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คุณลักษณะเฉพาะ 
งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 
หมวดที่  1  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์  แรงงาน  และเคร่ืองมือ  เพ่ือท าการตดิตัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตาม ท่ี

ก าหนดในแบบแปลน และรายละเอียดของงานอยา่งเคร่งครัด และด าเนินการให้แล้วเสร็จ สามารถใช้การ ได้
ดี   
 
2.  ขอบเขตของงำน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ ติดตัง้ระบบตา่งๆ ตามท่ีก าหนดในแบบแปลน และรายละเอียด ของงาน 
อยา่งเคร่งครัดและติดตอ่กบัหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จ ตามวตัถปุระสงค์ของ 
ผู้วา่จ้าง 

2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือ ท าการติดตัง้อปุกรณ์ชัว่คราว เพ่ือให้ 
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศพัท์  ระบบเสียง  ระบบสญัญาณแจ้งอคัคีภยั ระบบเสาอากาศรวม ระบบ 
สญัญาณรับภาพและเสียงจากดาวเทียม  และอ่ืนๆ ตามแบบท่ีก าหนด พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ โดยให้มี 
คณุภาพ   ตามท่ีระบใุนแบบแปลน  และรายละเอียดให้ครบถ้วนตามจ านวน ซึง่ก าหนดไว้ในแบบ    แปลนท่ี 
แนบมาเพ่ือใช้ในการตดิตัง้ 

2.2  ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตอ่ประสานงานการไฟฟ้าฯ  เพ่ือให้มาตรวจสอบอปุกรณ์ และการติดตัง้ทาง 
ด้านการไฟฟ้าจนกวา่จะมีกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคาร คา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากคา่ธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า 
ชัว่คราวเป็นคา่ใช้จา่ยออกของผู้ รับจ้าง  (การใช้ไฟฟ้าถาวร การตรวจสอบการตดิตัง้อปุกรณ์ และอ่ืนๆ ซึง่ 
ต้องช าระให้กบัการไฟฟ้าฯ ผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตามเอกสารท่ีออกโดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 

2.3  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และตดิตัง้งานการไฟฟ้าทัง้หมด  ให้ถกูต้องตามมาตรฐานการตดิตัง้ทาง  
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐาน วสท. : วิศวกรรมสถาน หง่ประเทศไทย) กฎข้อบงัคบัวา่ 
ด้วยความปลอดภยัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และตามมาตรฐาน NEC  (National Electrical Code)     
ทัง้นีผู้้ รับจ้างต้องแก้ไขงานท่ีผิดกฎข้อบงัคบัดงักล่าวให้ถกูต้อง  โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.4 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตัง้ระบบไฟฟ้า เร่ิมจากตอ่เช่ือมสายไฟฟ้า จากสายไฟฟ้าแรงสงู ของ 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เข้าTransformer , Main Distribution Board ,Feeder Board, Panel Board , Load 
Center และอ่ืนๆ จนถึงต าแหนง่ดวงโคม เต้ารับ และอปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ทัง้หมด พร้อมติดตัง้และตอ่ เช่ือม
ครบถ้วน  ตามท่ีก าหนดในแบบแปลน 

2.5  ผู้ รับจ้างต้องจดัหา  ตดิตัง้ระบบสายโทรศพัท์ เพ่ือเช่ือมตอ่กบัสายองค์การโทรศพัท์ ท่ีตู้กระจาย 
สาย (Main distribution Frame)  เข้าตู้สาขา  Electronic Private Automatic BranchExchange (EPABX)  
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และแจกจา่ยไปยงั  Telephone Terminal Box (TTB- , TB-)  ตา่งๆ   และเต้ารับโทรศพัท์ตามท่ีก าหนดใน 
แบบและรายละเอียด 

2.6  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์วงจรลงดิน  (Grounding System) เชน่  Ground Rod  
และ  Ground Wire  ส าหรับอปุกรณ์ไฟฟ้า  และเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ ท่ีใช้กระแสไฟฟ้า 

         2.6.1  Ground Rod  จะต้องเป็นแบบ  Copper clad Ground Rod    
 เส้นผา่ศนูย์กลาง 5/8 นิว้  ยาว 10  ฟุต  จะต้องฝังลงไปในดนิโดยให้ส่วนบนของ   
 Ground Rod  อยูต่ ่ากว่าระดบัดนิ  ไมน้่อยกวา่  60  ซม.  และวดัคา่ความต้านทานได้ไมเ่กิน  5  
Ohms 

         2.6.2  การตอ่  Ground  Wire เข้ากบั Ground Rod  จะต้องใช้  Thermo welded   ขนาดของ  
Ground  Wire  เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท.  หรือตามท่ีก าหนดในแบบ 

2.7  ผู้ รับจ้างจะต้องศกึษาแบบแปลนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  แบบโครงสร้าง  และ สถาปัตย์ และ 
อ่ืนๆ ให้มีความเข้าใจถึงความสมัพนัธ์กนั  และให้ความร่วมมือประสานงานกนักบั ผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ เพ่ือ ให้
การด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและหลีกเล่ียงความลา่ช้า  การเจาะฝังฝ้าเพดาน  การสกดัปนู  หรืออิฐ ก่อ 
การตกแตง่ปนูฉาบ  สี  อนัเน่ืองจากการด าเนินการของผู้ รับจ้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการเองทัง้หมด โดย
คา่ใช้จา่ยนัน้  รวมอยู่ ในการเสนอราคาของผู้ รับจ้างแล้ว 

2.8  ภายใน 45 วนั หลงัจากเซ็นสญัญา ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท ารายละเอียดอปุกรณ์ตวัอยา่ง อปุกรณ์ 
ใช้ในการตดิตัง้และ Shop Drawing  ให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบ และยินยอมให้ใช้ด าเนินการ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการตดิตัง้ 

2.9 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืน เพ่ือตอ่เช่ือมสายพร้อมอปุกรณ์ 
ประกอบและทดลองอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจดัหาโดยผู้วา่จ้าง 

 
3.  แบบแปลน  (Drawing) 

3.1  แบบแปลนตา่งๆ ท่ีแสดงเป็นเพียงแนวทาง หรือไดอะแกรมในการติดตัง้เทา่นัน้ตามต าแหนง่  
และระยะตา่งๆ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพสถานท่ีจริง เพ่ือความสะดวกและความเหมาะสมในการ ใช้
งาน 

3.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมและสง่มอบ Shop Drawing ให้ผู้วา่จ้างเพื่อขออนมุตัใินการติดตัง้ 
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ภายใน  60  วนั  หลงัจากท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  หรือ  การเซ็นสญัญา  Shop 
Drawing  จะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้วา่จ้าง  เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการตดิตัง้  งานส่วนใดก็ตามท่ี 
กระท าไปก่อนได้อนมุตัิดงักล่าว  ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง  ผู้วา่จ้างมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ รับ 
จ้าง เพิ่มเตมิงานบางสว่น และ/หรือ เปล่ียนแปลงสว่นท่ีได้ติดตัง้ไปแล้วให้ สอดคล้องกบัแบบแปลนท่ีได้ ท า
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สญัญากนัไว้โดยท่ีคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเพิ่มขึน้  ไมต้่องอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้วา่จ้าง     แบบท่ีใช้ตดิตัง้  
(Shop Drawings) มีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

         3.2.1  แบบท่ีใช้ติดตัง้  ต้องใช้มาตรฐานกระดาษ  และการเขียนสญัลกัษณ์แบบเดียวกบั 
ต้นแบบ 

         3.2.2  แบบท่ีใช้ตดิตัง้  ต้องแสดงรายละเอียดตา่งๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับระบบไฟฟ้า และราย 
ละเอียดอ่ืนๆ อนัจะเก่ียวกบังานก่อสร้าง  หรือผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ 

         3.2.3  แบบใช้งาน  มีดงัตอ่ไปนี ้
                    3.2.3.1  แบบอปุกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดท่ีประกอบขึน้และการตดิตัง้  เชน่  แผงสวิทช์บอร์ด  

เป็นต้น 
                    3.2.3.2  การติดตัง้โคมไฟทัง้หมด 
                    3.2.3.3  การติดตัง้สายไฟฟ้า  และทอ่ร้อยสายไฟฟ้า Wire Way  และแนวการเดนิ 
 
3.3  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การเตรียม  Shop Drawing  ส าหรับการตดิตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ  

Shop Drawing  ท่ีได้รับการอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้าง จะต้องสง่มอบส าเนา หรือพิมพ์เขียว 
ให้ผู้วา่จ้าง  เป็นจ านวน  3  ชดุ  ทัง้นี ้  ผู้ว่าจ้างไมใ่ชเ่ป็นบคุคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจแบบให้ผู้ รับจ้าง การอนมุตัิ 
Shop Drawing  เป็นเพียงหลกัการเท่านัน้ ทัง้นีไ้มท่ าให้ผู้ รับจ้างพ้นสภาพจากการรับผิดชอบตอ่การตดิตัง้  
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตรงกบัวตัถปุระสงค์ของข้อก าหนดในแบบแปลนและข้อก าหนดตามสญัญา 

3.4  ASbuilt   Drawing  แบง่ออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
         3.4.1  จดัสง่สเก็ตซ์ของ  AS built  Drawing  เม่ือท าการสง่มอบงานทกุงวด  หากไมจ่ดัสง่ AS 

built Drawing ประจ างวด  ผู้วา่จ้างอาจสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบัการตรวจรับมอบงานประจ างวดจนกว่าผู้ รับจ้าง 
จะท าการจดัสง่ให้ผู้วา่จ้างรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน                                                                             

         3.4.2  เม่ือการติดตัง้เสร็จสมบรูณ์  แบบ  Shop Drawing  จะต้องได้รับการแก้ไข  และ/  หรือ  
เขียนใหมเ่ป็นแบบ   AS built  Drawing  โดยผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ต้นฉบบั และส าเนาพิมพ์เขียว จ านวน 3  ชดุ  
พร้อม Diskettes ให้ผู้วา่จ้างและให้ถือว่า AS built Drawing เป็นสว่นประกอบในการสง่มอบงานงวด 
สดุท้ายด้วย 

 
4.  คุณสมบัตขิองผู้รับจ้ำงในกำรประกวดของกำรเสนอรำคำ 

4.1  ผู้ รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าตาม  พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505  ประเภทภาคีวิศวกร  ในการ 
ควบคมุการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ทัง้หมดให้ถกูต้องตามมาตรฐาน PEA , NEC,IEC ,ว.ส.ท. และกฎข้อ 
บงัคบัวา่ด้วยความปลอดภยั ตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย 
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4.2  ผู้ รับจ้างต้องมีพนกังานเพียงพอในการปฏิบตังิานให้แล้วเสร็จ  และใช้การได้เป็นอยา่งดี    ตาม 
ก าหนดเวลาท่ีระบใุนสญัญา  หรือตามความต้องการของผู้วา่จ้าง  และผู้วา่จ้างมีสิทธิถอดถอนพนกังานคน 
ใด ของผู้ รับจ้างได้  เม่ือเห็นว่าปฏิบตังิานไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสม 

