัชัว่คราวต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงาน
ก่อสร้างท่ี ระบใุนแบบพิมพ์  และ/หรือ ระบใุนรายละเอียดประกอบแบบนี ้

ข. ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้าชัว่คราว ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง รวมทัง้การติดตัง้โคมไฟฟ้า
ชัว่คราว ตามจุดต่าง ๆ ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดให้ ตามความจ าเป็นในการปฏิบตัิงานหรือความจ าเป็นในการ
ตรวจสอบงานของผู้ ว่าจ้าง รวมทัง้ความปลอดภัยในการท างานของส่วนรวม ซึง่ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้
ระบบไฟฟ้าชัว่คราว และดวงโคมไฟฟ้าชัว่คราว อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

17. การฝึกอบรม 
ก. ผู้ รับจ้างต้องจดัการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีควบคมุ และรักษาเคร่ืองของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้ความสามารถใน

การใช้งาน  และการบ ารุงรักษา  ก่อนสง่มอบงาน 
ข. ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างผู้ช านาญเฉพาะแต่ละระบบ ส าหรับระบบต่าง ๆ  มาช่วยเดินเคร่ืองและควบคุม

เคร่ือง เป็นระยะเวลา  7  วนัติดตอ่กนั  หลงัจากวนัสง่มอบงาน 
18. การบริการ 

ก. ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างผู้ช านาญเฉพาะแต่ละระบบไว้ส าหรับ  การตรวจซ่อมแซม  บ ารุงรักษาเคร่ืองและ
อปุกรณ์ของระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกๆ 1 เดือน ภายในระยะเวลา 1  ปี     
รวมอย่างน้อย  12  ครัง้ 

ข. การตรวจซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองแตล่ะครัง้ ผู้ รับจ้างต้องท ารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ทุกชิน้ เสนอ
ตอ่ผู้วา่จ้าง  ภายใน  7  วนั  นบัจากวนัท่ีให้บริการ 

ค. ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างมีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉกุเฉิน นอกเวลาปกติ ผู้ รับจ้างต้องรีบบริการโดยไมช่กัช้า 
ง. ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างผู้ช านาญเฉพาะแต่ละระบบ ไว้ส าหรับการตรวจซ่อมแซม บ ารุงรักษาเคร่ืองและ

อปุกรณ์ของระบบต่าง  ๆ  ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  ส าหรับการใช้งานในปีท่ี 2 เป็นประจ าทุก 3 
เดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี รวมอย่างน้อย 4 ครัง้ และผู้ รับจ้างต้องท ารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์
ทกุชิน้ เสนอตอ่ผู้วา่จ้าง ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีให้บริการ 
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19. การทดสอบ 
ก. ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารทัง้หมด โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

ทัง้หมด รวมทัง้อปุกรณ์ท่ีต้องจดัหาหรือติดตัง้เพ่ิมเติมส าหรับการทดสอบ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง 

ข. ส าหรับระบบไฟฟ้าก าลัง ให้วิศวกรไฟฟ้าของผู้ รับจ้างท าการตรวจสอบ และจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ คุณภาพการฉนวน (INSULATION) ขนาดแรงดนัไฟฟ้า และขนาดกระแสไฟฟ้าของแต่ละ
วงจร พร้อมทัง้ให้วิศวกรไฟฟ้าของผู้ รับจ้างลงนามรับรองผล การตรวจสอบ และให้ถือว่ารายงานผลการ
ตรวจสอบนี ้   เป็นเอกสารส าคญัส าหรับการสง่มอบงานด้วย 

ค. ส าหรับระบบสื่อสาร ให้วิศวกรไฟฟ้าของผู้ รับจ้างท าการตรวจสอบ และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
คณุภาพสญัญาณ (NOISE LEVEL) ขนาดสญัญาณ ฯลฯ ของอปุกรณ์แตล่ะจดุ พร้อมทัง้ให้วิศวกรไฟฟ้า
ของผู้ รับจ้างลงนามรับรองผลการตรวจสอบ  และให้ถือว่ารายงานผลการตรวจสอบนีเ้ป็นเอกสารส าคญั
ส าหรับการสง่มอบงานด้วย 

ง. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบคา่ความต้านทานฉนวน ของระบบการรับและจ่ายพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
โดยใช้เคร่ืองวดัคา่ความต้านทานฉนวนไฟฟ้าแบบกระแสตรง 1000 โวลท์ แล้วบนัทึกผลการทดสอบเพ่ือ
รายงานให้กับผู้ ว่าจ้าง ก่อนท่ีผู้ รับจ้างจะท าการทดสอบการรับและจ่ายพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ตอ่ไป 

จ. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบ การรับและจ่ายพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า โดยให้ท าการป้อนพลงังานไฟฟ้า
ให้กบัระบบไฟฟ้าแรงสงู และระบบไฟฟ้าแรงต ่าของอาคาร โดยท่ีอปุกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมด รวมทัง้รีเลย์และ
อปุกรณ์ตดัตอนอตัโนมตัิตา่ง ๆ ต้องปรับแต่งและติดตัง้เหมือนกบัสภาพการใช้งานตามปกติ ซึง่อปุกรณ์
ทกุชิน้ต้องท างานได้ตามปกติเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 48  ชัว่โมง  จงึถือวา่ใช้งานได้ 

ฉ. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบการท างานของอปุกรณ์ต่าง  ๆ  รวมทัง้ดวงโคม  โดยการเปิดหรือจ่ายไฟฟ้าทิง้
ไว้ตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลา  24  ชัว่โมง  และส าหรับเต้ารับไฟฟ้าทกุจดุให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบโดยใช้โหลด
แสงสวา่ง ขนาด  60  วตัต์  เสียบเข้ากบัเต้ารับไฟฟ้านัน้ ๆ  เป็นเวลาอย่างน้อย  5  นาที 

ช. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน และสายไฟของวงจรย่อยทุกจุด โดยการปลดปลาย  
สายทัง้สองข้างออกจากโหลด และแหล่งจ่ายไฟฟ้าแล้ววดัค่าฉนวน โดยใช้เคร่ืองวดัค่าความต้านทาน  
ฉนวน ไฟฟ้าแบบกระแสตรง 500 โวลท์ เป็นเวลาต่อเน่ืองกนั 30 วินาที แล้วบนัทึกผลการทดสอบเพ่ือ
รายงานให้กับผู้ ว่าจ้าง ค่าความต้านทานฉนวนระหว่างสายกับสาย และสายกับสายดินต้องไม่ต ่ากว่า 
1.0 เมกกะโอห์ม 

ซ. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบคา่กระแสของสายป้อน และสายไฟของวงจรย่อย โดยการเปิด หรือจ่ายไฟของ
โหลดทัง้หมดของวงจร แล้วท าการวดัค่ากระแสไฟฟ้า โดยใช้เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคล้อง (CLAMP 
ON AMPMETER)  แล้วบนัทกึผลการทดสอบเพ่ือรายงานให้กบัผู้วา่จ้าง 

ฌ. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบค่าความต้านทานของระบบการต่อลงดิน โดยใช้เคร่ืองวดัค่าความต้านทาน
ของดิน  แล้วบนัทกึผลการทดสอบเพ่ือรายงานให้กบัผู้วา่จ้าง 

ญ. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบการท างานของระบบเสาอากาศโทรทศัน์รวม โดยการวดัค่าสญัญาณท่ีเต้ารับ
สญัญาณทัง้หมด  แล้วบนัทกึผลการทดสอบเพ่ือรายงานให้กบัผู้วา่จ้าง 

ฎ. ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียง และระบบ
โทรศพัท์  รวมทัง้ระบบสื่อสารอื่น  ๆ  ตามท่ีผู้วา่จ้างเห็นสมควร 

20. การสง่มอบงาน 
ก. ผู้ รับจ้างต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า เพ่ือเดินเคร่ือง และทดสอบอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพการใช้งานเต็มท่ี 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  24  ชัว่โมงติดตอ่กนั 
ข. ผู้ รับจ้างต้องปรับแตง่อปุกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ให้มีขนาดเหมาะสมกบัสภาพการใช้

งานทัง้ในปัจจบุนั และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยให้มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีและความต้องการ
อนัได้แก่ การปรับแตง่ความสมดลุของโหลด การปรับแต่งแรงดนัของระบบ การปรับแต่งการป้องกนัการ
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ใช้กระแสเกินและการลัดวงจร การปรับแต่งคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร ต่าง ๆ ทัง้นีผู้้ รับจ้างเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 

ค. ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบ เคร่ือง วสัด ุและอปุกรณ์ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผล
เป็นท่ีพอใจ และแน่ใจว่าเคร่ือง วสัดุและอุปกรณ์เหล่านัน้ สามารถท างานได้ดี ถูกต้องตามแบบ และ
ข้อก าหนดทกุประการ 

ง. ผู้ รับจ้างต้องสง่เอกสาร  และสิ่งของดงัตอ่ไปนี ้ ในวนัสง่มอบงาน 
จ. แบบสร้างจริง 
ฉ. รายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลงั 
ช. รายงานผลการตรวจสอบระบบสื่อสาร  
ซ. รายการระยะเวลาการตรวจสอบระบบตา่ง ๆ ในระยะเวลาการรับประกนั 
ฌ. หนงัสือคูม่ือการใช้  และบ ารุงรักษาเคร่ือง  และอปุกรณ์   
ญ. เคร่ืองมือพิเศษท่ีจ าเป็น  ส าหรับการปรับแตง่  และซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ือง  และอปุกรณ์  ซึง่ได้จากผู้ผลิต

เคร่ือง และอปุกรณ์นัน้ ๆ 
ฎ. อะไหล ่ และวสัดอุปุกรณ์ตา่ง  ๆ  ตามท่ีระบไุว้ในแบบ  และรายละเอียดประกอบแบบนี ้ 
ฏ. ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการทดสอบเคร่ือง  ฯลฯ  เพ่ือการตรวจรับมอบงาน 

21. การรับประกนั 
ก. ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัด ุและอปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เป็นระยะเวลา 2 ปี หลงัจากวนั

ตรวจรับงานครัง้สดุท้าย ในระยะเวลารับประกนันีถ้้าหากวสัดหุรืออปุกรณ์ใดช ารุดใช้งานไม่ได้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้ โดยถูกต้องตามหลกัวิชา และผู้ รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
นีท้ัง้หมด ส าหรับหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ให้ผู้ รับจ้างรับประกนัเป็นระยะเวลา 90 วนั ส าหรับหลอดไฟฟ้า
แบบอื่นให้ผู้ รับจ้างรับประกนัตามระยะเวลาของ  AVERAGE  LIFE  TIME 

ข. ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้ รับจ้างต้องมีหลักทรัพย์วางค า้ประกันไว้ โดยมีจ านวนวงเงินตามท่ี        
ตกลงกนัระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะน ามาใช้จ่ายได้ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการรับประกนั 
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หมวดที่ 2 
ขอบเขตของงาน 

1. ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบและรายการ  ตลอดจนวสัดุและ
อปุกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการติดตัง้ระบบไฟฟ้านี ้รวมถึง แรงงาน เคร่ืองมือ สถานท่ีเก็บของ ไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟฟ้าก าลงัชัว่คราว  นัง่ร้านชัว่คราวท่ีจ าเป็นต้องใช้  เพ่ือให้งานติดตัง้ระบบไฟฟ้าเสร็จสมบรูณ์ 

2. ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการปักเสาพาดสาย ติดตัง้สายเคเบิล้แรงสงู หม้อแปลงไฟฟ้า และติดต่อประสานงานกบั
การไฟฟ้าส่วนท้องถ่ินเพ่ือขยายเขต ตลอดจนถึงการติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้าแรงสงู โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบค่า 
ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

3. ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการประสานงานกบัการไฟฟ้าสว่นท้องถ่ิน โดยจดัท าและพิมพ์แบบตามท่ีการไฟฟ้า
ท้องถ่ินต้องการ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ และขออนุญาตติดตัง้ระบบไฟฟ้าของอาคาร โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายตา่ง  ๆ  

4. ผู้ รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ รับจ้างก่อสร้าง และผู้ รับจ้างงานอื่น ๆ โดยผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการ
เจาะช่อง  ซ่อมช่องท่ีเจาะ  และงานอื่น  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องนัน้ทัง้หมด เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย  และเกิดความ
ลา่ช้าขึน้ 

5. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ระบบสายป้อน  ไปยงัอปุกรณ์ของระบบสุขาภิบาล, ระบบลิฟท์โดยสาร และ
ระบบอื่น  ๆ  ท่ีต้องใช้กระแสไฟฟ้า  เพ่ือให้ระบบตา่ง  ๆ  นัน้สามารถใช้งานได้ 

6. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าฐานคอนกรีต ส าหรับแผงสวิทช์จ่ายไฟหลกั (MAIN DISTRIBUTION BOARD MDB.)    
ตามต าแหน่งท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบ 

7. ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้ แผงสวิทช์จ่ายไฟหลกั แผงสวิทช์จ่ายไฟรอง แผงเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า (ตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าฯ)  สวิทช์ตดัตอนอตัโนมตัิ  สวิทช์ตดัตอน แผงเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าประจ าห้องพกัรวม 
สายป้อน ท่อร้อยสาย รางเดินสาย พร้อมทัง้วสัด ุอปุกรณ์ประกอบให้ครบถ้วน ตามท่ีได้ขออนุมตัิแก้ไขเพ่ิมเติม
จากแบบจนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ 

8. ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ส าหรับระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทัง้หมดของอาคาร ตามท่ี
ก าหนดไว้ในแบบ  จนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ 

9. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้อปุกรณ์ส าหรับระบบการต่อลงดิน และระบบล่อฟ้าของอาคารรวมทัง้การเช่ือม
สายน าลงดิน ( DOWN CONDUCTOR ) เข้ากับโครงสร้าง และอปุกรณ์อื่น ๆ ของอาคารท่ีจ าเป็นตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในแบบและรายละเอียดประกอบแบบนี ้

10. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ อปุกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉกุเฉิน ทัง้หมดของอาคารตามท่ีก าหนดไว้
ในแบบจนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ 

11. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ ดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศพัท์ เต้ารับสายสญัญาณ
โทรทศัน์ เต้ารับสายสญัญาณระบบสื่อสารอื่น ๆ พร้อมทัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้หมดของอาคาร ตามท่ีก าหนด
ไว้ในแบบจนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ 

12. ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรประจ าหน่วยงาน  (SITE ENGINEER) จะต้องมีวิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพอนุญาต 
(กว.) ตามวฒิุท่ีกฎหมายก าหนด ประจ าหน่วยงาน  ตลอดเวลาท างานไม่น้อยกว่า  1  คน  โดยวิศวกรหรือผู้ รับ
มอบอ านาจ  สามารถจะก าหนดเพ่ิมจ านวนวิศวกรประจ าหน่วยงานตามความจ าเป็นได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
และได้รับมอบโดยผู้วา่จ้าง 

13. ในระหว่างการติดตัง้ระบบ  ผู้ ว่าจ้าง  หรือวิศวกรมีสิทธ์ิท่ีจะขอตรวจสอบผลงาน  โดยผู้ รับจ้างจะต้องอ านวย
ความสะดวกตามท่ีวิศวกรร้องขอ  และมีสิทธ์ิท่ีจะระงับให้ผู้ รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ทันที  หาก
พบวา่ผลงานการติดตัง้  หรือบคุคลดงักลา่วไมม่ีคณุสมบตัิเพียงพอในการปฏิบตัิงาน 

14. ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่ความเสียหายใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้แก่ทรัพย์สิน และบุคคลอนัเกิดขึน้
จากอบุตัิเหต ุ หรือความประมาทท่ีเกิดขึน้จากการกระท าของผู้ รับจ้าง   
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15. ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทัง้ระบบสื่อสาร ท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบตาม
วิธีการท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบนี ้และจดัท ารายงานการทดสอบให้แก่ผู้วา่จ้าง 

16. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบก่อสร้าง (SHOP DRAWING) ตามขนาดมาตราส่วนในแบบของผู้ว่าจ้าง ยกเว้นกรณี
ท่ีต้องการแสดงรายละเอียดให้ชดัเจนขึน้  เพ่ือเสนอขออนมุตัิจากผู้วา่จ้างอีก  3 ชดุ  เพ่ือใช้ในการควบคมุงาน 

17. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบตามท่ีสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ตามขนาดมาตราสว่นในแบบก่อสร้างท่ีได้รับ
การอนมุตัิ ให้กบัผู้วา่จ้างหรือตวัแทนท่ีได้รับมอบหมาย ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีงานนัน้ ๆ แล้วเสร็จ และให้
ผู้ รับจ้างสง่แบบตามท่ีสร้างจริงให้ผู้วา่จ้างอีก จ านวน 3 ชดุ หลงัจากงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ เสร็จ
สมบรูณ์ทัง้หมด ผู้วา่จ้างจงึจะช าระเงินงวดสดุท้ายให้ตามเง่ือนไขการช าระเงิน 

18. ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัด ุและอปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เป็นระยะเวลา 2 ปี หลงัจากวนัตรวจรับ
งานครัง้สดุท้าย ในระยะเวลารับประกนันีถ้้าหากวสัดหุรืออปุกรณ์ใดช ารุด ใช้งานไม่ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขให้ใช้งานได้ โดยถกูต้องตามหลกัวิชา และผู้ รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทัง้หมด ส าหรับหลอดไฟฟ้า
แบบมีไส้ให้ผู้ รับจ้างรับประกนัเป็นระยะเวลา 90 วนั ส าหรับหลอดไฟฟ้าแบบอื่นให้ผู้ รับจ้างรับประกนัตามระยะ 
เวลาของ AVERAGE LIFE  TIME 

19. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอะไหล ่และเคร่ืองมือบ ารุงรักษา พร้อมทัง้หนงัสือคูม่ือการใช้งาน และการบ ารุงรักษามอบ
ให้แก่ผู้วา่จ้างก่อนวนัตรวจทดสอบเพ่ือรับมอบงาน 

20. ในระหว่างระยะเวลารับประกัน  ผู้ รับจ้างต้องมีหลกัทรัพย์วางค า้ประกันไว้  โดยมีจ านวนเงินตามท่ีตกลงกัน
ระหว่าง ผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้าง  โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะน ามาใช่จ่ายได้  ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
การรับประกนั 
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หมวดที่ 3 
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) 

1. ตวัตู้รวม หมายถงึ ตู้  MAIN ของ EMERGENCY ด้วย (ถ้ามี) 
 เป็นตู้ซึง่สามารถผลิต และประกอบขึน้ภายในประเทศ โดยเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานจากโรงงาน ซึง่ผลิตอปุกรณ์

นี ้ เป็นประจ า ออกแบบและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IEC, ANSI หรือการไฟฟ้าฯ โดยโรงงานผู้ผลิต 
2. ผู้ รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีติดตัง้อยู่ภายในตวัตู้ทุกชิน้ซึ่งได้มาตรฐาน  UL, NEMA, ANSI, 

IEC, DIN, TIS เพ่ือขออนมุตัิก่อนด าเนินการติดตัง้ 
3. ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS ขนาดของตู้  การจัดเรียงอุปกรณ์ภายในตู้ทุกชิน้อย่างละเอียด

ต าแหน่งของตู้ ท่ีจดัวางภายในห้องเคร่ือง เพ่ือขออนมุตัิก่อนการด าเนินการ 
4. รายละเอียดทางเทคนิคของตู้ 

ก. โครงสร้างตวัตู้ประกอบขึน้จากแผ่นเหล็กและโครงเหล็กชุบด้วยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED หรือ    
ELECTRO GALVANIZED STEEL ทัง้หมด 

ข. ความหนาเหลก็โครงตู้   ไมน้่อยกวา่  3.0 มม. 
ค. ความหนาของเหลก็แผ่นท าตู้   ไมน้่อยกวา่  2.0 มม. 
ง. พ่นสีกนัสนิมหนึง่ชัน้  และสีภายนอกอีก  2 ชัน้  หรือผ่านกรรมวิธีพ่นสีที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว  

5. รายละเอียดทางเทคนิคของอปุกรณ์ภายในตู้  
ก. BUS BARS เป็นชนิดทองแดงมีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 98% จะต้องประกอบและยึดด้วย 

INSULATOR SUPPORT อย่างแข็งแรง สามารถต้านทานกระแสลดัวงจร ไม่น้อยกว่าค่ากระแสลดัวงจร
ของขนาด MAIN CIRCUIT BREAKER หรือดจูาก LOAD SCHEDULE 

ข. ขนาดของ BUS BARS ต้องรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 1000 AMPS. ต่อพืน้ท่ีหน้าตดัของทองแดงหนึ่ง
ตารางนิว้ โดยมี AMPACITY ไม่น้อยกว่า 125% ของค่าประแส FULL LOAD ทัง้หมด และห้ามมิให้ลด
ขนาดช่วงใดช่วงหนึง่ตลอดความยาวของ  MAIN  BUS  BARS 

ค. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น CIRCUIT BREAKER ขนาดต ่ากว่า 1600 AMPS. ให้เป็นแบบ FIXED 
TYPE MANUAL OPERATED MOLDED CASE 

ง. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น CIRCUIT BREAKER ขนาด 1600 – 2500 AMPS. ให้เป็นแบบ SOLD  
STATE  TRIP, MANUAL  OPERATED  MOLDED  CASE 

จ. หามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น CIRCUIT BREAKER ขนาดเกิดกว่า 2500 AMPS. ให้เป็นแบบ AIR  
CIRCUIT  BREAKER,  ELECTRICAL  OPERATED 

ฉ. MAIN CIRCUIT BREAKER ต้องประกอบด้วย PHASE PROTECTION UNDER VOLTAGE OVER 
VOLTAGE, OVER CURRENT และ GROUND FAULT DEVICE พร้อมด้วย LONG AND SHORT 
TIME  DELAY 

ช. ขนาด INTERRUPTING CAPACITY ของ CIRCUIT BREAKER ทุกตวั ให้ดรูายละเอียดจาก LOAD   
SCHEDULE  
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หมวดที่ 4 
DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD 

1 ตู้  DISTRIBUTION BOARD เป็นตู้ซึ่งสามารถผลิต และประกอบขึน้ภายในประเทศ โดยเป็นผลิตภัณฑ์
มาตรฐานจากโรงงาน ซึง่ผลิตอปุกรณ์นีเ้ป็นประจ าและออกแบบผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IEC, ANSI 
หรือการไฟฟ้าฯ 

2 ตู้  PANEL BOARD เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) จากโรงงานซึ่งผลิตอปุกรณ์นีเ้ป็น
ประจ า ต้องผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IEC, NEMA, UL หรือ ANSI. 