4.3  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ีน าเข้ามาใช้ให้เป็นไปตามท่ี ได้รับ 
การอนมุตัจิากผู้วา่จ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยให้พนกังานด าเนินการติดตัง้ ให้เป็นไปตามแบบและ 
ข้อก าหนดตา่งๆ อยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ 

4.4  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบความปลอดภยัของพนกังานของตนเอง 
4.5  ผู้ รับจ้างต้องมีผลงานในการติดตัง้ ระบบเมนไฟฟ้าแรงต ่า นบัจากวนัท าการติดตัง้แล้วเสร็จตาม 

สญัญา จนถึงวนัย่ืนซองประกวดราคาไมเ่กิน 5 ปี และ ต้องไมเ่ป็นผู้ถกูแจ้งเวียนช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ 
4.6  ก าหนดให้มีสามญัวิศวกร  สาขาไฟฟ้า  จ านวน  1  คน  ภาคีวิศวกร  สาขาไฟฟ้า จ านวน  1 คน 

ซึง่ได้จดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุจากคณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพวิศวกร (ก.ว.)  
แล้วไมน้่อยกวา่ 1 นาย ประจ าท างานอยูก่บั บริษัทฯ และมีหนงัสือรับรองการเป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกบัระบบ 
ไฟฟ้า หรือห้างหุ้นสว่นท่ีย่ืนเสนอราคานี ้  เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบในการปฏิบตัิด าเนินการครัง้นีต้ลอด 
ทัง้ เป็นผู้ รับรองการติดตามกฎ ก.ว. ด้วย 
 
5.  กำรยื่นเสนอรำคำ 

เป็นบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

 5.1  ในกรณีผู้ เสนอราคาต ่าสดุ  เสนอราคาต ่าจากคาดหมายได้วา่ไม่อาจด าเนินงานตามสญัญาได้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  จะให้ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่
ผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์ได้ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังหรือไม่
มีเหตผุลเพียงพอคณะกรรมการฯ มีสิทธิท่ีจะไม่ รับราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ 
 5.2 ผู้ รับจ้างยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข ในการประกาศเรียกประกวดราคาคา่จ้างเหมาทกุ 
ประการทัง้จะไมย่กเอาเหตผุลใดๆ มาลบล้าง   หรือเพิ่มเตมิเง่ือนไขรายละเอียดอยา่งใดทัง้สิน้ 
 
6.  วัสดุอุปกรณ์ 

6.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอย่างวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีน ามาใช้ตดิตัง้  พร้อมด้วยข้อมลูทางด้านเทคนิค 
ให้ผู้วา่จ้างได้ ตรวจอนมุตัิ ล่วงหน้าอยา่งน้อย  45  วนั  ก่อนน าไปติดตัง้ 

6.2  วสัด ุ และอปุกรณ์ท่ีน ามาตดิตัง้ต้องเป็นของใหม ่ และไมเ่คยน าไปใช้งานมาก่อน 
 6.3 วสัดอุปุกรณ์  ซึง่เสียหายในระหว่างการขนสง่  การตดิตัง้  หรือการทดสอบ  ต้องด าเนินการ 
ซอ่มแซม  หรือ  เปล่ียนให้ใหม ่ ตามสภาพความเห็นชอบของผู้วา่จ้าง 
 6.4  กรณีท่ีผู้ว่าจ้าง  เห็นวา่วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีน ามาใช้มีคณุสมบตัไิม่ดีเทา่ท่ีก าหนดไว้ในรายการ 
ผู้วา่จ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไมย่อมให้น ามาใช้ในงานนี ้ ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างมีความเห็นวา่ควรสง่ให้สถาบนั ผู้วา่จ้าง 
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เช่ือถือท าการทดสอบคณุสมบตัิ เพ่ือเปรียบเทียบกบัข้อก าหนดรายละเอียดความถกูต้องของผู้วา่จ้างก่อนท่ี 
จะอนมุตัใิห้น ามาใช้ได้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการโดยเร่งดว่น และต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการทดสอบ 
เองทัง้สิน้ 
 6.5 กรณีท่ีผู้ รับจ้างไมส่ามารถจดัหาวสัด ุ หรืออปุกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนด และ/หรือจดัหา 
ตวัอยา่งแก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์อ่ืนมาทดแทน 
 
7.  กำรตรวจสอบแบบ  และรำยกำร 
 7.1  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อก าหนดตา่งๆ จนเข้าใจถึงรายละเอียดในแบบ และ
ข้อก าหนดตา่งๆ โดยชดัแจ้ง 
 7.2  ผู้ รับจ้างต้องศกึษารายละเอียดและแบบแปลนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  แบบสถาปัตยกรรม แบบ
วิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมเคร่ืองกลและแบบวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ กนั 
และให้ความร่วมมือประสานงานกนักบัผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ 
หลีกเล่ียงความลา่ช้า 

7.3  กรณีข้อก าหนดรายละเอียด   และแบบมีข้อขดัแย้ง   ข้อสงสยั   หรือข้อผิดพลาด    ให้สอบถาม 
จากวิศวกรผู้ออกแบบโดยตรง และการตีความในข้อขดัแย้งใดๆ ให้ตีความไปในแนวทางท่ีดีกวา่ถกูต้องกวา่  
วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพดีกว่า   โดยผู้ รับจ้างจะถือเป็นสาเหตขุอเพิ่มราคาไมไ่ด้ 

 
8.  กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ  รำยกำร  และวัสดุอุปกรณ์ 
 8.1  การเปล่ียนแปลงแก้ไขการปฏิบตังิานท่ีผิดไปจากแบบ และรายการอนัเน่ืองจากแบบ และ 
รายการขดัแย้งกนั หรือ อนัเกิดจากความจ าเป็นอ่ืนใดก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งผู้ วา่จ้างเพ่ือขออนมุตัขิอความ 
เห็นชอบก่อนด าเนินการได้ 

  8.2 กรณีท่ีวสัดอุปุกรณ์ของผู้วา่จ้างท่ีขออนมุตันิ าเข้ามาตดิตัง้ มีลกัษณะสมบตัอินัเป็นเหตใุห้ 
อปุกรณ์รายการท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดไว้เกิดความไมเ่หมาะสม ผู้ รับจ้างต้องไมเ่พิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความ 
เห็นชอบจากผู้วา่จ้าง ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องโดยหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลิต  มิฉะนัน้ผู้ รับจ้างต้อง 
เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 
 8.3  ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีช่องทางเข้าถึงเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์โดยมีขนาดเทา่ท่ีจ าเป็นและเหมาะ 
สม กบัเคร่ืองจกัร  อปุกรณ์ท่ีผู้ รับจ้างจดัหามาให้สะดวกส าหรับการเข้าไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
 8.4  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแบบ รายการวสัดแุละอปุกรณ์ดงักลา่วข้างต้นให้ผู้ รับจ้างท า 
หนงัสือ ขออนมุตักิ่อนการติดตัง้อยา่งน้อย  45  วนั 
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9.  กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  และอ่ืนๆ ระหว่ำงกำรตดิตัง้ 
9.1  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าชัว่คราว  ส าหรับแสงสวา่งจดุตา่งๆ ภายในอาคาร 

ตามท่ีผู้วา่จ้างหรือวิศวกรผู้ออกแบบก าหนดให้  ซึง่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตังิาน หรือตรวจสอบงานของผู้ว่า 
จ้าง  หรือวิศวกรผู้ออกแบบในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าชัว่คราวนี ้ ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยเองทัง้สิน้ 

9.2  การรือ้ถอนวสัด ุ และอปุกรณ์ท่ีต้องใช้งานชัว่คราวและกระท าให้อยูใ่นสภาพดีเช่นเดมิ หลงั การ
สง่มอบงานแล้วก็ยงัคงอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างเชน่กนั 
 9.3  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการตอ่สายไฟฟ้า สายโทรศพัท์ ทอ่น า้ประปา และ 
ทอ่น า้อ่ืนๆ รวมทัง้มาตราวดัตา่งๆ ชัว่คราว   คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและใช้งานด้วย 
 9.4 คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในข้อ 9.3 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตัง้แตว่นัเร่ิมเตรียมการระหวา่งการใช้งาน 
จนกระทัง่วนัสง่มอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
10.  ควำมรับผิดชอบ ณ สถำนท่ีตดิตัง้ 
 10.1 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเตม็ท่ีเก่ียวกบัเหตเุสียหายตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิ งานการ 
ตดิตัง้และทดลองเคร่ือง 

10.2  ผู้ รับจ้างต้องระมดัระวงัรักษาความปลอดภยั  รวมทัง้อคัคีภยัเก่ียวกบัทรัพย์สินทัง้ปวง 
 10.3 ผู้ รับจ้างต้องพยายามท างานให้เงียบ และสัน่สะเทือนน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้  เพ่ือมิให้ 
เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนตอ่คน  หรืองานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้สถานท่ีติดตัง้ 
 10.4 ผู้ รับจ้างต้องดแูลสถานท่ีปฏิบตังิานท่ีพกัชัว่คราวท่ีเก็บของตา่งๆ ให้เรียบร้อยสะอาด และอยู่ 
ใน  สภาพปลอดภยัตลอดเวลา 
 10.5  เม่ือผู้ รับจ้างได้ท าการตดิตัง้สมบรูณ์แล้ว ผู้ รับจ้างต้องย้ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนรือ้ถอน 
อาคารชัว่คราว  ซึง่ผู้ รับจ้างได้ปลกูสร้างขึน้ส าหรับงานนีอ้อกไปให้พ้นจากสถานท่ีจนสิน้เชิง    สิ่งใดท่ีต้องสง่ 
คืนให้แก่ผู้วา่จ้างก็ต้องจดัการสง่ให้เรียบร้อยเสร็จสิน้ไปก่อนท่ีจะสง่มอบงาน 

 
11.  กำรขนส่ง 
 11.1  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนสง่เคร่ืองมือ  วสัดอุปุกรณ์มายงัสถานท่ีติดตัง้  รวมทัง้การ 
ยกเข้าไปตดิตัง้ คา่ใช้จา่ยทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 