3 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS ต าแหน่งการติดตัง้ตลอดจนการจัดแนว CONDUIT หรือ RACE 
WAY อื่น ๆ เพ่ือขออนมุตัิก่อนด าเนินการติดตัง้ 

4 รายละเอียดทางเทคนิค 
ก. ต้องมีขนาดของ MAIN LUGS หรือ MAIN CIRCUIT BREAKER และ INTERRUPTING CAPACITY 

ตาม LOAD SCHEDULE 
ข. ต้องมีจ านวนช่องท่ีใส ่CIRCUIT BREAKER ไมน้่อยกวา่ ใน LOAD SCHEDULE 
ค. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน PANEL BOARD จะต้องเป็นชนิด SURFACE MOUNTED 
ง. CIRCUIT BREAKER ภายในแผง เป็นชนิด PLUG-ON หรือ BOLT-ON, THERMAL- MAGNETIC, 

MOLDED CASE ขนาดของ AMPERE TRIP, AMPERE FRAME ให้ดูรายละเอียดจาก LOAD 
SCHEDULE แตล่ะตวั 

จ. ตวัตู้ ต้องเป็นเหลก็ชบุสงักะสีและพ่นสีทบัอีกอย่างน้อย 2 ชัน้ หรือผ่านกรรมวิธีพ่นสีที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว 
ฉ. จะต้องติดตัง้เบอร์ของ CIRCUIT BREAKER และ WIRE MARKER  ชนิดถาวร เข้ากบัสายไฟทุกเส้นท่ี  

ตอ่เข้า CIRCUIT BREAKER โดยให้มีเบอร์ตรงกบั CIRCUIT BREAKER นัน้ ๆ  
ช. ผนงัด้านในของฝาตู้จะต้องติดตัง้ตารางแสดงรายละเอียดหน้าท่ีของ CIRCUIT BREAKER แตล่ะตวั  ทุก

ตวั 
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หมวดที่ 5 
สายไฟฟ้า 

1. สายไฟทัง้หมดท่ีน ามาใช้ติดตัง้ต้องมีตวัน าเป็นทองแดง และเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้าของ มอก. 11-2535 
หรือ IEC 60227 ผลิตขึน้โดยผู้ผลิตท่ีผู้วา่จ้างเช่ือถือ และยอมรับ โดยทัว่ไปให้ใช้สายพิกดัแรงดนั 450/750 โวลท์ 
ฉนวนใช้กบัอณุหภูมิใช้งานท่ี 70 และ 90 องศาเซลเซียส ยกเว้นกรณีท่ีได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในแบบพิมพ์ 
หรือตารางโหลด (LOAD SCHEDULE) โดยการเลือกใช้งาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ระบบไฟฟ้า
ส าหรับปะเทศไทยฉบบัลา่สดุ เป็นส าคญั ระบบสีของสายไฟฟ้าให้ใช้ดงันี.้- 

PHASE A  - L1 สีน า้ตาล 
PHASE B - L2 สีด า 
PHASE C - L3 สีเทา 
NEUTRAL  - N สีฟ้า 
GROUND GR - E สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง 

2. สายไฟฟ้าท่ีผลิตขึน้เพียงสีเดียวให้ทาสีท่ีสายไฟ หรือพันเทป หรือติดเคร่ืองหมายท่ีสายไฟฟ้า ทุกแห่งท่ีมีการ    
ตอ่สาย และตอ่เข้าอปุกรณ์ไฟฟ้าด้วยสีที่ก าหนดข้างต้น 

3. สายไฟฟ้าท่ีใช้เดินใต้ดิน ไมว่า่จะโดยการร้อยท่อ หรือฝังดินโดนตรง ต้องเป็นสายท่ีมีเปลือกนอกหนาเป็นพิเศษท่ี
ผลิตขึน้ส าหรับเดินใต้ดิน ชนิด NYY ยกเว้นกรณีท่ีได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในแบบพิมพ์ หรือตารางโหลด 
(LOAD SCHEDULE)  

4. ห้ามตดัตอ่สายไฟฟ้าในแผงสวิทช์ตดัตอนอตัโนมตัิ การตดัสายไฟฟ้าจะต้องท าในกล่องต่อสายเท่านัน้ และต้อง
พนัทบัด้วยเทปพนัสาย ให้มีฉนวนเทียบเท่าสายไฟฟ้า ส าหรับสายขนาด 10 ตร.มม. หรือเล็กกว่า ต้องต่อสาย
โดยใช้ WIRE NUT ส าหรับสายขนาด 16 ตร.มม. หรือใหญ่กว่า ต้องต่อสายโดยใช้ SOLDERLESS WIRE 
CONNECTOR ชนิดใช้เคร่ืองมือกลอดั และใช้ HEAT SHRINK TUBE หุ้มรอยตอ่สาย 

5. สายไฟฟ้าท่ีเดินเข้าไปในแผงสวิทช์ตัดตอน แผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์อื่น จะต้องจัดให้เป็น
ระเบียบ โดยใช้เชือกหรือสายรัด ผูกหรือรัดไว้เป็นหมวดหมู่ และสายไฟฟ้าจะต้องมีความยาวเหลือไว้เพียง
พอท่ีจะย้ายต าแหน่งในแผงสวิทช์ตดัตอนอตัโนมตัิ 

6. สายเคเบิล้แรงสงูต้องเป็นสายเส้นเดียวตลอด ห้ามตดัตอ่สายระหวา่งทาง 
7. การตอ่สายเข้าอปุกรณ์ไฟฟ้า ท่ีใช้ขัว้ตอ่แบบมีหวัสกรูยดึสาย จะต้องใส ่TERMINAL ชนิดใช้เคร่ืองมือกลอดั (ใช้ 

CABLE LUG แบบบีบ) และหุ้มด้วย HEAT SHRINK TUBE ทกุแห่ง 
8. หวัต่อสายท่ีอยู่ในท่ีเปียกชืน้อยู่เสมอต้องหล่อหุ้มด้วยสาร SCOTCHAST, SIEMEN PROTOLIN หรือ EPOXY 

อื่น ๆ ท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า  
9. การดงึสายไฟฟ้าผ่านท่อร้อยสาย ต้องกระท าหลงัจากท่ีวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดงึสายและอปุกรณ์

ตา่ง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านัน้ ห้ามไมใ่ห้ตระเตรียมโดยร้อยสายลว่งหน้าอย่างเดด็ขาด 
10. การดึงสายควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสาย ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะ เพ่ือใช้กับงานดึงสายไฟภายในท่อ และ 

ต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลิตอปุกรณ์ดงักลา่วด้วย  
11. ในการดึงสายไฟฟ้าอาจใช้สารหล่อลื่นเพ่ือช่วยลดความฝืดได้ โดยสารหล่อลื่นต้องเป็นชนิดท่ีผู้ผลิตสายไฟ

แนะน าไว้เท่านัน้ 
12. การดัดงอสายไฟฟ้าทุกขนาดจะต้องกระท าอย่างระมัดระวัง รัศมีของการดัดงอสายจะต้องเป็นไป ตาม

ค าแนะน าของผู้ผลิตสายไฟฟ้า หรือ ตาม NEC 
13. ปลายทัง้สองข้างของสายไฟฟ้า หรือเคเบิล้ ต้องมีการป้องกันความชืน้จากภายนอก ส าหรับสายไฟฟ้าขนาด

ใหญ่กวา่ 25 ตร.มม. ให้ใช้ HEAT SHRINK TUBING 
14. สายไฟฟ้าส าหรับวงจรเต้ารับไฟฟ้า และสายท่ีต่อแยกเข้าเต้ารับไฟฟ้า ให้ใช้สายพิกัดแรงดัน 450750 โวล์ท 

ฉนวนใช้กบัอณุหภมูิไมเ่กิน 70 องศาเซลเซียส ขนาดไมต่ ่ากวา่ 4 ตร.มม. ยกเว้นกรณีท่ีได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ในแบบพิมพ์ หรือตารางโหลด (LOAD SCHEDULE)  
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15. สายไฟฟ้าส าหรับตอ่แยกไปยงัดวงโคมแตล่ะดวง ให้ใช้สายพิกดัแรงดนั 750 โวล์ท ฉนวนใช้กบัอณุหภูมิใช้งานท่ี 
70 และ 90 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต ่ากว่า 2.5 ตร.มม. ยกเว้นกรณีท่ีได้ก าหนดไว้  เป็นอย่างอื่น ในแบบพิมพ์ 
หรือตารางโหลด (LOAD SCHEDULE) 

16. สายไฟฟ้าภายในดวงโคมแตล่ะดวง ให้ใช้สายพิกดัแรงดนั 450/750 โวล์ท ฉนวนใช้กบัอณุหภูมิไม่เกินอณุหภูมิ
ใช้งานท่ี 70 และ 90 องศาเซลเซียส ขนาดไมต่ ่ากวา่ 1.0 ตร.มม. ยกเว้นกรณีท่ีได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
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หมวดที่ 6 
ท่อร้อยสายไฟ 

1. ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบโลหะต้องเป็นชนิดเหลก็อาบสงักะสีโดยกรรมวิธี HOT–DIPPED ผิวภายในเรียบปราศจาก
ตะเข็บ และท่อร้อยสายแบบอโลหะต้องท าด้วยวสัดพีุวีซี ซึง่ผลิตขึน้เพ่ือใช้งานทางไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

2. ท่อร้อยสายไฟฟ้าจาก PANEL BOARD แต่ละชัน้ไปยังตู้  MDB.  ให้ใช้วิธีเดินท่อร้อยสายลอยเกาะผนงัของ
อาคารภายในช่องเดินระบบไฟฟ้า ด้วยท่อร้อยสายแบบบาง (EMT) หรือท่อร้อยสายแบบหนา (IMC. OR RSC.) 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบพิมพ์  และ/หรือ ตารางโหลด 

3. ท่อร้อยสายซึ่งฝังดิน ฝังในคอนกรีต หรือในท่ีโล่งซึ่งจ าเป็นต้องมีระบบกัน้น า้ ต้องใช้ท่อชนิด RIGID STEEL  
METALLIC  CONDUIT  (RSC)  หรือท่อชนิด  INTERMEDIATE  METALLIC  CONDUIT  (IMC.) ตามท่ี
ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ และ /หรือ ตารางโหลด ส าหรับท่อร้อยสายซึ่งซ่อนในฝ้าเพดาน ให้ใช้ท่อชนิด 
ELECTRICAL  METALLIC TUBING (EMT.) ส าหรับท่อร้อยสายซึง่เดินในผนงัซึง่ไม่ได้เทด้วยคอนกรีต ให้ใช้
ท่อชนิดINTERMEDIATE METALLIC CONDUIT (IMC.) และอนุญาตให้ใช้ท่อชนิด ELECTRICAL 
METALLIC  TUBING  (EMT.)  ได้  โดยข้อต่อท่อร้อยสายแบบ  EMT ท่ีใช้ในกรณีนีจ้ะต้องเป็นชนิดกนัน า้
ส าหรับท่อร้อยสายซึง่ตอ่เข้ากบัอปุกรณ์ ท่ีมีความสัน่สะเทือนหรือในท่ีอื่น ๆ ซึง่ไมส่ามารถใช้ท่อร้อยสายดงักลา่ว
ข้างต้นได้ให้ใช้ท่อชนิด FLEXIBLE CONDUIT ส าหรับท่อร้อยสายอโลหะ (PVC) อนญุาตให้ใช้ได้ ในกรณีท่ีระบุ
ไว้ในแบบ หรือในกรณีท่ีได้รับการยืนยนัจากผู้ออกแบบวา่มีความปลอดภยัเพียงพอ 

4. ก่อนติดตัง้ท่อร้อยสายต้องท าความสะอาด ทัง้ภายในและภายนอกให้เรียบร้อย ปลายของท่อต้องท าให้หมด
ความคมด้วยเคร่ืองมือลบคม (REAMER) 

5. การวางท่อร้อยสายให้พยายามติดตัง้ให้ขนานหรือตัง้ฉาก กบัผนงัและตวัอาคาร 
6. กรณีท่ีจ าเป็นต้องดดังอท่อร้อยสาย ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้เพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ และรัศมีการดดัโค้งท่อต้อง

เป็นไปตามกฎของ NEC ท่อร้อยสายท่ีเสียรูปและไมเ่ป็นไปตามท่ีระบ ุห้ามน ามาใช้ในการติดตัง้ 
7. ท่อร้อยสายต้องยึดติดกบักล่องต่อสาย กล่องดงึสาย และแผงสวิทซ์อตัโนมตัิ ส าหรับท่อชนิดหนาให้ใช้ LOCK 

NUT และ BUSHING ส าหรับท่อชนิดบางให้ใช้ COMPRESSION TYPE CONNECTOR และท่อร้อยสาย ต้อง
ยดึหรือแขวนกบัโครงสร้างให้มัน่คงแข็งแรง ห้ามใช้กลอ่งดงึสายเป็นตวัรับน า้หนกั 

8. ท่อ SLEEVE ส าหรับท่อร้อยสายท่ีเดินทะลผุ่านเพดานและผนงั จะต้องท าด้วยวสัดชุนิดเดียวกนักบัท่อร้อยสาย 
ไฟฟ้าในสว่นนัน้ และท่อ SLEEVE ใดไมใ่ช้งานต้องอดุด้วยคอนกรีต 

9. ท่อร้อยสายท่ีเดินใต้ผิวดินต้องทาด้วยฟลิน้ท์โค๊ตให้ทัว่อย่างน้อย 2 เท่ียว และเทปนูกลบ 
10. การต่อท่อร้อยสายชนิดบางต้องใช้ COMPRESSION COUPLING ส าหรับท่อชนิดหนาให้ใช้ข้อต่อชนิดเกลียว

และต้องใช้ ELECTRICAL PIPE JOINT COMPOUND ทาท่ีเกลียวก่อนใส่ข้อต่อเพ่ือให้ระบบท่อร้อยสายมีการ
เช่ือมตอ่กนัทางไฟฟ้า 

11. ท่อร้อยสายท่ีเดินลอยทัง้ภายในฝ้าเพดาน และเดินลอยติดผนงัหรือเพดาน ให้ทาสีคาดไว้ท่ีท่อทุกระยะ 1 เมตร
ด้วยสีที่ก าหนดในรายละเอียดประกอบแบบนี ้

12. ขนาดท่อร้อยสายท่ีก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ และ/หรือ ตารางโหลด เป็นขนาดขัน้ต ่า ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบ
ความถกูต้องของขนาดท่อ เพ่ือให้สามารถร้อยสายไฟฟ้าได้ หากขนาดท่อร้อยสายเลก็ไปหรือไมถ่กูต้อง ผู้ รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนและแก้ไขให้ถกูต้อง ทัง้นีโ้ดยถือวา่ผู้ รับจ้างได้เสนอราคาส าหรับท่อร้อยสายท่ีถูกต้องไว้แล้ว จึงไม่
มีการเพ่ิมเงินในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดท่อร้อยสายอีก 

13. ตวัยดึ  (SUPPORT)  และตวัแขวน  (HANGER)  ของท่อร้อยสาย  รางร้อยสาย  หรืออ่ืน  ๆ  ให้ใช้แบบเหลก็อาบ
สงักะสี (GALVANIZED  STEEL)  ทัง้หมด 
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หมวดที่ 7 
รางร้อยสาย (WIRE WAYS) 

1. รางร้อยสายต้องเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีผู้วา่จ้างเช่ือถือ 
2. รางร้อยสายท าจากเหล็กหนาอย่างน้อย 1.6 มม. รางร้อยสายและอปุกรณ์ประกอบ ต้องผลิตขึน้โดยวิธีป้องกนั

สนิม ฉาบสีแล้วอบแห้ง หรืออาบด้วยสงักะสี รางร้อยสายและอปุกรณ์ประกอบ ต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากนั
ได้โดยท่ีหมุนเกลียว/สลกัเกลียวต่าง ๆ ต้องเรียบกับผนังของรางร้อยสายไม่มีส่วนมีคม ท่ีจะท าให้สายไฟฟ้า
เสียหาย 

3. รางร้อยสายต้องยดึให้มัน่คง โดยให้มีท่ีรองรับหรือท่ียดึ รางร้อยสายในแนวนอนให้มีท่ีรองรับห่างกนัไม่เกิน 1.50 
เมตร นอกจากเป็นรางร้อยสายแบบท่ีอนุญาตให้มีท่ีรองรับห่างกนัมากกว่านีไ้ด้ แต่ไม่เกิน 3.00 เมตร รางร้อย
สาย    ในแนวดิ่งให้ยดึห่างกนัไมเ่กิน 4.50 เมตร และท่ียดึรางร้อยสายนีจ้ะต้องมีจดุเช่ือมตอ่รางร้อยสายระหวา่ง
จดุยดึไมเ่กิน 1 จดุ ท่อร้อยสายหรือทางเดินสายอื่น ๆ ท่ีน ามาตอ่กบัรางร้อยสายไมถื่อวา่เป็นตวัยดึรางร้อยสาย 

4. รางร้อยสายต้องเป็นของท่ีมีสภาพดี ไม่มีสนิมเกิดขึน้ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง และรับประกันหากมีสนิม
เกิดขึน้ ผู้ รับจ้างต้องเปลี่ยนใหมด้่วยรางร้อยสายท่ีมีสภาพและคณุภาพดี 

5. ปลายของรางร้อยสายถ้าไมม่ีการเดินสายต้องปิดด้วยแผ่นท้ายรางร้อยสายซึง่ผลิตขึน้จากผู้ผลิตรางร้อยสายนัน้ 
6. รางร้อยสายท่ีติดตัง้ จะต้องติดตัง้ให้มีความตอ่เน่ืองทางไฟฟ้า และรางร้อยสายต้องตอ่ลงดินทกุจดุท่ีมีการ เช่ือม

รางร้อยสาย ต้องมีสายดินทองแดงเช่ือม (BONDING) ระหว่างรางร้อยสายทุกท่อนท่ีน ามาเช่ือมต่อกนัทางเดิน 
สายท่ีตอ่ออกจากรางร้อยสายต้องเป็นโลหะ และต้องติดตัง้ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ากบัรางร้อยสาย ถ้าทาง
เดินสายท่ีตอ่ออกจากรางร้อยสายเป็นท่ออโลหะ (PVC) ต้องใช้สายดินเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองทางไฟฟ้าด้วย 

7. สายไฟฟ้าภายในรางร้อยสายแต่ละส่วน ต้องมีจ านวนไม่เกิน 30 เส้น โดยไม่ต้องนับรวมสายไฟฟ้าท่ีมี
กระแสไฟฟ้าไหลเพียงชัว่คราว และสายดิน 

8. ขนาดของรางร้อยสายท่ีก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ และ /หรือ ตารางโหลด เป็นขนาดขัน้ต ่า ผู้ รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของรางร้อยสาย เพ่ือให้สามารถร้อยสายไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ หาก
ขนาดรางร้อยสายเล็กไปหรือไม่ถูกต้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเปลี่ยนและแก้ไขให้ถูกต้อง ทัง้นีโ้ดยถือว่าผู้ รับจ้างได้
เสนอราคาส าหรับขนาดรางร้อยสายท่ีถกูต้องไว้แล้ว จึงไม่มีการเพ่ิมเงิน ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดของราง
ร้อยสายอีก 

9. พืน้ท่ีหน้าตดัทัง้หมดของสายไฟฟ้าทกุเส้นภายในรางร้อยสายแตล่ะสว่นต้องไมเ่กิน 20% ของ พืน้ท่ี หน้าตดัภาย 
ในของรางร้อยสายไฟฟ้าท่ีใช้นัน้ หากขนาดรางร้อยสายท่ีก าหนดในแบบเล็กไปหรือไม่ถูกต้อง ผู้ รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนและแก้ไขให้ถกูต้อง 

10. หากมีการต่อสายไฟฟ้าภายในรางร้อยสาย จะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ว่าจ้างก่อน และจะต้องต่อสายเฉพาะ
บริเวณท่ีสามารถเข้าถงึได้เท่านัน้ 

11. การเดินสายไฟฟ้าภายในรางเดินสาย จะต้องจดัสายท่ีเดินไปกับพืน้รางให้รวมกนัเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระเบียบ
ส าหรับโหลดแตล่ะกลุม่ 

12. การเดินสายไฟฟ้าภายในรางเดินสายท่ีไมไ่ด้อยู่ในแนวนอน จะต้องยดึสายท่ีเดินไปกบัพืน้รางให้มัน่คง 
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หมวดที่ 8 
กล่องต่อสาย และกล่องดงึสาย 

1. กลอ่งตอ่สาย และกลอ่งดงึสายต้องเป็นชนิด เหลก็อาบสงักะสีทัง้ภายในและภายนอก หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
และชนิดโลหะ หล่อยึดติดกบัท่อด้วยเกลียวในกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีระบบกนัน า้ และเป็นไปตามมาตรฐานของ   
NEC ตามหวัข้อท่ี 370 และ 373 

2. กลอ่งดงึสาย (PULL BOX) ต้องเป็นแบบกล่องเหล็กพบั มีฝาปิดยึดติดด้วยสกรู และต้องผ่านขบวนการป้องกนั
สนิม และพ่นสีเทา อย่างน้อย 3 ครัง้ หรือตามท่ีระบุในแบบ รวมทัง้ต้องผ่านการลบคมเพ่ือป้องกันการบาด
สายไฟฟ้า มีความหนาของเหลก็ไมน้่อยกวา่ 1.6 มม. 

3. กล่องต่อสายและกล่องดงึสาย ต้องมีขนาดและปริมาตรตามกฎของ NEC โดยให้ยึดถือจากขนาด และจ านวน
ของสายไฟฟ้าท่ีมีการตอ่สาย และสายไฟฟ้าท่ีดงึผ่านเป็นหลกั 

4. กล่องต่อสายส าหรับโคมไฟฟ้าต้องใช้กล่องขนาด 4 นิว้ชนิดแปดเหลี่ยม กล่องต่อสายส าหรับเต้ารับและสวิทซ์
ต้องใช้กล่องขนาด 4 x 2.5 นิว้ หรือ 4 x 4 นิว้ โดยขึน้อยู่กบัจ านวนของเต้ารับและสวิทช์ท่ีใช้ กล่องต่อสาย
ส าหรับสวิทช์จ านวนมากต้องใช้ตามท่ีผู้ผลิตสวิทช์แนะน า 

5. กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย ต้องติดตัง้ตามลกัษณะการใช้งาน เช่น ติดตัง้ซ่อนในฝ้า ติดตัง้ฝังเรียบฝาผนัง
เป็นต้น  และต้องสามารถเข้าไปตรวจซอ่มและบ ารุงรักษาได้โดยง่าย 

6. กล่องต่อสายและกล่องดงึสายท่ีติดตัง้ซ่อนในฝ้าเพดาน และติดตัง้ลอย ต้องยึดตรึงให้แข็งแรง ห้ามใช้ท่อเป็น
ตวัรับน า้หนกั 

7. รูของกลอ่งดงึสายท่ีไมใ่ช้งาน  ต้องปิดให้เรียบร้อย 
8. กล่องต่อสาย ส าหรับระบบไฟฟ้า และโทรศพัท์ ท่ีติดตัง้บนพืน้ ให้ใช้กล่องโลหะหล่อท่ีผลิตขึน้ ส าหรับงานทาง