11.2  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่ความลา่ช้าในการขนสง่วสัด ุ อปุกรณ์   หรือเคร่ืองมือตา่งๆ    มายงั 
สถานท่ีตดิตัง้ 
 11.3  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากการขนสง่วสัดอุปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือตา่งๆ 
มายงัสถานท่ีตดิตัง้ 
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12.  ป้ำย  และเคร่ืองหมำยของวัสดุอุปกรณ์ 
 12.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหา หรือท าป้ายช่ือ สีพน่เป็นตวัหนงัสือ และเคร่ืองหมายแสดงตา่งๆ เพ่ือแสดง 
ป้ายช่ือขนาดของอปุกรณ์  และการใช้งาน   โดยใช้ภาษาไทย  และ / หรือภาษาองักฤษ 
 12.2  ป้ายช่ือท าด้วยแผน่พลาสตกิพืน้สีด า แกะสลกัตวัอกัษรสีขาวมีความสงูอยา่งน้อย ½  นิว้ และ 
เคลือบพลาสตกิอีกชัน้หนึง่  ป้ายต้องยึดติดให้มัน่คงถาวร 

12.3  สีท่ีใช้พน่เป็นตวัหนงัสือ  และเคร่ืองหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง 
 12.4 วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเม่ือติดตัง้แล้วสามารถเห็นได้อยา่งชดัเจน จะต้องแสดงเคร่ืองหมาย และ 
อกัษรยอ่  หรือข้อความท่ีสัน้กะทดัรัดง่ายตอ่การเข้าใจ 

 
13.  กำรบริกำร 
 13.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมชา่งผู้ช านาญงานในแตล่ะระบบไว้ส าหรับการตรวจซอ่มแซม บ ารุง 
รักษาเคร่ืองอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจ าทกุเดือน  ภายในระยะเวลา  1  ปี   
 13.2 ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ทกุชิน้ และการบ ารุงรักษาทกุครัง้เสนอตอ่ 
ผู้วา่จ้าง  ภายใน  7  วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีบริการ 
 13.3  ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างมีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉกุเฉินนอกเวลาท างานปรกต ิ  ผู้ รับจ้างต้องรีบ 
ด าเนินการจดัท าโดยไมช่กัช้า 
 13.4  ในปีท่ี  2  ของการใช้งาน   ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ชา่งผู้ช านาญการมาตรวจสอบเคร่ือง  วสัด ุและ 
อปุกรณ์ในระบบตา่งๆ ทกุ 3 เดือนตอ่ครัง้ ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี แล้วจดัท ารายการผลการตรวจสอบ 
สง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้าง 

 
14.  กำรส่งมอบงำน 

14.1  ผู้ รับจ้างต้องเปิดเดินเคร่ืองและอปุกณ์ตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานเตม็ท่ี หรือพร้อมท่ีจะใช้ 
งานได้เตม็ท่ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนั 

14.2  ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบเคร่ืองมือ วสัด ุ และอปุกรณ์ตามท่ีผู้วา่จ้างจะก าหนดให้ทดสอบ 
จนกวา่จะได้ผลเป็นท่ีพอใจ และแนน่อนของผู้วา่จ้าง เคร่ืองมือ วสัดแุละอปุกรณ์เหลา่นัน้สามารถท างานได้ ดี
ถกูต้องตามข้อก าหนดทกุประการ 

14.3  รายการสิ่งประกอบตา่งๆ ท่ีผู้ รับจ้างต้องสง่มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัสง่มอบงาน ซึง่ถือเป็น 
สว่นหนึง่ของการตรวจรับมอบงานด้วย  คือ 
          -  แบบสร้างจริง  (AS built Drawing)  ประกอบด้วยต้นฉบบั , พิมพ์เขียว จ านวน 3  ชดุ และแบบ 
ถ่ายย่อขนาด  A3  เย็บเลม่สวยงาม  จ านวน  5  ชดุ  พร้อม  DIGITAL FILE 

          -  หนงัสือคูมื่อการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  และอปุกรณ์ 
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                - เคร่ืองมือพิเศษ ส าหรับใช้ในการปรับแตง่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ ซึง่โรงงานผู้      
ผลิต สง่มาให้ด้วย 

          -  อะไหลต่า่งๆ ตามข้อก าหนดในรายละเอียด 
14.4  คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในการทดสอบเคร่ือง  และตรวจมอบงานอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

เองทัง้สิน้ 
14.5   การสง่มอบงาน  แบง่เป็น 4 งวด ดงันี ้
 งวดท่ี 1 จ่ายเป็นเงินในอตัราร้อยละ 10 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการตกลงท าสญัญางานติด 

ตัง้ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร นบัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง    
 งวดท่ี 2 จา่ยเป็นเงินในอตัราร้อยละ 50 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการงานเดนิทอ่ร้อยสายไฟ 

จากหม้อแปลงมายงัตู้ เมน MDB และเดนิท่อจากตู้  MDB ถึงวงจรยอ่ย โดยตัง้เบิกงวดงานตามปริมาณ งานท่ี
ตดิตัง้ได้จริงตามอาคารตา่งๆ 

 งวดท่ี 3 จา่ยเป็นเงินในอตัราร้อยละ 30 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการงานตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 
และส่ือสาร เชน่ หม้อแปลง , ตู้  MDB , สวิทช์ ปลัก๊ , โคมไฟฟ้า และอ่ืนๆ ถึงวงจรย่อย โดยตัง้เบกิงวด งาน
ตามปริมาณงานท่ีตดิตัง้ได้จริงตามอาคารตา่งๆ 

 งวดท่ี 4 (งวดสดุท้าย) จ่ายเป็นเงินในอตัราร้อยละ 10 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าเข้าระบบมายงัตู้ เมน MDB และงานทดสอบระบบส่ือสารทัง้หมด  พร้อมใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อย และสง่ 
แบบ AS built    
 
15.  กำรตรวจกำรจ้ำงเหมำ 

15.1 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทนัภายในก าหนดท่ีระบไุว้ในสญัญา ซึง่ได้กระท ากบัผู้  
วา่จ้างให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงาน 

15.2 ก่อนนดัคณะกรรมการเพ่ือท าการตรวจรับงาน ให้ผู้ รับจ้างท าการเก็บกวาดสิ่งสกปรกและซอ่ม  
แซม สว่นประกอบของอาคาร ท่ีช ารุดอนัเน่ืองมาจากการท าการตดิตัง้เดนิสาย ตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า โดยฝีมือ 
ของชา่งของผู้ รับจ้างให้เสร็จเรียบร้อย ตลอดจนให้ท าการทดลอง ระบบไฟฟ้า ท่ีได้ติดตัง้ให้ถกูต้องสามารถ 
ใช้การได้ดีโดยเรียบร้อยทกุส่วน 

15.3 ในขณะท่ีท าการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมา หากปรากฏว่าได้เกิดการ 
ช ารุดเสียหายเกิดขึน้แก่อาคารสิ่งก่อสร้าง  ส่วนท่ีได้ท าการติดตัง้  หรือเดนิสายไฟฟ้าไว้  หรือ เกิดการช ารุด 
เก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตัง้ไว้ก็ดี ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้วา่จ้างใน การท่ีจะท าการซ่อมแซมแก้ไข  
หรือเปล่ียนให้ใหม่โดยทนุทรัพย์ของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 

15.4 เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับงานไปแล้ว  ก าหนดให้ผู้ รับจ้างยงัมีภาระ  
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ประกนัผลงานท่ีได้ด าเนินการ ไว้กบัผู้วา่จ้างตอ่ไปอีกมีก าหนด 12 เดือน นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการได้ลง นาม
ตรวจรับ เป็นต้นไป ซึง่ภายในระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ หากเกิดการบกพร่องเสียหายเกิดขึน้แก่ทรัพย์สิน ของ
ผู้วา่จ้างในสว่นท่ีผู้ รับจ้างรับผิดชอบอยู่  เชน่ อปุกรณ์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบ ของ
ผู้ รับจ้างท่ีจะต้องจดัท าให้ใหม ่  หรือ แก้ไขให้ดีสภาพเดิมทกุประการ  โดยทนุทรัพย์สว่นตวัของผู้ รับจ้าง เอง
ทัง้สิน้โดยไมมี่สิทธ์ิฟ้อง เรียกคา่ชดใช้ เป็นคา่ซอ่มแซมแก้ไขจากผู้วา่จ้างได้อีก โดยถือวา่ยงัอยูใ่นระยะ เวลา
ประกนัของผู้ รับจ้างโดยตลอดชว่งระยะเวลาท่ีระบ ุ

15.5  ผู้ รับจ้างจะต้องขอใช้ไฟฟ้าท้องถ่ินในนามของผู้วา่จ้างให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทัง้การตรวจสอบ  
การติดตัง้ระบบไฟฟ้าตามกฎข้อบงัคบัของการไฟฟ้าท้องถ่ินเป็นท่ีเรียบร้อยตามข้อ 1.2 ส่วน คา่ใช้จา่ย ใน 
การขอใช้ไฟฟ้าและคา่ตรวจสอบผู้ รับจ้างจา่ยตามใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้า นัน้ 
 
จบหมวดที่ 1 
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หมวดที่  2  กำรตดิตัง้อุปกรณ์ 
 
 ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตา่งๆ ให้เป็นตามกฎข้อบงัคบัของ 
การไฟฟ้าท้องถ่ิน  และเป็นไปตามรายละเอียดข้างท้ายในกรณีกฎหารไฟฟ้าท้องถ่ินและรายละเอียดข้างท้าย  
มิได้ระบไุว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NEC และ / หรือ VDE  และประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
1.  กำรติดตัง้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ (ชนิดท่อโลหะ)   แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีแสดงในแบบเป็นเพียง           
      DIAGRAM  เทา่นัน้  การตดิตัง้ต้องให้เหมาะสมกบัสภาพของอาคารตามข้อก าหนด  ดงันี ้

      1.1  ชนิดของทอ่เป็นไปตามข้อก าหนด (เร่ืองทอ่ร้อยสายไฟฟ้าในหมวดท่ี 3  “คณุภาอปุกรณ์”) การ  
ตอ่ท่อตา่งๆ ให้ใช้ข้อตอ่ (COUPING) และข้อตอ่ยึด  (CONNECTOR)  ตอ่ให้แน่น  กรณีฝัง CONCRETETIGHT 
หรือ  RAINTIGHT  กรณีเดนิในฝ้าเพดาน  หรือ  เดนิลอยภายในอาคาร ใช้ชนิด  SCREWTIGHT 

      1.2  ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีเดนิซอ่นในฝ้าเพดานจะต้องแนบอยูใ่ต้พืน้ SLAB หรือ โครงหลงัคาห้าม  
เดนิวางบนฝ้าเพดาน ห้อยจากพืน้ SLAB หรือ โครงหลงัคากรณีท่ีไมมี่ฝ้าเพดาน เช่น บริเวณจอดรถ หรือ 
บริเวณอ่ืนๆ ท่ีไมมี่ฝ้าเพดานให้ฝังทอ่ร้อยสายใน พืน้คอนกรีต หรือวาง บนพืน้คอนกรีตส าเร็จรูปโดยท่อชนิด  
IMC  และเททอปปิง้ทบัโดยผู้ รับเหมาก่อสร้าง)  