ไฟฟ้า ขนาดประมาณ 4 x 4 x 1-½ นิว้ โดยมี FLOOR PLATE ท าด้วยทองเหลืองหรือ อะลมูิเนียมแข็ง มีฝารู
กลางแบบเกลียวขนาด  ¾  นิว้ ส าหรับใส ่ FLOOR  FITTING  ชนิดตา่ง ๆ ได้ 

9. กลอ่งตอ่สายท่ีติดลอยนอกอาคาร ต้องใช้ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอก ท าด้วยอะลมูิเนียม หรือเหล็กหล่อฝา
ครอบ  มียางอดัรอบ  หรือท าให้กนัน า้และฝนเข้าได้ 

10. กลอ่งตอ่สาย  และกลอ่งดงึสายทกุกลอ่ง  ต้องตอ่ลงดินตามมาตรฐานของ  NEC 
11. กลอ่งตอ่สาย  และกลอ่งดงึสายทัง้หมด  ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ  ไม่มีสนิมเกิดขึน้ ตลอดช่วงระยะเวลา

ก่อสร้างหากมีสนิมเกิดขึน้  ผู้ รับจ้างต้องเปลี่ยนใหมด้่วยของท่ีมีสภาพและคณุภาพดี 
12. การต่อท่อร้อยสายเข้ากับ กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย ต้องประกอบด้วย LOCK NUT และ BUSHING 

รวมทัง้อปุกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็น 
13. กลอ่งตอ่สายของวงจรไฟฟ้าปกติต้องแยกตา่งหากจากกลอ่งตอ่สายของวงจรไฟฟ้าฉกุเฉินและวงจรไฟฟ้าส ารอง 
14. กล่องต่อสาย และกล่องดงึสายทุกกล่อง ต้องทาสีทัง้ภายนอกและภายใน ด้วยรหสัสีท่ีก าหนด ส าหรับอปุกรณ์

การเดินสาย โดยก าหนดสีดงันี ้คือ 
- ระบบไฟฟ้าปกติ                          สีส้ม 
- ระบบไฟฟ้าฉกุเฉินและไฟฟ้าส ารอง         สีเหลือง 
- ระบบโทรศพัท์                                          สีเขียว 
- ระบบโทรทศัน์รวม                                  สีน า้เงิน 
- ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้            สีแดง 
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หมวดที่ 9 
ดวงโคมไฟฟ้า 

1. ดวงโคมไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบ ต้องเป็นผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตท่ีผู้ว่าจ้างเช่ือถือ ซึง่ผลิตขึน้  และทดสอบแล้ว 
วา่ใช้งานได้ตามมาตรฐาน มอก. BS, VDE, NEMA, JIS และมาตรฐานท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ 

2. ต าแหน่งดวงโคมท่ีแสดงในแบบเป็นต าแหน่งโดยประมาณ ผู้ รับจ้างจะต้องก าหนดต าแหน่งให้เหมาะสมกบัฝ้า
เพดาน หรือปรึกษากบัผู้วา่จ้างก่อนท าการติดตัง้ และผู้วา่จ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะสัง่แก้ไขต าแหน่งจากแบบ หรือส่วน
ท่ีด าเนินการติดตัง้ไปแล้ว ได้ตามสมควร โดยไมม่ีการเพ่ิมคา่จ้างแตป่ระการใด 

3. ดวงโคมแตล่ะดวง ต้องมีกลอ่งตอ่สายติดตัง้ตา่งหาก ห้ามใช้ดวงโคมเป็นทางเดินของสายวงจรย่อยไปจ่ายไฟยงั 
จดุอ่ืน ๆ 

4. กรณีท่ีต้องมีการแขวนโคมให้ใช้ก้านแขวนโคม หรือสายห้อย ซึง่มีสปริงหรือสกรูปรับระดบัของดวงโคมได้สะดวก 
5. ดวงโคมแบบติดฝังในฝ้า ให้ใช้ท่อร้อยสายออ่น (Flexible Conduit) ตอ่จากกลอ่งตอ่สายไปยงัดวงโคม      แตล่ะ

ดวง และห้ามวางน า้หนกัดวงโคม ลงบนโครงฝ้า หรือแผ่นฝ้าเพดานโดยตรง ต้องใช้ก้านเหล็กแบบปรับระดบั ได้
เป็นตวัรับน า้หนกัของดวงโคม โดยยดึก้านเหลก็ปรับระดบักบัเพดานท่ีเป็นปนู 

6. ดวงโคมท่ีติดตัง้ภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ (Weather Proof) หรือ IP 55 และผลิต
ตามมาตรฐานของ BS, VDE หรือ NEMA อย่างใดอย่างหนึง่ 

7. ดวงโคมท่ีติดตัง้ในสถานท่ีอนัตราย เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองซึ่งมีการเก็บน า้มนั จะต้องเป็นดวงโคมท่ีมี
หลอดไฟฟ้าชนิดท่ีไม่มีสตาร์ทเตอร์เท่านัน้ โดยเป็นหลอดไฟฟ้าชนิด Repid Start Fluorescent หรือหลอด 
Preheat Fluorescent ท่ีใช้บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์เท่านัน้ 

8. ดวงโคมไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบท่ีน ามาติดตัง้ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวมทัง้อปุกรณ์ต่าง ๆ 
ต้องสามารถหาซือ้ได้ง่าย เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา 

9. การยดึดวงโคมกบัผนงัและเพดานท่ีเป็นปนู ต้องยดึให้มัน่คงแข็งแรง ด้วย Lead Anchor และสกรู และในกรณีท่ี
ดวงโคมมีน า้หนกัมาก ให้ยดึด้วย Expansion Bolt ท่ีเหมาะสม 

10. ดวงโคมส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ ต้องมีชนิดและขนาดตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ ความหนาของเหล็กท่ีใช้ท า
โคมต้องไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ตวัโคมต้องผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิม, พ่นสีกนัสนิมโดยใช้แผ่นสะท้อนแสงชนิด 
Aluminum ท่ีมีสมัประสิทธิการสะท้อนแสงรวมไม่ต ่ากว่า 95% ทัง้หมด ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างหนึ่งใน    
แบบพิมพ์ 

11. ดวงโคมส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ จะต้องมีขัว้หลอดชนิด Heavy Duty, Spring Loaded หรือ ROTARY 
LOCKED ตาม มาตรฐานของ NEMA, VDE, JIS ตามแบบที่ผู้วา่จ้างอนมุตัิให้ใช้ 

12. บัลลาสต์ต้องติดตัง้ให้เรียบร้อย โดยไม่สามารถมองเห็นบัลลาสต์จากด้านล่างของดวงโคมได้ และจะต้อง
สามารถถ่ายเทความร้อนออกจากตวับลัลาสต์ได้ดีเพ่ือไมใ่ห้อณุหภมูิของบลัลาสต์สงูเกินขีดจ ากดัในขณะใช้งาน 
บลัลาสต์ท่ีใช้จะต้องไมม่ีเสียงรบกวนจากการสัน่ของแกนเหลก็ของบลัลาสต์ บลัลาสต์ต้องเป็นชนิดท่ีมีค่าความ
สญูเสียต ่า (Low Losses Ballast) และเป็นผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองจาก มอก. และเป็นผู้ผลิตท่ีผู้
วา่จ้างเช่ือถือ ซึง่ผลิตขึน้และทดสอบแล้ววา่ ใช้งานได้ตามมาตรฐานท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ 

13. หลอดฟลอูอเรสเซนต์ โดยทัว่ไปก าหนดให้ใช้หลอดชนิด Preheat, Day Light ยกเว้นก าหนดเป็นอย่างอ่ืน หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองจาก มอก . และเป็นผู้ ผลิตท่ีผู้ ว่าจ้างเช่ือถือ       
ซึง่ผลิตขึน้และทดสอบแล้ววา่ใช้งานได้ตามมาตรฐานท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ 

14. คาปาซิเตอร์ ส าหรับการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ ต้องเป็นชนิด Dry Metallized Plastic ตามมาตรฐาน 
VDE หรือ IEC และมีตวัต้านทานคร่อมส าหรับการปลอ่ยประจุ 

15. สายไฟฟ้าภายในดวงโคมแบบฟลอูอเรสเซนต์ ให้ใช้สายหุ้มฉนวน ชนิดอณุหภูมิใช้งาน 70 องศาเซลเซียส หรือ
ชนิด THW. และมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัไมเ่ลก็กวา่ 1.0 ตร.มม. 

16. ดวงโคมส าหรับหลอดอินแคนเดสเซนต์ ต้องมีฐานหลอดเป็นแบบชนิดเกลียว และหลอดอินแคนเดสเซนต์ ต้อง
เป็นชนิดท่ีใช้กบัแรงดนั 220 โวลท์ หลอดเป็นชนิดใส หรือฝ้า ตามแบบท่ีผู้วา่จ้างก าหนด 
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17. สายไฟฟ้าภายในดวงโคมแบบอินแคเดสเซนต์ ให้ใช้สายหุ้มฉนวน ชนิดอณุภมูิใช้งาน 105 องศาเซลเซียส และมี
ขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัไมเ่ลก็กวา่ 1.0 ตร มม. 
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หมวดที่ 10 
สวิตซ์และเต้ารับ (SWITCHES & RECEPTACLE) 

1. เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) จากโรงงานท่ีผลิตอปุกรณ์นีเ้ป็นประจ า และออกแบบผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานของ UL, JIS หรือ VDE 

2. สวิทช์และเต้ารับทกุตวัจะต้องติดตัง้อยู่ภายใน OUTLET BOX 
3. แผงสวิทซ์รวมท่ีติดตัง้ อยู่ภายในบริเวณเดียวกนัเกินกว่า 6 ตวั ผู้ รับจ้างต้องเสนอแบบ SHOP DRAWINGS ให้

วิศวกรผู้ควบคมุงานอนมุตัิก่อน 
4. รายละเอียดทางเทคนิค 

ก. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่าอื่น สวิทซ์ทุกตวัต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 AMPS. 250 VOLTS หรือมีขนาด 
ไมน้่อยกวา่ 125% ของ LOAD ท่ีควบคมุโดยสวิทซ์นัน้ 

ข. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เต้ารับทกุตวัต้องมีขนาด ไมน้่อยกวา่ 16 AMPS. 250 VOLTS เป็นแบบท่ี
ใช้ขาเสียบกลม และแบน (UNIVERSAL TYPE) และมีรูกลมท่ี 3 ส าหรับสาย GROUND โดยต่อสาย 
GROUND เข้ากบั CONDUIT BUSHING หรือ OUTLET BOX ในกรณีท่ีไมม่ีสายดิน 

5. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เต้ารับหรือสวิทซ์ท่ีกนัน า้ หรือติดตัง้อยู่กลางแจ้ง จะต้องมีฝากนัน า้ 
6. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนเต้ารับพืน้ต้องเป็นแบบ ปิด–เปิด ฝาเต้ารับด้วยการกดปุ่ ม (POP - UP) 
7. หากมิได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น FLOOR JUNCTION BOX ให้เป็นชนิดฝาเกลียวทองเหลือง พร้อมปะเก็นยางกนั

น า้ 
8. ระดบัความสูงในการติดตัง้ หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ติดตัง้ท่ีระดบัความสงูจากพืน้ถึงกึ่งกลาง BOX 

ดงันี ้
ก. 1.20 เมตร ส าหรับสวิทซ์ 
ข. 0.25 เมตร ส าหรับเต้ารับติดผนงัทัว่ไป 
ค. 0.90 เมตร ส าหรับเต้ารับ COUNTER 
ง. หรือก าหนดเป็นอย่างอ่ืนเช่น  H100=1.00 เมตร  