      1.3  การยดึทอ่ร้อยสายไฟฟ้า   (CONDUIT   SUPPORT)   ทอ่ท่ีเดนิลอยจะต้องมี    CONDUIT  
STRAP อยา่งหนาทอ่ทกุระยะ 1.00 เมตร ในกรณีติดตัง้ทอ่ร้อยสายในบริเวณเดียวกนั หรือแนวเดียวกนั 
มากกวา่  3  เส้น  ให้ใช้  UNISTAT  ยดึ 

      1.4  การเดนิท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้ากบัอปุกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรตา่งๆ ให้ใช้   HEAVY  DUTY  
FLEXIBLE CONDUIT มีความยาวไมน้่อยกวา่ 30 ซม. แตไ่มเ่กิน 1.00 เมตร กรณีอปุกรณ์เหลา่นัน้อยู่ ใกล้
น า้ หรือ ภายนอกอาคารต้องใช้ HEAVY DUTY FLEXIBLE CONDUIT  ชนิด  LIQUID TIGHT 

      1.5  การติดตัง้ท่อร้อยสายเข้ากบักลอ่งตอ่สาย หรือเคร่ืองประกอบการดนิท่อ หรือ ตู้ควบคมุต้อง  
จดัให้มี LOCK NUT และ BUSHING  ขนัยึดให้แน่นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ฉนวนหุ้มสาย ช ารุด กรณีรูของ LOCK 
NUT ใหญ่กวา่ท่อต้องใช้ REDUCING WASHER เพ่ือไมใ่ห้มี ชอ่งวา่งระหวา่งท่อกบัฝาของกลอ่งตอ่สาย   
สว่นรูวา่งท่ีไมไ่ด้ใช้งานให้ปิดด้วยฝาพลาสตกิ 

      1.6  ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีตดิตัง้ไว้ในขณะก่อสร้าง เพ่ือรอการร้อยสายไฟฟ้าต้องอดุปลายท่อด้วย  
จกุพลาสตกิท่ีมีขนาดพอดีกบัทอ่ ห้ามใช้กระดาษ หรือเศษไม้อดุปลายทอ่ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนั วสัดตุา่งๆ เข้าไป 
อยูภ่ายในทอ่จะท าให้เกิดปัญหาในการร้อยสายไฟฟ้าภายหลงั 

      1.7   ปลายท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีถกูตดัออกต้องลบคม  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าช ารุด  
การท าเกลียวท่อต้องใช้เคร่ืองท าเกลียวชนิดปลายเรียว ทัง้นีท้อ่โลหะชนิดบาง (EMT)  ห้ามท าเกลียว 
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      1.8  การเดนิท่อร้อยสายไฟฟ้าให้พยายามเดนิในแนว   CORRIDOR  และมีแนวขนาด   หรือตัง้ 
ฉาก กบัตวัอาคาร 

      1.9  รัศมีดดัโค้งด้านในของทอ่ร้อยสายไฟฟ้าต้องไมน้่อยกว่า 6  เท่า ของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  
ของทอ่ 

      1.10 ก่อนน าทอ่ร้อยสายไฟฟ้าไปตดิตัง้ถ้ามี  MOSTURE  POCKET  ต้องก าจดัออกให้หมดเสีย  
ก่อน และทอ่ท่ีเสียรูปห้ามน ามาใช้ 

 1.11  ต้องติดตัง้ระบบทอ่ร้อยสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อน  จงึท าการเดนิสายไฟฟ้า 
 1.12 กรณีเป็นงานเก่ียวกบัโรงงานอตุสาหกรรม หรือโครงสร้างอาคารเหล็กซึง่มีความจ าเป็นต้อง  

เดนิทอ่ร้อยสายลอยใช้ COUPLING และ CONNECTOR ชนิด  RAINTIGHT  ทัง้หมด  ท่อร้อยสายทัง้หมด 
ให้ทาด้วยสีน า้มนั RUST-O-LUIM เป็นชนิด NUMBER เดียวกบัโครง การเหล็กอาคาร 

 1.13  การเดนิทอ่ร้อยสายไฟฟ้าฝังดนิให้ใช้ทอ่เหล็กชนิดหนา (IMC)  ต้องทาด้วย  FLINT COAT  
2 ชัน้  การเดนิท่อร้อยสายใต้ดนิ(ตามตารางทอ่ร้อยสายไฟฟ้า ตารางท่ี 2-3) 

 1.14 ขนาดของทอ่ร้อยสายไฟฟ้าท่ีใช้        จะต้องมีสายไฟฟ้าซึง่คดิตามพืน้ท่ีหน้าตดัแล้วไมเ่กิน  
40% ของพืน้ท่ีหน้าตดัทอ่  (ตามตารางทอ่ร้อยสายไฟฟ้า  ตารางท่ี 2-2) 

 
2. กำรเดนิสำยแบบฝังดินโดยตรง  (Direct Burial)  (กรณีในแบบก ำหนดให้ตดิตัง้) 
         2.1  สายไฟฟ้าส าหรับการเดนิฝังดนิโดยตรง  ต้องเป็นชนิดท่ีออกแบบให้ใช้ฝังดนิโดยตรง  และต้อง 
ฉนวนอยา่งน้อย 2 ชัน้  โดยท่ีฉนวนภายนอกต้องเป็นเทอร์โมพลาสตกิ 
         2.2 การตอ่สายไฟฟ้าท่ีฝังดนิโดยตรงกระท าได้โดยวิธีการพิเศษ โดยเฉพาะตรงรอยตอ่ให้หุ้ม 
EPOXY Resin  หรือวสัดอ่ืุนท่ีมีคณุสมบตัเิทียบเทา่ 
         2.3 ในกรณีท่ีมีสายไฟฟ้าหลายชดุฝังอยูใ่นแนวเดียวกนัต้องมีรายละเอียดบนสายไฟฟ้า  ดงักล่าว 
แสดงวงจร และขนาด สายไฟฟ้าทกุๆ ชว่งไมน้่อยกวา่  10  ซม. (Sand Bed)  
         2.4  การติดตัง้ 
  2.4.1 สายไฟฟ้าส าหรับการเดนิฝังดนิโดยตรง  ต้องฝังลงในดนิลกึอย่างน้อย  60  ซม. 
  2.4.2 สายไฟฟ้าต้องวางบนทรายซึง่หนาไมน้่อยกว่า  10  ซม.  (Sand Bed) 

 2.4.3 การวางสายไฟฟ้าบนทราย ควรวางเรียงเดี่ยวตามแนวนอน    โดยท่ีระยะหา่งระหวา่ง 
สายไฟฟ้าควร มีคา่เทา่กบัพืน้ดนิหน้าตดัของสายไฟฟ้าดงักลา่ว แล้วกลบด้วยทรายโดยรอบสายไฟฟ้าไม่ 
น้อยกวา่  10 ซม. เชน่กนั และวางทบัด้วยแผ่นคอนกรีตหรือ แผน่อิฐ ตลอดสาย ก่อนกลบด้วยดนิ ในตอนท่ี 
สายโผล่ออกจากพืน้ดิน  ต้องมีการป้องกนัสายโดยการร้อยสาย ผา่นท่อโลหะ หรือ ใช้วิธี อ่ืนๆ เหมาะสม 
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  2.4.4 บนผิวดนิในแนวเดนิสายจะต้องวางแผน่คอนกรีต (Concrete Tile) แสดงแนวสาย 
ไฟฟ้าใต้ดนิทกุช่วงไมเ่กิน   30  เมตร  ในทางตรงและทกุช่วงหกัโค้ง  หรือเดนิเข้าอาคาร   โดยท่ีแผน่คอนกรีต  
ดงักลา่ว มีอกัษรย่อแสดงชนิดของสายไฟฟ้า และลกูศรชีแ้นวเดนิสายไฟฟ้าใต้ดนิ 
  2.4.5 ในกรณีท่ีสายไฟฟ้าท่ีฝังใต้ดนิโดยตรงจ าเป็นต้องผา่นถนน รืออาคารท่ีต้องรับน า้หนกั  
จ าเป็น ต้องร้อย สายในท่อ Asbestos Cement Pipe  หรือทอ่ร้อยสายเหล็กอาบสงักะสีชนิดกลาง (IMC) ใน 
ชว่งดงักลา่วแล้วจงึฝังดนิได้ตอ่ไป 
 
3. กำรตดิตัง้รำงเดินสำยไฟฟ้ำ  (WIRE WAY) แนวรางร้อยสายไฟฟ้าท่ีแสดงในแบบเป็นเพียง 
DIAGRAM เทา่นัน้  การตดิตัง้จริงต้องให้เหมาะสม กบัสภาพของอาคารตามข้อก าหนดดงันี ้
 3.1 WIRE WAY รางเดนิสายไฟฟ้าให้ใช้เฉพาะการติดตัง้ในท่ีเปิดเผยเทา่นัน้ ในกรณีตดิตัง้ภายนอก 
อาคารต้องเป็นชนิดกนัฝน (RAINTIGHT) และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะไมเ่สียรูป ภายหลงัการ ตดิตัง้ 
         3.2 พืน้ท่ีหน้าตดัรวมฉนวนของสายในรางเดนิสายต้องไมเ่กินร้อยละ 20%  ของพืน้ท่ีหน้าตดัภายใน 
รางเดนิสาย 
        3.3 จดุปลายทางของรางเดนิสายต้องเปิด  และห้ามใช้รางเดนิสายเป็นตวัน าส าหรับตอ่ลงดนิ   
       3.4  รางเดนิสายต้องรองรับอยา่งหนาแนน่    ระยะหา่งระหวา่งจดุรองรับต้องไมเ่กิน 1.20 เมตร   ถ้า 
ระยะหา่งจ าเป็นต้องมากกว่าท่ีก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเป็นลายลกัษณ์-อกัษร 
ก่อนด าเนินการ 
        3.5  ห้ามตอ่รองเดนิสายตรงจดุท่ีผา่นผนงั  หรือ  พืน้     
        3.6 การตอ่เช่ือมสายอนญุาตให้ตอ่เช่ือมสายเฉพาะในสว่นท่ีสามารถเปิดออก   และเข้าถึงได้สะดวก 
ตลอดเวลาเท่านัน้ และพืน้ท่ีหน้าตดัของสาย และฉนวน รวมทัง้หวัตอ่สายเม่ือรวมกนัแล้วต้อง ไมเ่กินร้อยละ 
75% ของพืน้ท่ีหน้าตดัภายในของรางเดนิสาย ณ จดุตอ่สายห้ามตดิตัง้รางเดนิสายในบริเวณท่ีอาจเกิดความ 
เสียหายทางกายภาพ ในบริเวณท่ีมีไอท่ี ท าให้ผกุร่อน หรือ ในสถานท่ีอนัตราย  นอกจากจะระบไุว้เป็น อย่าง
อ่ืน 
         3.7 สายไฟฟ้าท่ีตดิตัง้อยูใ่น WIRE WAY  จะต้องท าการรัดสายไฟฟ้าตา่งๆ ของ FEEDER หรือวงจร   
นัน้ๆ เข้าด้วยกนั  และมี MARKING SIGN  ทกุๆ 20 เมตร  หรือ  ในจดุท่ีมีการตอ่เช่ือมสายไฟฟ้า 
 
4. กำรตดิตัง้รำงเคเบิล  (CABLE TRAY) แนวรางเคเบลิท่ีแสดงไว้ในแบบเป็นเพียง DIAGRAM 
เทา่นัน้ การติดตัง้จริงต้องให้เหมาะสมกบัสภาพของอาคารตามข้อก าหนด  ดงันี ้
 4.1 รางเคเบลิ (CABLE TRAY) เป็นชนิดแบบรางมีชอ่ง หรือแบบบนัไดตามท่ีแสดงในแบบ (ขนาด 
และความหนาตามข้อก าหนดในหมวดท่ี 3  “คณุภาพอปุกรณ์”) 
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         4.2 สายเคเบลิชนิดแกนเดียวมีเปลือกนอก  ท่ีอนญุาตให้เดนิในรางเคเบลิ (CABLE TRAY) ต้อง มี
ขนาดไมเ่ล็กกวา่ 120 ตร.มม. รวมทัง้สายเคเบลิหลายแกนในระบบแรงสงู และแรงต ่าทกุขนาด หรือ  ตาม ท่ี
ระบตุามแบบ 
 4.3  สายอ่ืนชนิดหลายแกนส าหรับควบคมุสญัญาณ  และไฟฟ้าก าลงั 
         4.4  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
 4.5  ห้ามใช้รางเคเบลิ  เป็นตวัน าส าหรับตอ่ลงดนิ 
 
5. กำรตดิตัง้กล่องต่อสำย  (PULL BOX  หรือ  JUNCTION BOX) 
        กล่องตอ่สายแบบตา่งๆ ต้องเป็นไปตามหวัข้อ 370  และ  373 ของ NEC  กลอ่งตอ่สายใน  หมาย 
รวมถึง กล่องตอ่สายไฟฟ้าเข้าสวิทช์  เต้ารับ  กลอ่งดงึสาย  (Pull Box)  กลอ่งตอ่สาย  (Junction   Box) และ 
กลอ่งส าหรับอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีแสดงไว้ในแบบเป็นเพียง  DIAGRAM  เทา่นัน้  กรณีท่ีแบบไมไ่ด้แสดงไว้ และ มี
ความจ าเป็นต้องติดตัง้ให้ผู้ รับจ้างติดตัง้ความเหมาะสมของหน้างาน    และด าเนินการตามข้อก าหนดดงันี ้
        5.1  กลอ่งตอ่สายไฟฟ้า  (Junction Box)   
 5.1.1  กล่องตอ่สายทกุกล่องต้องมีกรรมวิธีป้องกนัสนิม เชน่ ชบุสีกนัสนิมทกุด้านของกลอ่งและ มี 
โค๊ดสีของกล่องตอ่สายโดยทาสีภายในกล่อง  ฝากลอ่ง  ตามท่ีก าหนดดงันีคื้อ 
  ระบบไฟฟ้าปกติ                    สีส้ม 
  ระบบไฟฟ้าฉกุเฉิน                สีเหลือง 
  ระบบโทรศพัท์                      สีเขียว 
  ระบบสญัญาณแจ้งอคัคีภยั     สีแดง 
  ระบบควบคมุ                         สีฟ้า 
 5.1.2 กลอ่งตอ่สายต้องเป็นเหล็กอาบสงักะสี หรืออลมูิเนียมหนาไมน้่อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร เป็น 
แบบมีฝาปิด  และมีขนาดไม่เล็กกวา่ท่ีก าหนดไว้ในตารางของ NEC 
 5.1.3  กลอ่งตอ่สายทกุกล่องต้องมีการจบัยึดท่ีมัน่คงแข็งแรงกบัตวัอาคาร 
 5.1.4  กล่องตอ่สายต้องมีกรรมวิธีป้องกนัการบาดสาย    เชน่   การตอ่ท่อเข้ากบักล่องตอ่สายต้อง 
ประกอบด้วย  LOCK NUT  และ  BUSHING  และอปุกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ การเดินสาย  และตอ่สาย 
 5.1.5 กล่องตอ่สายของวงจรไฟฟ้าปกต ิ  (NORMAL    SUPPLY)   ต้องแยกตา่งหากจากวงจรไฟฟ้า 
ฉกุเฉิน (EMERGENCY SUPPLY)  และกบัระบบส่ือสารอ่ืนๆ 
        5.2  กลอ่งดงึสาย  (Pull Box) 
 5.2.1 กลอ่งดงึสาย และฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ท าด้วยเหล็กแผน่หนาไมน้่อยกวา่ 1.4 มม. ผา่น 
กรรมวิธีป้องกนัสนิม  และพน่สีภายนอกทบัอีกหนึง่ชัน้ 
 5.2.2  ขนาดของกลอ่งดงึสายและจ านวนสายในกล่องต้องเป็นไปตามกฎของ NEC 
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6. กำรตดิตัง้สำยไฟฟ้ำ 
        6.1  สายไฟฟ้าแรงต ่า  (Low Voltage Cable) 
 กรณีในแบบก าหนดชนิด 450/750 V 70 C (IEC01 หรือ NYY)  ให้เดนิสายร้อยในท่อร้อยสายไฟฟ้า 
หรือตามท่ีก าหนดในแบบ กรณีท่ีไมมี่ฝ้าเพดานให้ฝังในพืน้คอนกรีต  หรือวางบนพืน้ส าเร็จ  ซึง่ทางด้านโครง 
สร้างจะเทปนู  ทรายทบัหน้าภายหลงั  โดยใช้ท่อชนิดหนา IMC  ทัง้หมด  (ท่ีจอดรถ  หรือ Car Park  ให้ฝัง 
ในพืน้คอนกรีต  หรือบนพืน้ส าเร็จ  เชน่กนัซึง่ ทางด้านโครงสร้างจะเทปนูทรายทบัหน้าภายหลงั)  ในกรณีท่ีมี 
ฝาเพดานสามารถเดินยึดใต้ พืน้คอนกรีต  หรือ  พืน้ส าเร็จได้โดยใช้ทอ่ชนิดบาง (EMT) 
 6.1.1  การตอ่สายไฟฟ้า  ห้ามตอ่ภายในท่อเด็ดขาดตอ่ได้เฉพาะใน BOXES เทา่นัน้ อปุกรณ์ท่ีใช้ใน 
การตอ่สายให้ใช้ชนิด COMPRESSION BOLT SCREW หรือ WIRE NUT ห้ามตอ่แบบ TWIS WIRE 
SPLICE 
 6.1.2  สายไฟฟ้าต้องร้อยในทอ่ทัง้หมด  โดยไมมี่สว่นใดปรากฏให้เห็นภายนอก 
 6.1.3  ให้ติดหมายเลขสายวงจรด้วย  WIRE MARKER  ส าหรับวงจร BRANCH CIRCUIT ใน  
PULL BOX  ตา่งๆ และให้ถกูต้องตรงกบั WIRE MARKER  ใน PANEL BOARD เพ่ือความสะดวกในการ 
บ ารุงรักษาโดยใช้  COLOUR CODE  ดงัตอ่ไปนี ้
   PHASE  A         สีน า้ตาล 
   PHASE  B         สีด า 
   PHASE  C      สีเทา 
   NEUTRAL      สีฟ้า 
   GROUND        สีเขียว หรือเขียวคาดเหลือง 
 