9. ผู้ รับจ้างจะต้องส ารองเต้ารับและสวิทซ์ ส่งมอบให้กบัผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงานอย่างละ 10 ชดุ  
10. ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่าง วสัด ุอปุกรณ์ทัง้หมด เพ่ือขออนมุตัิก่อนด าเนินการติดตัง้ 
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หมวดที่ 11 
ระบบสายดนิ (GROUNDING SYSTEM) 

1. ระบบสายดินทัง้หมดประกอบด้วยระบบตา่ง ๆ ดงันี ้
ก. SYSTEM GROUND 
ข. EQUIPMENT  GROUND   
ค. LIGHTNING ARRESTER  GROUND 

2. ระบบสายดินทัง้หมดในข้อ 1 ให้เดินแยกอิสระจากกนัทัง้หมด 
3. อปุกรณ์หลกัประกอบด้วย 

ก. BARE COPPER WIRE ชนิด STRAND  ขนาดของสายตาม  NEC TABLE 250-95 
ข. GROUND ROD ชนิด COPPER CLAD STELLขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 5/8 นิว้ ความยาวไมน้่อยกวา่ 10   

ฟตุ  ตอกลงต ่ากวา่ระดบัดิน  ไมน้่อยกวา่  2  ฟตุ 
4. การตอ่สายGROUNDในจดุท่ีอยู่ใต้ดินให้ตอ่แบบTHERMAL WELDED(CAD WELD) ให้แน่นหนาคงทนถาวร 
5. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้  GROUNDING ส าหรับอปุกรณ์หลกัตา่ง ๆ  ทัง้หมด เช่น 

ก. HV.  CUBICLES 
ข. TRANSFORMER 
ค. MAIN AND  SUBDISTRIBUTION BOARD 
ง. PANEL BOARD 
จ. MOTOR 
ฉ. อปุกรณ์สื่อสาร ( แยกตา่งหากออกจากระบบไฟฟ้า ) 

6. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดของสาย BARE COPPER ส าหรับ GROUNDING ทัง้หมด ต้องมีความ
บริสทุธ์ิของทองแดงไมน้่อยกวา่  98 % 

7. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า SHOP DRAWINGS ของระบบ GROUNDING ทัง้หมดของโครงการ โดยระบุขนาดของ
สาย GROUND, GROUNDING LOOP, ต าแหน่ง GROUND ROD และอปุกรณ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและตวัอย่าง
วสัด ุอปุกรณ์สง่ขออนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

8. คา่ความต้านทานของระบบ GROUNDING ต้องไมเ่กิน 5 OHM. 
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หมวดที่ 12 
เคร่ืองมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ 

(INDICATING METER AND ACCESSORIES) 

1. เป็นผลิตภณัฑ์มาตราฐาน ( STANDARD PRODUCT)  จากโรงงานท่ีผลิตอปุกรณ์นีเ้ป็นประจ า 
2. เป็น METER แบบทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมท่ีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ไมน้่อยกวา่ 100 มม. 
3. เป็นชนิด LINEAR SCALES แบบฝังเรียบ 
4. เหมาะส าหรับติดตัง้เข้ากบั PANEL BOARD หรือ SWITCH BOARD 
5. AC. KILOWATT HOUR METER เป็นแบบ ROTATING FIELD COMPENSATION CLASS 2.0 
6. CURRENT TRASFORMER RATIO x 5A. 
7. POTENTIAL TRANSFORMER ตามความเหมาะสม 
8. ผู้ รับจ้างต้องส่งตวัอย่าง METER และอปุกรณ์ทัง้หมด รวมหมายถึง CT, PT SELECTOR SWITCH, PUSH  

BUTTON SWITCH, PILOTLAMP  และอื่น ๆ  เพ่ือขออนมุตัิก่อนด าเนินการติดตัง้ 
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หมวดที่ 13 
ระบบโทรศัพท์ 

1. ตู้สาขาอตัโนมตัิ (PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE) 
1.1 ตู้สาขาอตัโนมตัิ จะต้องเป็น STORED PROGRAM CONTROL ควบคมุด้วยระบบบรรจุค าสัง่ 

ตามมาตรฐาน CCITT และมาตรฐานองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (TOT) ระบบของสวิทซ์
ตู้สาขาจะต้องสามารถใช้งานในลักษณะเดียวกันทัง้ระบบ VOICE และ DATA มีขนาด 
(CAPACITY) ดงันี ้
- ขนาดหมายเลขภายนอก (CO LINE) 10 หมายเลข และสามารถขยายเลขหมายได้โดย

การเพ่ิมตู้  SHELF และการ์ดเลขหมายในอนาคต 
- ขนาดหมายเลขภายใน (EXTENSION LINE) 200 เลขหมาย และสามารถขยายเลขหมาย

ได้โดยการเพ่ิมตู้  SHELF และการ์ดเลขหมายในอนาคต 
1.2 ตู้สาขาอตัโนมตัิจะต้องสามารถใช้งานได้ ดงันี ้

(1) สามารถเพ่ิมจ านวนเลขหมายภายในตู้ได้ โดยใช้ระบบเดียวกนั 
(2) สามารถใช้งานกบัเคร่ืองรับโทรศพัท์ชนิดกดปุ่ มความถ่ีเสียง (DTMF) หรือชนิด DIGITAL 
(3) สามารถต่อใช้งานกับตู้ สาขาโทรศัพท์ภายนอกอื่นในระบบ DECADIC และ DTMF 

SIGNALLING หรือ DIGITAL TRUNK ได้เม่ือต้องการ 
(4) สามารถก าหนดความสามารถในการใช้งานของเคร่ืองโทรศพัท์ภายในได้ เช่น 

- ใช้ติดตอ่ภายในได้ 
- ใช้ติดตอ่ได้ทัง้ภายในและภายนอก 
- ใช้ติดตอ่โทรทางไกลภายในประเทศได้ 
- ใช้ติดตอ่โทรทางไกลตา่งประเทศได้ เป็นต้น 

(5) สามารถก าหนดรับสายแทนกนัได้ โดยกดรหสัท่ีก าหนด และสามารถเรียกสายกลบัได้ ใน
กรณีท่ีสายของผู้ถกูเรียกวา่งลง 

(6) ต้องมีระบบตดัสายออกชัว่คราว ในกรณีท่ี สายโทรศพัท์ลดัวงจร ใช้สายนานเกินควร และ
วางหเูคร่ืองรับไมส่นิท 

(7) สามารถบันทึกการใช้งานโทรศพัท์ (BILLING RECORD SYSTEM) ในการต่อออก
ภายนอกของเคร่ืองภายใน โดยพิมพ์ดรูายละเอียดได้เม่ือต้องการ เช่น 
- วนั เดือน ปี ท่ีโทรออก (DATE) 
- เลขหมายภายในท่ีโทรออก (EXTENSION NUMBER) 
- เลขหมายท่ีโทรไป (DESTINATION NUMBER) 
- ระยะเวลาท่ีใช้ (DURATION TIME) 
- ค านวณคา่ใช้จ่ายของแตล่ะเลขหมายท่ีโทรออก (EXTENSION EXPENSE) 

(8) ต้องมีอปุกรณ์ส าหรับตอบรับสายโทรศพัท์เข้าโดยอตัโนมตัิ  (AUTO-ATTENDANT) พร้อม
กนัได้อย่างน้อย  4 วงจร โดยมีคณุสมบตัิทัว่ไป ดงันี ้
- โอนสายอตัโนมตัิไปยงัเลขหมายภายใน 
- ตอบรับได้ทัง้ใน และนอกเวลาท าการ หรือตลอด  24 ชัว่โมง 
- มีระบบโอนสายไป OPERATOR โดยอตัโนมตัิ 
- แจ้งให้ทราบได้ทัง้สายไมว่า่ง และไมม่ีผู้ รับสาย 
- เลือกโอนสายไปยงัหมายเลขอื่น ๆ ได้ในกรณีเลขหมายท่ีโอนไปไม่ว่างหรือไม่มี   ผู้

รับสาย 
(9) สามารถจ ากดัเวลาการติดต่อสื่อสารระหว่างสายภายในกบัสายภายนอกได้เช่น สามารถ

สนทนาได้ไมเ่กินครัง้ละ 30 นาที หรือไมเ่กินกวา่ช่วงเวลาท่ีผู้วา่จ้างจะก าหนด 
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(10) ต้องติดตัง้อปุกรณ์ SURGE PROTECTION ไว้ในทกุจดุท่ีต้องเช่ือมต่อวงจรกบัอปุกรณ์อื่น 
ๆ คือ INCOMING LINE, POWER SUPPLY และทกุคูส่ายท่ีเดินอยู่ภายนอกอาคาร 

(11) ในกรณีท่ีกระแสไฟฟ้าขดัข้อง เคร่ืองรับโทรศพัท์ภายในต้องสามารถติดต่อสายภายนอกได้
โดยตรง 

(12) สามารถติดตัง้อปุกรณ์เพ่ิมเพ่ือรองรับการใช้งานในระบบ IP TELEPHONY หรือ VOICE 
OVER IP ร่วมกบัระบบ IP NETWORK ได้เม่ือต้องการ 

1.3 อปุกรณ์จ่ายก าลงัไฟฟ้า (POWER SUPPLY)  
(1) อปุกรณ์จ่ายก าลงัไฟฟ้าประกอบด้วยเคร่ืองแปลงกระแส และประจุไฟฟ้า (RECTIFIER)  

ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลท์ แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบอยู่ร่วมกบัตู้สาขา
โทรศพัท์ เพ่ือจ่ายให้ระบบโทรศพัท์ และประจเุข้าแบตเตอร่ี 

(2) แบตเตอร่ีเป็นแบบ MAINTAINANCE FREE ชนิด SEALED LEAD-ACID ไม่ต้องเติมน า้
กลัน่จ านวน 1 ชดุ พร้อมแท่นรอง 

(3) จดัท าระบบ GROUND ท่ีดี  สามารถป้องกนัไฟฟ้าร่ัว, ฟ้าผ่า และสญัญาณรบกวน 
(4) ขนาดของเคร่ืองแปลงกระแส  ประจุไฟฟ้า และขนาดของแบตเตอร่ีจะต้องมีขนาดท่ี

เหมาะสมกบัความต้องการของตู้สาขาโทรศพัท์ และตู้สาขาโทรศพัท์ สามารถท างานได้ไม่
น้อยกวา่ 8 ชัว่โมง เม่ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ดบั 

2. เต้ารับโทรศพัท์ (TELEPHONE OUTLET) 
เต้ารับโทรศพัท์ทัว่ไป จะต้องเป็นชนิดติดตัง้ฝังผนงั แบบ MODULAR JACK ติดตัง้อยู่ในกลอ่งโลหะ มีฝา

ปิดแบบพลาสติกเรียกร้อย การต่อสายเข้าเต้ารับจะต้องต่อสาย 4 เส้น ต่อ 1 เต้ารับ (4 CORE/1 MODULAR 
JACK) โดยผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างของ COVER PLATE ให้สถาปนิกฝ่ายผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนท าการติดตัง้ 

3. ตู้กระจายสาย (MAIN DISTRIBUTION FRAME : MDF) 
- แผงต่อสายภายในตู้กระจายสายต้องใช้แผงชนิด MODULES, DISCONNECTION TYPE ท่ีสามารถ

เสียบเคร่ืองมือตรวจสอบสายภายในและภายนอกได้ และต้องสามารถต่อสายเข้าแผง ด้วยเคร่ืองมือเข้า
สายโดยเฉพาะเท่านัน้โดยไมต้่องปอกสาย 

- DISCONNECTION MODULES ท่ีใช้งานแต่ละชุดสามารถต่อใช้งานได้ชุดละ 10 คู่สาย และจ านวน 
MODULES จะต้องติดตัง้ให้เพียงพอส าหรับจ านวนคูส่ายท่ีตอ่เข้าและออกไมน้่อยกวา่ท่ีก าหนดในตาราง 

- DISCONNECTION MODULES จะต้องติดตัง้บนฐานรองรับท่ีมีความแข็งแรงทนทานในด้านเชิงกล และ
ไฟฟ้า โดยท าขึน้มาส าหรับ MDF โดยเฉพาะเท่านัน้ 

- ชดุ DISCONNECTION MODULES จะต้องประทบัตราหรือสญัลกัษณ์ของผู้ผลิต (BRAND NAME) ให้
ชดัเจนเพ่ือเป็นการป้องกนัของเทียมหรือท าเลียนแบบและจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากงค์การ
โทรศพัท์แห่งประเทศไทย โดยมีเอกสารอ้างอิง 

- มีอปุกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าแรงสงูชนิด GAS DISCHARGE PROTECTORS ตามมาตรฐานองค์การโทรศพัท์
แห่งประเทศไทย ทกุคูส่ายท่ีเดินอยู่ภายนอกอาคารโดยท่ีแผง ARRESTER จะต้องตอ่ลงดินให้ถกูต้อง 

- ตู้ใสแ่ผงตอ่สาย ต้องท าด้วยเหลก็แผ่นหนาไมต่ ่ากวา่ 1.6 MM. มีฝาบานพบัถอดได้พร้อมล็อคและไขด้วย
กญุแจอย่างดี ตู้พ่นสีกนัสนิมก่อนพ่นสีทบัแล้วอบ 

- ในตู้ของแผงตอ่สายจะต้องมีท่ียึดสายต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีท่ีติดม้วนสาย JUMPER มีท่ีติดเคร่ืองมือเข้า
สาย, เคร่ืองมือเสียบทดสอบสาย และสามารถท่ีจะติดตัง้ระบบ GROUNDING ได้ 

- ตู้กระจายสาย จะต้องตอ่ลงดินให้ถกูต้อง โดยใช้ TERMINATOR  ต่อสาย ขนัด้วยสกรูท่ีไม่ขึน้สนิมอย่าง
ดีโดยสายไฟ และแท่งหลกัดิน ท่ีใช้มีขนาดดงัระบใุนแบบ 

- ตู้กระจายสายท่ีใช้ จะต้องเป็นแบบท่ีติดตัง้บนผนงั (WALL MOUNTED) 
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4. TELEPHONE CABINET (TC) 
- TERMINALS ต่าง ๆ  ท่ีใช้งานของระบบโทรศพัท์ จะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้งาน   ในระบบ

โทรศพัท์เท่านัน้ โดยเป็นแบบ MODULES แต่ละชุดสามารถต่อใช้งานกบัสายป้อนกลุ่มละ 10 คู่สาย 
และส าหรับ 10 คูส่ายนอก ติดตัง้บนฐานรองรับอยู่ในกลอ่งตอ่สายโดยเฉพาะ (ขนาด และจ านวนคู่สายดู
รายละเอียดจากแบบ) 

- ตวักล่องต่อสายจะต้องเป็นแบบท่ีติดตัง้บนผนัง ในกรณีท่ีกล่องต่อสายมีขนาดใหญ่จะต้องมี  WIRE 
RETAINER และ WIRE GUIDE เพ่ือจัดหมวดหมู่ของสายให้เรียบร้อย การต่อสายโทรศพัท์ ณ . ท่ี 
TERMINALS จะต้องสามารถจดัท าโดยเคร่ืองมือตอ่สายโดยเฉพาะเท่านัน้ 

- แผง MODULES ท่ีใช้กบัตู้  TC เป็นชนิด DISCONNECTION TYPE 
- แผง MODULES จะต้องประทบัตราหรือสญัลกัษณ์ของผู้ผลิต (BRAND NAME) ให้ชดัเจนเพ่ือเป็นการ

ป้องกันของเทียมหรือท าเลียนแบบ และจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยโดยมีเอกสารอ้างอิง 

5. TELEPHONE CABLE AND WIRES 
สายท่ีใช้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต ่ากว่า 0.65 มม. มีจ านวนคู่สายตามระบุในรูปแบบ การจัด

สายโทรศพัท์ทัง้หมด ห้ามมิให้ท าการตดัต่อระหว่างทาง และนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น สายโทรศพัท์ท่ีใช้ให้
เป็นไปตามนี ้
- สายท่ีใช้พาดบนเสาไฟฟ้า ไปยงั MDF ใช้สาย  FIG.8 AP : FIGURE 8 ALPETH SHEATHED CABLE  

WITH  SUPPORT  MESSENGER WIRE 
- สายท่ีใช้จาก MDF ไปยัง TC ให้ใช้สาย TPEV : POLYETHYLENE INSULATED AND PVC. 

SHEATHED TERMINATING CABLE 
- สายท่ีใช้งานกบัเต้ารับโทรศพัท์ภายในอาคารให้ใช้สาย TIEV : INSIDE-OUTSIDE STATION WIRE 
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หมวดที่ 14 
ระบบโทรทศัน์รวม (MASTER ANTENNA TELEVISION SYSTEM : MATV) 

ข้อก าหนดทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION) 
1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในระบบโทรทศัน์รวมประกอบด้วย 

1.1 TELEVISTION ANTENNA เป็นเสาอากาศ MULTI BAND เหมาะสมกบัการรับสญัญาณจาก
สถานีสง่สญัญาณโทรทศัน์ภายในประเทศ (ช่อง 3, 5, 7, 9, 11, ITV) 
- ต้องเป็นสายอากาศท่ีท าด้วยโหหะท่ีเหมาะสมมม่เป็นสนิม โดยท่ีขัว้สายอากาศจะต้องมี ท่ี

หุ้มมิดชิดมมใ่ห้หยดน า้เข้ามปมด้ เพ่ือป้องกนัการเกิดสนิม แหะมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ในด้าน
เชิงกห คือ ทนตอ่แรงหม มมโ่คน่หกัมด้ง่าย 

- จะต้องติดตัง้ LIGHTNING ARRESTER เช่ือมเข้ากบัระบบห่อฟ้าของอาคาร โดยสายมฟท่ี
ใช้จะต้องมีพืน้ท่ีหน้าตดัมม่ต ่ากว่า 70 SQ.MM. เป็นสายมฟท่ีมม่มีฉนวนหุ้มร้อยผ่านท่อ 
PVC 

1.2 AMPLIFIER (ตามแบบก าหนด) 
1.2.1 แบบ CHANNEL AMPLIFIER มีข้อก าหนด ดงันี ้

- VHF BAND I   1  INPUT 
- VHF FM BAND   1  INPUT 
- VHF BAND III   3-4 INPUT 
- UHF    1-2 INPUT 
- INPUT/OUTPUT IMPEDANCE  75 OHM.  
- OUTPUT LEVEL         >120 dB. 
- GAIN (VHF) มมต่ ่ากวา่ 35 dB. 
- GAIN (UHF) มมต่ ่ากวา่ 45 dB. 
- AUTOMATIC GAIN CONTROL 
- NOISE FIGURE มมเ่กิน 8 dB. 
- POWER SUPPLY 220 V. AC 50 Hz. (+10%) 
- POWER CONSUMPTION มมเ่กิน 20 VA. 

1.2.2  แบบ MULTIBAND AMPLIFIER มีข้อก าหนดดงันี ้
- INPUT SIGNAL                 4 INPUT 
- FREQUENCY RANGE       TV CHANNEL 3, 5, 7, 9, 11, ITV 
- OUTPUT LEVEL               >105 dB. 
- GAIN     มมต่ ่ากวา่            24 dB. EACH CHANNEL 
- NOISE FIGURE มมเ่กิน          10 dB. 
การติดตัง้จะต้องติดตัง้ในตู้ เหห็กท่ีมีกุญแจห็อค แหะการระบายอากาศอย่างดี ตู้พ่นสีแห้ว
อบใช้เหห็กท่ีมีความหนามม่ต ่ากว่า  1.4 MM.  มีขนาดความจุเพียงพอในการติดตัง้ ท่ี
สามารถบ ารุงรักษามด้ง่าย 

1.3 SPLITTER AND TAP OFF 
- มีทัง้แบบ 2 WAYS, 3 WAYS & 4 WAYS 
- ต้องติดตัง้ใน GALVANIZE SHEET STEEL BOX ท่ีมีขนาดความจุเพียงพอในการติดตัง้

แหะบ ารุงรักษามด้ง่าย 
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1.4 TELEVISION OUTLET 
- เป็นแบบ MODULAR TWO OUTLETS (RADIO AND TELEVISION) มีวงจรท่ีสามารถ

แยกสญัญาณทีวี แหะสญัญาณวิทยุออกจากกนั โดยมีค่าการบัน่ทอนสญัญาณต ่า (น้อย
กวา่ 3.5 dB.) 

- ติดตัง้ในกหอ่งโหหะชนิดท่ีฝังผนงั (FLUSH MOUNTED) 
- ต้องติดตัง้ตวัต้านทาน  75 OHM. ท่ีเอาท์เหทตวัสดุท้าย 

1.5 CABLE 
- สายสญัญาณท่ีใช้ในระบบโทรทศัน์รวมต้องเป็นสาย COAXIAL CABLE IMPEDANCE 

75 OHM. 
- เป็นสายชนิด  RG-6,  RG-11  ตามท่ีระบใุนแบบ 
- หัวต่อของสายให้ใช้ F-TYPE CONNECTOR (ห้ามมิให้มีการตดัต่อสายระหว่างทาง 

ยกเว้นบางกรณีท่ีจ าเป็น) 
2. อปุกรณ์ของระบบโทรทศัน์รวมทัง้หมด สามารถท างานมด้ดีภายใต้สภาพแวดห้อมท่ีอณุหภูมิ 0C  ถึง  + 45C  

สภาพความชืน้  85% RH.  แหะมีระบบการ  SHIELD ป้องกนัสญัญาณรบกวนท่ีดี 
3. ผู้ รับจ้างจะต้องแสดงรายการค านวณ ค่าระดบัสญัญาณท่ีปรากฏในแต่หะ OUTLET ใด ๆ ซึง่จะต้องมีค่าระดบั

สญัญาณ 
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หมวดที่ 15 
ระบบคอมพวิเตอร์ (COMPUTER SYSTEM) 

1. เป็นระบบท่ีเตรียมไว้เพ่ือใช้จดัเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ รับจ้างจะต้องศกึษารายละเอียดและจดัเตรียมอปุกรณ์ ตาม
รูปแบบและ  DETAIL  ท่ีปรากฏอยู่ เช่น ท่อร้อยสาย (CONDUIT), COMPUTER SWITCH  RACK เพ่ือให้
สอดคล้องกบัอปุกรณ์ท่ีจะมาติดตัง้ในอนาคตได้อย่างสมบรูณ์ 

2. หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  JUNCTION BOX  ฝังพืน้ต้องเป็นแบบฝาทองเหลืองฝังในพืน้  โดยให้ฝาเรียบ
กบัพืน้  และ JUNCTION BOX ท่ีติดตัง้ในผนงัจะต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4”x2” มีฝาปิดแบบพลาสติก
เรียบร้อย 

3. สาย FIBER OPTIC 
(1) เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิดส าหรับติดตัง้   OUTDOOR / INDOOR  และมี  CODE  สีตามมาตรฐาน TIA 