 ทัง้นี ้  กรณีสายไฟฟ้าผลิตแตเ่พียงสีเดียว  ให้ทาสี  หรือพนัเทปท่ีปลายทัง้สองข้างด้วยสีท่ีก าหนดให้ 
ข้างต้น  รวมทัง้ในท่ีท่ีมีการตอ่สาย และตอ่เข้ากบัขัว้ของอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับบสับาร์ให้ทาสีหรือ ติดเทปสี 
ตามระบบสีดงักล่าว  ทัง้นีท่ี้ปลัก๊  สวิทช์  และดวงโคมไฟฟ้าให้ตดิตัง้เลขหมายวงจรนัน้ๆ ใน BOX ท่ีติดตัง้ 
อปุกรณ์ด้วย 
 6.1.4  การดงึสายไฟฟ้า ให้ใช้อปุกรณ์ช่วยในการดงึสายไฟ  ซึง่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้กบัการดงึ 
สายไฟฟ้าภายในทอ่  และต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลิตอปุกรณ์ดงักลา่วด้วย 
 6.1.5  การหล่อล่ืน  ในการดงึสายไฟฟ้า ผู้ รับจ้างจะต้องใช้หล่อล่ืน ตวัหล่อล่ืนจะต้องเป็นชนิดท่ี 
ผลติส าหรับการนีโ้ดยเฉพาะ 
 6.1.6  การตอ่เช่ือมสายไฟฟ้าใน PULL BOX หรือ  HAND HOLE ซึง่มีความชืน้  หรือน า้แชย่งัให้ใช้ 
COMPOUND  ของ 3M  ตอ่เช่ือมให้เป็นเนือ้เดียวกนั  และพนัด้วยเทป ซึง่ผลิตส าหรับใช้ในการนีโ้ดยเฉพาะ 
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 6.1.7  การติดตัง้สายไฟฟ้าใต้ดนิ  ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
            6.1.7.1  เคเบลิฝังดินโดยตรง  ท่อสาย  หรือ  เคร่ืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอ่ืนท่ีได้รับการ 
 รับรองแล้ว  ความลกึในการตดิตัง้ต้องเป็นไปตาม  วสท.2556 
            6.1.7.1.1 ถ้าไมใ่ชท่อ่ชนิดโลหะอยา่งหนา หรือโลหะอยา่งปานกลางแล้ว หากมีแผน่ 
 คอนกรีตหนา  5  ซ.ม.  วางอยูเ่หนือสายอนญุาตให้ลดความลกึลงได้อีก  15  ซ.ม. 
            6.1.7.1.2  ข้อก าหนดส าหรับความลกึนีไ้มใ่ช้บงัคบัส าหรับการตดิตัง้อาคาร  หรือ  ใต้ 
 พืน้คอนกรีตซึง่หนาไมน้่อยกวา่  10  ซ.ม. และย่ืนเลยออกไปจากแนวติดตัง้ไมน้่อยกว่า  15  ซ.ม. 
                          6.1.7.1.3  บริเวณท่ีมีรถยนต์วิ่งผา่น  ความลกึต้องไมน้่อยกวา่  60  ซ.ม  
  6.1.7.2 เคเบลิใต้ดนิติดตัง้อาคาร ต้องติดตัง้อยูใ่นท่อสาย และท่อสายต้องยาวเลยผนงั 
 ด้านนอกของอาคารออกไป 
        6.1.7.3  สายท่ีโผลข่ึน้จากดินต้องมีการป้องกนัด้วยสิ่งห่อหุ้ม  หรือท่อสายซึง่ฝังลกึลงไปใน 
 ดนิตามท่ีก าหนดในข้อ5.7.1และสว่นท่ีโผลเ่หนือพืน้ต้องไมน้่อยกวา่ 180  ซม.   
        6.1.7.3.1 การตอ่สาย หรือตอ่แยกให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะวิธีการเดนิ 
 สาย  ส าหรับสายเคเบลิใต้ดินท่ีอยูใ่นราง  (TRENCH)  อนญุาตให้มีการตอ่สาย  หรือ ตอ่แยกสายใน 
 รางได้ แตก่ารตอ่และตอ่แยกต้องท าด้วยวิธีและใช้วสัดท่ีุได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบ 
        6.1.7.3.2 ห้ามใช้วสัดท่ีุมีคม หรือเป็นสิ่งท่ีท าให้ผกุร่อน หรือมีขนาดใหญ่กลบสาย 
 หรือ ท่อสาย 
         6.1.7.3.3 ท่อสายซึง่ความเปียกชืน้สามารถผา่นเข้าไปสมัผสัสว่นท่ีมีไฟฟ้าได้ต้อง 
 อดุท่ีปลายใดปลายหนึง่  หรือทัง้สองปลายตามความเหมาะสม 
         6.1.7.3.4 ปลายทอ่ซึง่ฝังอยูใ่นดนิ ณ จดุท่ีสายเคเบิลออกจากท่อต้องมีบชุชิ่ง 
 อนญุาตให้ใช้ซีลลิ่ง  ท่ีมีคณุสมบตัใินทางป้องกนัเทียบเท่ากบับชุชิ่งแทนบชุชิ่งได้ 
          6.1.7.3.5  สายไฟแกนเดียวทกุเส้นของวงจรเดียวกนั  รวมทัง้สายส าหรับตอ่ ลงดิน 
 ต้องตดิตัง้ในทอ่สายเดียวกนั  หากติดตัง้ในรางเดินสาย (RACEWAY) ให้วางเป็นกลุ่มเดียวกนั  และ 
 รัดสายทกุระยะ 
         6.1.7.3.6  การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้   ภายหลงัการร้อยสายในท่อแล้วเสร็จ ผู้ รับ 
 จ้างจะต้องทดสอบสภาพของฉนวนด้วย   MEGGER  ขนาด  1000  โวลท์  วดัคา่ความต้านทานของ 
 สาย ระหว่าง TO PHASE, PHASE TO NEUTRAL, และ PHASE TO GROUND ของทกุวงจรตัง้แต ่
 Panel  Board  ถึงปลาย  Load  และจาก  Main  Distribution  Board  ถึง  Feeder  Board, Panel 
 Board อ่ืนๆ ทกุแผงโดยผู้ รับจ้างจะต้องบนัทกึคา่ของการ  ตรวจสอบนัน้ทกุจดุให้ผู้ควบคมุงาน 2 ชดุ 
 และสง่มอบให้วิศวกรผู้ออกแบบ  1  ชดุ  ก่อนท่ีจะท าการตดิตัง้อปุกรณ์อ่ืนๆ ตอ่ไป 
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 6.1.8  กรณีในแบบก าหนดชนิด  300/500V 70 C  (VAF OF VAF-G)  ให้เดนิสายลอยตีคลิปรัดสาย 
ทกุๆระยะ 10 ซ.ม. ใต้พืน้คอนกรีตในกรณีท่ีไมมี่ฝ้าเพดาน และในกรณีท่ีมีฝ้าเพดานให้ตีคลิปใต้พืน้คอนกรีต 
ทกุระยะ  10  ซ.ม.  เชน่กนั  และตีเกลียวสายมายงัดวงโคม 
 
7. กำรตดิตัง้ตู้ควบคุมต่ำงๆ ชนิด FLOOR MOUNTED        
 เชน่  MAIN DISTRIBUTION BOARD, FEEDER BOARD, CONTROL BOARD  และ MOTOR 
CONTROL CENTER เป็นต้น ให้วางบนพืน้ คอนกรีต (จดัหาโดยผู้ รับจ้างระบบไฟฟ้า)  ซึง่สงูจากระดบัพืน้ 
ทัว่ไป 10 ซ.ม. และด้านหน้า  หลงั  ข้าง  ของพืน้คอนกรีตดงักล่าว ให้โผลพ้่นตู้ควบคมุตา่งๆ ด้านละ 10 ซ.ม. 
พร้อมตดิตัง้ท่อสายดนิขนาดของสาย ดนิ ตามตาราง  (ตารางท่ี 2-1)  หรือท่ีก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 
8.  กำรป้องกันไฟและควบคุม 
        วสัดปุ้องกนัไฟ และควนัลามต้องเป็นไปตามหวัข้อ 300-21 ของ NEC และ ASTM เป็นวสัดหุรือ  
อปุกรณ์ ท่ี UL รับรอง 
         8.1  วสัด ุ หรืออปุกรณ์ดงักลา่วต้องป้องกนัไฟได้ไมน้่อยกวา่  2  ชัว่โมง 
         8.2  วสัด ุหรืออปุกรณ์ดงักล่าว ต้องไมเ่ป็นพิษขณะตดิตัง้ หรือขณะเกิดเพลิงไหม้  และสามารถถอด 
ออกได้งานในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข 
         8.3  ทนตอ่การสัน่สะเทือนได้ดี  และติดตัง้ง่าย 
         8.4 วสัด ุ หรือ  อปุกรณ์ดงักลา่ว  ต้องมีความแข็งแรงไมว่่าก่อน  หรือหลงัเกิดเพลิงไหม้ 
         8.5 การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอปุกรณ์และวสัด ุโดยติดตัง้ตามบริเวณตา่งๆ ท่ี ก าหนด 
ดงันี ้
  8.5.1  ชอ่งเปิดทกุชอ่งไมว่า่จะอยูท่ี่ใดของผนงั  หรือพืน้ห้อง  หรือฝ้าเพดาน 
  8.5.2  ช่องเปิดส าหรับทอ่ร้อยสายไฟฟ้า  หรือบสัเวย์  ท่ีเตรียมไว้ส าหรับ อนาคตต้องหุ้มปิด 
 ไว้ด้วยวสัดกุนัไฟ  และควนัลาม 
 
 
จบหมวดที่ 2 
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หมวดที่  3  คุณภำพอุปกรณ์ 
 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ท่ีน าเข้ามาติดเข้า ให้มีคณุภาพและวตัถปุระสงค์การใช้ 
งาน  เป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน  ดงัรายละเอียดท่ีก าหนด 
 
1.  สำยไฟฟ้ำ 
       1.1  สายไฟฟ้าแรงต ่า 
  1.1.1 ตวัน าไฟฟ้าทัง้หมด ต้องเป็นทองแดง และฉนวนของสายไฟต้องเป็นไปตาม มอก.11-
 2553   
  1.1.2  สายแบบ Feeder  ให้ใช้สายชนิด  NYY  หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
  1.1.3  สายวงจรยอ่ยตา่งๆ ให้ใช้สายชนิด IEC 01 (THW)  หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
  1.1.4 สายไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่กวา่  10  ตารางมิลลิเมตร  ให้ใช้เป็นสายชนิดตีเกลียว 
(Standard)      
 1.2  สายไฟฟ้าแรงสงู 
  1.2.1  ตวัน าไฟฟ้าทัง้หมด  ต้องเป็นทองแดง  (ANNEALED COPPER)  ตีเกลียว 
  1.2.2  ฉนวนของสายไฟเป็น  Cross Linked Polyethylene (XLPE)  มี Copper Tape  
 Shieldและมีเปลือกเป็น PVC ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานของ ICEA ข้อ S-66-524 
 และมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถ่ิน 
  1.2.3  เคเบลิเป็นชนิดแกนเด่ียว 
  1.2.4  อณุหภมูิใช้งานสงูสดุ  (Maximum Operating Temperature) 90 Degree celsius 
 
2.  ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ (CONDUIT)  และ  ทำงเดินสำยไฟฟ้ำ (RACE WAY) 
       2.1  CABLE TRAY หรือ CABLE LADDER เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานส าเร็จรูป  จากโรงงานโดย 
ตรงผา่นกระบวนการชบุสงักะสี (HOT DIP GALVANIZED)  จะต้องเป็นรางเหล็กพบั  ความหนาไมน้่อยกวา่  
1.6 มม. หรือท่ีก าหนดในรายละเอียดข้อก าหนดในแบบ  หรือรูปแบบท่ีแนบในหมวดรูปแบบอปุกรณ์เป็นไป 
ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ NEC Article 362 ท าจากแผน่เหล็กท่ีผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมและทน ตอ่
สภาพบรรยากาศได้ดี 
  2.1.1  ตวัรางเดนิสายต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะป้องกนัสายไฟฟ้าท่ีเดินอยูภ่ายในได้ 
 และสามารถรับน า้หนกัของสายไฟฟ้าดงักลา่วได้ดี 
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  2.1.2  ภายในตวัรางเดินสายไฟฟ้า  ต้องออกแบบให้สามารถเดนิสายไฟฟ้าในรางดงักลา่ว 
 ได้ง่ายและ  ท าให้สายไฟฟ้าช ารุดเสียหาย  เชน่ขอบข้างราง  และ / หรือชัน้ของรางต้องเรียบ โดยไม ่
 มีความคมของขอบ 
  2.1.3  รางเดนิสายจะต้องประกอบด้วยอปุกรณ์จบัยดึ (Support) ทกุๆ ช่วงไมเ่กิน 1.5 เมตร  
 และตวัจบัยดึต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ 
  2.1.4  รางเดนิสายและอปุกรณ์จบัยึด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง  หรือสถาปนิก  
 หรือวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตักิ่อนการติดตัง้ 
  2.1.5  สายไฟฟ้าท่ีเดนิในรางเดินสายไฟฟ้าทัง้แนวนอน     และแนวดิ่งต้องจบัยึดสายไฟฟ้า 
อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยจบัยึดสายไฟฟ้ากบัรางร้อยสายไฟฟ้าด้วย Cable   Tile  หรือใช้อปุกรณ์การ 
ยดึสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสม  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างสถาปนิก   หรือ    วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณา 
อนมุตักิ่อนการตดิตัง้ 
 2.2  WIRE WAY  จะต้องเป็นรางเหล็กพบั   ความหนาไมน้่อยกว่า  1.6   มม.    หรือท่ีก าหนดในราย 
ละเอียดข้อก าหนดในแบบ  หรือรูปแบบท่ีแนบในหมวดรูปแบบอปุกรณ์  ผ่านกระบวนการ ป้องกนัสนิม  และ 
พน่สีอบ  (Stove  Enameled  Paint)  ด้วยสีครีม    หรือสีเขียวออ่น  หรือสีท่ีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน   และทนตอ่ 
สภาพบรรยากาศการผกุร่อนได้ดี 
  2.2.1  ตวัรางเดินสายต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะป้องกนัสายไฟฟ้าท่ีเดินอยู่ภายในได้  
 และสามารถรับน า้หนกัของสายไฟฟ้าดงักลา่วได้ดี 
  2.2.2  ภายในตวัรางเดนิสายไฟฟ้า    ต้องออกแบบให้สามารถเดินสายไฟฟ้าในรางดงักลา่ว 
 ได้ง่าย  และไมท่ าให้สายไฟฟ้าช ารุดเสียหาย  เชน่  ขอบข้างราง  และ / หรือชัน้ของราง  ต้องเรียบ 
 โดยไมมี่ความคมของขอบ 
  2.2.3  รางเดนิสายจะต้องประกอบด้วยอปุกรณ์จบัยดึ  (Support)  ทกุๆ ชว่งไมเ่กิน  1.5  
 เมตร และตวัจบัยึดต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ 
  2.2.4  รางเดนิสายและอปุกรณ์จบัยึด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง  หรือสถาปนิก  
 หรือวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตักิ่อนการติดตัง้ 
  2.2.5 สายไฟฟ้าท่ีเดนิในรางเดนิสายไฟฟ้าทัง้แนวนอน  และแนวดิง่ต้องจบัยึดสายไฟฟ้า 
 อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจบัยึดสายไฟฟ้ากบัรางร้อยสายไฟฟ้าด้วย Cable Tie หรือใช้ 
 อปุกรณ์การยดึสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง สถาปนิกหรือวิศวกร 
 ผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

 2.2.6  รางร้อยสายอาจแบง่เป็นหลายๆ Partition  ตามท่ีระบใุนแบบ 
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       2.3  HIGH  DENSITY POLYETHYLENE PIPE (HOPE หรือ PE)  จะต้องเป็นท่ออ่อนสีด า  ผลิตได้ 
ตามมาตรฐาน ASTM D 2447  ตดิตัง้ในกรณีฝังใต้ดนิและปทูบัด้วยหิน   # 2  หนา ประมาณ   5  ซ.ม.  กรณี 
ฝังลอดใต้ถนน  หรือบริเวณท่ีรับน า้หนกัให้เททบัด้วยคอนกรีต  โดยรอบหนาไมน้่อยกวา่  10  ซ.ม. 
       2.4  INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT(IMC) จะต้องเป็นท่อเหล็กแข็งชนิดหนาผ่านกระบวน 
การชบุสงักะสี  (HOT  DIP GALVANIZED)  มาแล้วขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไม่น้อยกว่า  ½”     ติดตัง้ในกรณี 
ฝังดนิ  ฝังในคอนกรีตบริเวณท่ีรับน า้หนกั  บริเวณท่ีมีความชืน้   หรือ ภายนอกอาคาร  หรือตามท่ีระบุในแบบ 
ทัง้นีใ้นกรณีฝังดนิต้องทา FLINT COAT 2 ชัน้ 
       2.5  ELECTRICAL METALLIC  TUBE (EMT)   จะต้องเป็นทอ่เหล็กบาง   ผ่านขบวนการชบุสงักะสี  
(HOT DIP  GALVANIZE)  มีเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่  ½”  ใช้ในกรณีเดินในผนงัฝ้าเพดานหรือ เดินลอย 
ในอาคารหรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
       2.6   ทอ่ร้อยสายเหล็กอาบสงักะสีชนิดอ่อน  (FLEXIBLE METALLIC CONDUIT : FMC)จะต้องท า 
จาก GALVANIZE STEEL ทอ่ออ่นท่ีใช้ส าหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีต้องการความคล่องตวัในการปรับเปล่ียน 
ต าแหนง่  เชน่  ดวงโคมไฟฟ้าในฝ้าเพดาน  มอเตอร์ไฟฟ้า  บริเวณ หรือจดุท่ีไมส่ามารถใช้ท่อแข็งได้ หรือท่ี 
ระบเุป็นอยา่งอ่ืน  ทัง้นีท้อ่อ่อนส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า  เคร่ืองจกัรกลทัง้หมด  และบริเวณท่ีเปียกชืน้แฉะให้ใช้ 
ชนิดกนัน า้ทกุกรณี 
       2.7  COUPING และ THREAD PROTECTOR  ทอ่ร้อยสายแตล่ะท่อจะต้องมี   THREAD 
PROTECTOR  ท่ีปลายหนึง่  และ  COUPING  ท่ีอีกปลายหนึง่ 
       2.8   CONDUIT FITTING, LOCK NUT, BUSHING  จะต้องท าจาก  GALVANIZE STEEL   
      2.9  JUNCTION BOX จะต้องเป็นกล่องเหล็กชบุสงักะสี  หรือแคทเม่ียม หรืออลมูิเนียมหนาไมน้่อย 
กวา่ 1.00  มิลลิเมตร  เป็นแบบฝาปิด และมีขนาดไมเ่ล็กกวา่ท่ีก าหนดไว้ใน ตารางตามมาตรฐานNEC กรณี 
ฝังในเนือ้คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ทาสีกนัสนิมอีกครัง้หนึง่ก่อนการติดตัง้ทัง้ภายนอก และภายใน 
       2.10 PULL BOX จะต้องเป็นกลอ่งเหล็กพบั ผา่นขบวนการป้องกนัสนิม และพน่ทบัด้วยสีเทา  ครีม 
หรือเขียวอ่อน หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน หนาไมน้่อยกวา่ 1.40 มิลลิเมตร เป็นแบบฝาปิดและมีขนาดไมเ่ล็ก 
กวา่ท่ีก าหนดไว้ในตารางตามมาตรฐาน NEC กรณีฝังในเนือ้คอนกรีตเสริมเหล็ก  ให้ทาสีกนัสนิมอีกครัง้หนึง่ 
ก่อนการติดตัง้ทัง้ภายนอก  และภายใน 
 
3.  แผงสวิตช์ไฟฟ้ำแรงต ่ำ 
      3.1  ความต้องการทัว่ไป 
  3.1.1 ข้อก าหนดนีค้รอบคลมุถึงความต้องการด้านออกแบบ และสร้างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรง 
 ต ่าซึง่ประกอบด้วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานปกต ิ (Main Distribution Board, MDB) แผงสวิตช์ 



อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 

 

บริษัท แผลงฤทธ์ิ จ ากดั                                                                              รายการประกอบแบบก่อสร้าง  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร       20 

 ไฟฟ้าฉกุเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) และแผงสวิตช์ไฟฟ้ารองทัว่ไป (Sub-
 Distribution Panel, SDP or FEEDER BOARD) 
  3.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้แผงสวิตช์ฯ พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ไว้ในห้อง  และ / 
 หรือสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ 

 3.1.3 การจดัสร้างแผงสวิตช์ฯ ท่ีประกอบในประเทศไทยท าองมีประสบการณ์ผา่นงานด้าน
 การท าแผงสวิตช์มาแล้วไมน้่อยกว่า 5 ปี สามารถประกอบได้ หรือเทียบเทา่มาตรฐาน Type test 
 และตามท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ ผู้ท าต้องมีสามญัวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงัเป็นผู้ควบคมุรับผิดชอบ 
 การผลิตและการตดิตัง้แผงสวิตช์ฯ 
  3.1.4  การจดัสร้างแผงสวิตช์  ต้องท าด้วยฝีมือชา่งท่ีดี  วสัดท่ีุใช้ต้องมีคณุสมบตัเิทา่กบัหรือ   
 ดีกวา่คณุสมบตัท่ีิจะลา่งในข้อก าหนดนี ้ อปุกรณ์ท่ีให้ในแผงสวิตช์ฯ ต้องมีคณุสมบตัใิช้ได้ตาม 
 มาตรฐานนัน้ๆ ท่ีระบใุห้เลือกใช้ในข้อก าหนดนี ้
  3.1.5  สวิตช์ตดัตอนอตัโนมตัหิรือ Molded Case Circuit Breaker  ทกุตวัท่ีใช้ในแผงสวิตช์ 
 จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกนั  ยกเว้น  Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker 
 และ Automatic transfer Switch (ATS) ให้ใช้จากผู้ผลิตรายอ่ืนได้แตต้่องได้รับความยินยอมจาก 
 ผู้วา่จ้าง 
  3.1.6  ก่อนสัง่ซือ้หรือจดัสร้างแผงสวิตช์ฯ ผู้ รับจ้างต้องสง่ Shop Drawing และรายละเอียด 
 ของวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใช้ทกุชนิดตามรายการให้ผู้วา่จ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 
  3.1.7  ขนาดของแผงสวิตช์ฯ ให้ใช้ตามท่ีก าหนดในแบบ และ / หรือในรายการให้ถือเป็น
 ขนาดขัน้ต ่าแตถ้่าหากสวิตช์ตดัตอนฯ และอปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้มีขนาดใหญ่กวา่ให้ขยายขนาดของแผง 
 สวิตช์ให้ใหญ่ขึน้  โดยถือรวมอยูใ่นงานเป็นราคาเหมาะจะไมมี่การเพิ่มราคาจากราคาท่ีเสนอไว้ 
      
 
 3.2   พิกดัของแผงสวิตช์ฯ 
  3.2.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้แผงสวิตช์ฯ ท่ีกลา่วถึงรวมทัง้วสัด ุ อปุกรณ์ท่ีเก่ียว 
 ข้องมีการออกแบบสร้างตาม NEMA และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีผู้วา่จ้างก าหนดไว้ แตต้่องไมข่ดัตอ่ 
 ระเบียบ และมาตรฐานการไฟฟ้าภมูิภาคท่ีก าหนดไว้ แผงสวิตช์ฯ ต้องมีคณุสมบตัใิช้ได้ตามความ 
 ต้องการของ NEC CODE  ข้อ 384  โดยมีคณุสมบตัทิางเทคนิคอย่างน้อย  ดงัตอ่ไปนี ้

Rated System Voltage : 416/240 Volts 

System Wiring : 3 Phase , 4 Wire , Solidly Grounded 

Rated Frequency : 50 HZ. 