/ EIA 
(2) ตวัเปลือกสาย  (JACKET)  เป็นวสัด ุ BLACK LSZH 
(3) มีการออกแบบและทดสอบคณุสมบตัิตามมาตรฐาน  TIA / EIA 568 
(4) เป็นสาย  FIBER OPTIC  ชนิด  SINGLE MODE 9 /125 µm 
(5) มีค่า  MAXIMUM ATTENUATION ท่ีความยาวคลื่นแสง 1,310   nm.  ไม่เกิน  0.7 dB/km. ท่ีความยาว

คลื่นแสง 1,550   nm.  ไมเ่กิน  0.7 dB/km. 
(6) ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนท าการติดตัง้ 

4. สาย UTP 
(1) เป็นสายชนิด CATEGORY 6  ซึง่สามารถรองรับการใช้งานในเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ท่ีความเร็วไม่

ต ่ากวา่ 600 Mbps 
(2) สามารถใช้งานได้ดีในระยะ 100  เมตร 
(3) มีสายตีเกลียวภายใน  8  เส้น 
(4) สายตีเกลียวภายในมีการก าหนดสีอย่างชดัเจน ตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B เพ่ือป้องกนัความสบัสนใน

การใช้งานรวมทัง้มีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน  UL/NEC CMR RATED 
(5) ต้องเป็นสายท่ีตอ่เน่ือง  ไมม่ีการตดัตอ่ระหวา่งกลางโดยเดด็ขาด 
(6) ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่าง  ให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนท าการติดตัง้ 

5. RJ45 FEMALE CONNECTOR 
(1) FEMALE CONNECTOR ท่ีใช้ในการ TERMINATE สาย UTP ต้องเข้ากนัได้กบัสายตามคณุลักษณะท่ี

ก าหนดในสาย UTP 
(2) ติดตัง้อยู่ในกล่องโลหะ  มีฝาปิด (COVER PLATE) เป็นแบบพลาสติกส าหรับชนิดฝังผนัง  และเป็นฝา

กระดก (POP UP) แบบอลมูิเนียมส าหรับชนิดฝังพืน้  
(3) สามารถรองรับการใช้งานท่ีความเร็วไมต่ ่ากวา่ 100 Mbps 
(4) ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่าง  ให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนท าการติดตัง้ 

6. COMPUTER SWITCH RACK 
(1) ต้องเป็นชนิดท่ีใช้ส าหรับติดตัง้  SWITCH  บนผนงัอาคาร 
(2) ต้องสามารถใสก่ญุแจล๊อค  RACK   ได้ 
(3) ต้องมีขนาดตามรูปแบบติดตัง้พร้อม  PATCH PANEL, CABEL MANAGEMENT PANEL  และรางปลัก๊

ไฟฟ้า  ขนาด  6  OUTLET  รวมทัง้อปุกรณ์ประกอบอื่น ๆ  
(4) ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่าง  ให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนท าการติดตัง้ 
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7. มาตรฐานงานติดตัง้   งานเดินสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
(1) งานเดินสายสื่อสารฯ  ภายในอาคาร 

- สายสื่อสารฯ  สว่นท่ีเดินภายในอาคารทัง้หมด  ต้องร้อยในท่อโลหะ  และ/หรือ  รางร้อยสาย 
- ต้องท า  LABEL  ท่ีตวัสายสื่อสารทุกเส้น  เพ่ือให้ทราบต้นทาง  และปลายทางของการเช่ือมต่อ

เพ่ือสะดวกในการดแูลรักษาภายหลงั 
(2) การ  TERMINATE  ปลายสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 

- การ  TERMINATE  ปลายสาย   UTP   ต้องไม่คลายเกลียวเกิน  0.5  นิว้   เพ่ือป้องกันความ
สญูเสียของสญัญาณในระดบั  CAT  6  ตามมาตรฐานของ  TIA/EIA  568  B 

- การเรียงสีภายในของสายเกลียวเพ่ือ   TERMINATE  กบั  RJ45  CONNECTOR  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ  TIA/EIA  568  B 

(3) งานติดตัง้อปุกรณ์  PASSIVE  DEVICES 
- ต้องมีการติดตัง้   LABEL  ประจ า  SWITCH  RACK  และ  OUTLET  ทกุชิน้ 
- ต้องมีการติดตัง้  WIRE  MARKER  และBOOT  ของสาย  LAN  ทกุเส้นท่ี  SWITCH  RACK  โดย

ให้ตรงกบั  LABEL  ท่ี  OUTLET 
(4) ก่อนสง่มอบงานผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบและรายงานผล เพ่ือรับรองวา่สายสื่อสารฯ  ทกุเส้นพร้อมท่ี

จะใช้งานได้ตามมาตรฐาน  พร้อมทัง้ส่งเอกสารผลการตรวจสอบสาย UTP ให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้
วา่จ้าง 
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หมวดที่ 16 
หม้อแปลงไฟฟ้า (POWER TRANSFORMER) ชนิดตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

1. เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน  (STANDARD  PRODUCT)  จากโรงงาน  ซึง่ผลิตอปุกรณ์นีเ้ป็นประจ า  และออกแบบ
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ  NEMA, ANSI, VDE, TIS  และของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

2. เป็นชนิด  HERMETICALLY  SEALED  
3. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่รายงานทดสอบคณุสมบตัิต่าง ๆ ของอปุกรณ์ รวมทัง้ IMPULSE TEST จากโรงงานผู้ผลิต  

และผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าฯ  ให้กบัวิศวกร 
4. รายละเอียดทางเทคนิค 

ก. RATING ตามแบบ KVA. 
ข. PRIMARY VOLTAGE ตามแบบ KV. 
ค. SECONDARY VOLTAGE 230/400 VOLT. 
ง. PRIMARY  CONNECTION DELTA DELTA 
จ. SECONDARY  CONNECTION STAR – GROUNDED 
ฉ. FREQUENCY 50 Hz. 
ช. PRIMARY  TAPS + 2 X 2.5% 
ซ. AMBIENT  TEMPERATURE 40  C 
ฌ. PRIMARY  AND  SECONDARY  WINDING       COPPER  
ญ. TEMPERATURE  RISE 60  C 
ฎ. IMPEDANCE ตามแบบ 
ฏ. BIL 125 KV. 
ฐ. COOLING NATURAL  AIR  COOLED 

5. อปุกรณ์ประกอบ 
ก. OIL  DRAIN  VALVE 
ข. PRESSURE  RELIEF  DEVICE 
ค. THERMOMETER 

6. จะต้องมี NAME PLATE ท าด้วยโลหะติดกบัอปุกรณ์ แสดงขนาด และรายละเอียดตา่ง ๆ พร้อมช่ือโรงงานผู้ผลิต 
7. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า  SHOP  DRAWINGS  ของหม้อแปลง  และวิธีการจดัเรียงต าแหน่งหม้อแปลงร่วมกับ

อปุกรณ์อื่น ๆ  ตามความเหมาะสมกับสถานท่ี ตลอดจนการเข้าสายแรงสูง และแรงต ่า เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากการไฟฟ้า  และ/หรือ วิศวกร 

8. ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท า NEUTRAL GROUNDING แยกต่างหากจาก EQUIPMENT GROUND ไปยัง     
GROUND ROD ขนาด 5/8 นิว้ ยาว 3.00 เมตร ชนิด COPPER CLAD STEEL ส่วนขนาดของสาย GROUND
ให้ดจูากแบบ 
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หมวดที่ 17 
บัญชีรายการอุปกรณ์มาตรฐาน 

                   MATERIAL LIST                     PRODUCT 
1. หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดน า้มนั (OIL  TYPE) : เอกรัฐ, เจริญชยัหม้อแปลง,  ETERNITY 
2. MAIN DISTRIBUTION BOARD : ASEFA, ABB, TIC 
 AND DISTRIBUTION BOARD 
3. CIRCUIT BREAKER  :    ABB, GE, SCHNAIDER, EATON 
4. PANEL BOARD  :    BTICINO, SCHNAIDER, EATON 
5. CAPACITOR AND CONTROLLER :    FEDERAL, ABB, NOKIAN, SCHNAIDER 
6. สายไฟฟ้า  (รวมถงึสายดิน และสายลอ่ฟ้า) :    THAI YAZAKI, PHELPS DODGE,           
      BANGKOK CABLE, MCI 
7. ท่อร้อยสายไฟฟ้า   :    PANASONIC, ARROW PIPE, TSP,  RSI, PAT 
8. โคมไฟฟ้า 

- โคมท่ีใช้กบัหลอด FLUORESCENT :    L&E, X-TRABRITE, MET 
-  ขาหลอดและขา STARTER :    PHILIPS, BJB, VOSSLOH, NATIONAL 
-  STARTER  :    PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA.  
-  หลอดไฟ  :    PHILIPS, OSRAM, YLVANIA, GE 
-   ELECTROMAGNATIC BALLAST :    PHILIPS, BOVO, VOSSLOH, LAMAX,  
     ARMSTRONG, DELIGHT 
- CAPACITOR  :    ELECTRONICONS, PED, CAMBRIDGE 
- EMERGENCY LIGHT AND EXIT SIGN :    EML, SUNNY, CEE, MAXBRIGTH       

9. สวิตซ์และปลัก๊  :    PANASONIC,  BTICINO, CLIPSAL 
10. เคร่ืองมือวดั   :    CROMPTON, MITSUBISHI, TELEMECANIQUE 
       NITECH 
11. ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ :    EST, SIMPLEX, MIRTONE, NORMI 
12. ระบบสายลอ่ฟ้า                                        :    GUMWELL, EXPO, CAD WELD 
13.  AUTOMATIC TRANSFER SWITCH :    ASSCO, CUTLER HAMMER, GE 
14. FIRE RESISTANT CABLE :    ALCATEL, BETAFLAM, PIRELLI 
15.  WIRE WAY    :    TIC, ASEFFA, ABB 
16. ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบสื่อสารภายในและระบบโทรศพัท์   

- อปุกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ : AMP, BTICINO, CHEVAL, CISCO, KRONE, 
    LINK, PANASONIC, 19" GERMANY EXPORT RACK 

- สายระบบคอมพิวเตอร์ : AMP, BELDEN, KRONE, LINK 
17.    ระบบโทรทศัน์วงจรปิด     

-   อปุกรณ์ระบบโทรทศัน์วงจรปิด : BOSCH,  INOX, PELCO,  PHILIPS, SAMSUNG,  
    SANYO, SIEMENS, SONY    

- สายสญัญาณ  : BANGKOK CABLE, BELDEN, FRACARRO,  
    HOSIWELL, INTERLINK, PHELPS DODGE,  
    PHILIPS, THAI YAZAKI 

- โต๊ะควบคมุ  : CUSTOM MADE 
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หมายเหต ุ
ตัวอย่างบัญชีรายช่ือบริภัณฑ์ท่ีเห็นควรอนุมัติ เป็นตัวอย่างรายช่ือท่ีผู้ รับจ้างควรเสนอขออนุมัติใช้ โดยมี

รายละเอียดของ บริภณัฑ์แต่ละชนิดตามรายละเอียดข้อก าหนด (Specification) ในกรณีท่ีมีเหตุสดุวิสยัอนัเน่ือง มา
จากบริษัทหยดุการผลิตหรือไมม่ีตวัแทนจ าหน่ายแล้ว หรือสาเหตอุื่นใด อนัมีผลท าให้ไม่สามารถหาซือ้ภายในประเทศ
หรือสัง่ซือ้จากต่างประเทศ   ผู้ รับจ้างมีสิทธิในการเสนอขออนุมตัิเทียบเท่าในบริภัณฑ์นัน้ ๆ โดยผู้ รับจ้างจะต้องเสนอ
เหตผุล, รายละเอียดทางเทคนิคและราคาโดยครบถ้วน ทัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการการตรวจการจ้างเป็นผู้
พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือปฏิบตัิตามระเบียบราชการตอ่ไป 
 