Rated Current : ตามระบใุนแบบ 
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RatedShort-Time 
Withstand : ไมน้่อยกวา่ Rated Short-Circuit 

Current (0.5 Second) : Current ของ Main Circuit Breaker ท่ีระบใุนแบบ 

Rated Peak Withstand : ไมน้่อยกวา่ 2.83 เทา่ของ Rated Current  

  Short-Circuit ของ Main Circuit Breaker ท่ีระบใุนแบบ 

Rated Insulation Level : 1000 Volts 

Control Voltage : 220-240 Volts (AC) 

Temperature Rise : 25๐C At Ambient Temperature 40๐C 

Finishing : Enamel Paint 
 
      3.3   ลกัษณะโครงสร้างและการจดัสร้างแผงสวิตช์ฯ 
  3.3.1  แผงสวิตช์ฯ ท่ีใช้เป็นแบบตัง้พืน้ (Floor Standing) ชนิด Dead-Front โครงสร้างของ
 แผงสวิตช์ฯ ต้องเป็นแบบ Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้างรอบนอกท่ีเป็นสว่นเสริม 
 ความแข็งแรงท าด้วยเหล็กฉากหนาอยา่งน้อย 3.0 มม. เช่ือมติดกนัหรือยึดติดกนัด้วยสลกัและแป้น 
 เกลียวถ้าแผงสวิตช์ฯ มีหลายสว่นและเรียงตดิกนัด้วยสลกัและแป้นเกลียวพร้อมกบัมีแผ่นโลหะกัน้ 
 แยกสว่นภายในของแผงสวิตช์ฯ ออกจากกนั (Sheet Metal Safety Partition) 
  3.3.2 ลกัษณะของแผงสวิตช์ฯ ต้องจดัแบง่ออกเป็นส่วนๆ (Verticle Section) อยา่ง 
 สมบรูณ์ สามารถแยกจากกนัเป็นอิสระได้โดยง่าย  แตล่ะสว่นต้องมีขนาดอยูใ่นชว่งท่ีก าหนด ดงันี ้

ความสงู : ไมเ่กิน 2,200  มม. 

ความกว้าง : สง่ Approved 

ความลกึ : ระหวา่ง 600-1,000  มม. 
  3.3.3  ภายในของแผงสวิตช์ฯ แตล่ะสว่นต้องจดัแบง่ภายในออกเป็นช่องๆ (Compartment) 
 อยา่งน้อย 4 ช่อง ดงันี ้
              3.3.3.1 Circuit Breaker Compartment ส าหรับติดตัง้อปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าตา่งๆ  
              3.3.3.2 Metering & Control Compartment  ส าหรับติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองวดัฯ 
  อปุกรณ์ป้องกนัรวมทัง้  Terminal  Block   ส าหรับตอ่สายระบบควบคมุและสญัญาณเตือน  
  โดยปกตชิอ่งนีใ้ห้จดัไว้ท่ีสว่นบนของแผงสวิตช์ 
              3.3.3.3 Busbars Compartment เป็นชอ่งส าหรับตดิตัง้ Busbars ทัง้ Horizontal  
  และ Verticle Busbars  ปกตใิห้จดัอยูใ่นสว่นหลงัของแผงสวิตช์ฯ 
              3.3.3.4 Cable  Compartment  จดัไว้ส าหรับเป็นช่องวางสายไฟฟ้าก าลงั  (Power 
   Cable) เข้า – ออก จากแผงสวิตช์ฯ แตล่ะช่องท่ีกลา่วแล้ว ต้องมีแผน่วสัดกุัน้แยก 
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  กนัไว้เพ่ือไมใ่ห้มีการสมัผสัถึงจากชอ่งหนึง่ไปยงัอีกชอ่งหนึง่ได้ โดยง่ายแตล่ะสว่นของแผง 
  สวิตช์ฯ มีแผน่โลหะกัน้แยกสว่นภายในออกจากกนั (Sheet Metal Safety Partition) แผน่ 
  กัน้ชอ่งและแยกสว่นของแผงสวิตช์ต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไมน้่อยกวา่ 2 มม. 
  3.3.4 ฝาด้านหน้าเป็นแผน่เหล็กพบัขึน้ขอบ โดยมีด้านหนึง่ยดึด้วย Removable Pin 
 Hidden Hinges สว่นอีกด้านหนึง่ให้เป็น Screw Lock หรือ Key Lock เพ่ือความ สะดวกในการ 
 เปิด/ปิด ถอดฝาได้ง่าย บานประตตู้องแข็งแรงไมบ่ิดงอได้ ฝาส าหรับ METERING and Control 
 Compartment ให้ แยกเป็นอีกฝาหนึง่ 
  3.3.5 ฝาปิดด้านหลงัทัง้หมด ให้ใช้แบบถอดได้ยึดด้วยสปริง  (Snap-On lid) หรือแบบอ่ืนท่ี 
 สามารถถอดฝาเปิด/ปิด ได้ง่ายโดยต้องได้รับการพิจารณาให้ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้ 
 เจาะรูระบายอากาศ (Drip-proof Louver) โดยมีแผน่เหล็กชนิดรูพรุน (Perforated Sheet Metal) 
 ตดิด้านในท่ีฝา ปิดช่วงลา่งด้านหน้า  และท่ีฝาปิด ชว่งบนด้านหลงั 
  3.3.6  ฝาด้านข้างริมนอกทัง้  2  ด้าน ให้เป็นแผน่เหล็กเรียบหรือพบัขึน้ขอบรูปด้านละ 1 ชิน้     
 ยดึตดิกบัโครงสร้างแผงสวิตช์ฯ ด้วยสกรู หรือสลกัและแป้นเกลียว ขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมให้ 
 มีความแข็งแรงแตใ่นกรณีท่ีต้องใช้แผงสวิตช์ฯ หลายสว่น  (Verticle  Section)  เรียงตอ่กนัให้ใช้ฝา 
 กัน้ระหวา่งสว่น (Sheet Metal Safety Partition) ต้องเป็นแผน่เหล็กเรียบหนาไมน้่อยกวา่ 2 มม. โดย 
 มีชอ่งเจาะทะลถุึงกนัเพียงพอตามต้องการ 
  3.3.7 ฝาด้านบน ให้เป็นแผน่เหล็กพบัขึน้ขอบแบง่อย่างน้อยเป็น  2  มม. โดยชิน้หนึง่เป็นฝา 
 ปิดเฉพาะสว่น Cable Compartment ยดึติดกบัโครงสร้างแผงสวิตช์ฯ ด้วยสกรู หรือสลกัและแป้น 
 เกลียวขนาดและจ านวนเหมาะสมให้มีความแข็งแรง 
  3.3.8  สว่นฝาทกุด้าน รวมทัง้แผน่กัน้ชอ่งต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไมน้่อยกวา่ 2 มม. และฝา
 ของแผงสวิตช์ฯ ทกุด้านต้องมีสายดนัของบริภณัฑ์ โดยใช้ทองแดงชบุแบบถกัตอ่ลงดนิท่ีโครงของ 
 แผงสวิตช์ 
  3.3.9 การประกอบแผงสวิตช์ฯ ต้องค านงึถึงกรรมวิธีระบายความร้อนท่ีเกิดขึน้จากอปุกรณ์
 ภายใน โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาต ิทัง้นีใ้ห้เจาะเกร็ดระบายอากาศท่ีฝาอยา่งเพียงพอ  
 พร้อมตดิตัง้ตะแกรงกนัแมลง  (Insect Screen) 
  3.3.10 การป้องกนัสนิมและการทาสีให้เหล็ก      และแผน่เหล็กทกุชิน้ท่ีใช้เป็นเหล็กชบุ            
 (Electro galvanized Steel) หรือชบุป้องกนัสนิมด้วยวิธีอ่ืน  ท่ีเทียบเทา่หรือดีกว่า 
  3.3.11  กรรมวิธีป้องกนัสนิม  และการพน่สีโลหะ 
  3.3.12  ชิน้สว่นท่ีเป็นเหล็กทกุชิน้ ต้องผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมแล้วพน่สีทบัตามวิธีข้างลา่ง 
  3.3.13 ชิน้ส่วนท่ีเป็นอลมูิเนียมและโลหะไมเ่ป็นสนิมชนิดอ่ืน  ถ้าก าหนดไว้ให้พน่สีก็ให้ใช้ 
 วิธีการเดียวกนักบัท่ีก าหนดแตไ่มต้่องล้างด้วยน า้ยากนัสนิม 
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  3.3.14  วิธีท าความสะอาดโลหะ 
   a)  ท าการขดัผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
   b) ท าการล้างแผน่โลหะเพ่ือล้างไขมนั      หรือน า้มนัออกจากแผน่โลหะสะอาด 
  (Degreasing) 
   c) เฉพาะแผน่เหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการมีสนิม  และไมใ่ชแ่ผน่เหล็กใหมต้่องล้าง 
  ด้วยน า้ยากนัสนิมเพ่ือให้สนิมท่ีเหลืออยูห่ลงัการขดัหลดุออกทัง้หมด น า้ยาล้างสนิมให้ใช้ 
  ของ ICI  หรือเทียบเทา่ 
  3.3.15  การพน่สีรองพืน้ 
   a)  สีรองพืน้ใช้ Zinc Phosphate หรือ Etching Primer ถ้าใช้ Etching Primer ให้ 
  ใช้ของ  ICI  หรือเทียบเทา่ 
   b) สีรองพืน้ให้ใช้วิธีพน่ให้ทัว่ทกุด้าน แล้วอบท่ีอณุหภมูิประมาณ 125 องศาเซล 
  เซียสเป็นเวลาประมาณ  30  นาที 
  3.3.16 การพน่สีชัน้นอกให้ใช้น า้มนัชนิดอบ (Stove – Enameled Paint) หรือสีผงอีพ็อกซ่ี 
 อยา่งดี พน่ให้ทัว่อยา่งน้อยสองชัน้ทบัลงบนสีรองพืน้แตล่ะชัน้ ต้องอบตามวิธีเดียวกนักบัสีรองพืน้ 
 แล้วให้ขดัด้วยขีผ้ึง้ขดัสี 
  
 3.4   บสับาร์และการติดตัง้แผงสวิตช์ฯ 
  3.4.1 บสับาร์ต้องเป็นทองแดงท่ีมีความบริสทุธ์ิไมน้่อยกวา่ 98% ท่ีผลิตขึน้ส าหรับใช้งาน 
 ไฟฟ้าโดยเฉพาะ  โดยผลิตตามมาตรฐานท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ 
  3.4.2 บสับาร์มีขนาดตามท่ีก าหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตาม 
 มาตรฐาน DIN 43671 โดยให้คดิแบบพน่สี/ทาสี (Coated/Painted) และได้รับการยอมรับตาม 
 มาตรฐานท่ีการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคก าหนดตวัน า (CONDUCTOR) ท าด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้า 
 ได้ไมน้่อยกว่าขนาด CIRCUIT BREAKER ท่ีก าหนดในแบบโดยทาสีแสดงเฟสเป็นชว่งๆ ชว่งละ 
 ประมาณ 10 ซ.ม. โดยก าหนดสี ดงันี ้
   PHASE A        สีน า้ตาล 
   PHASE B        สีด า 
   PHASE C        สีเทา 
   NEUTRAL      สีฟ้า 
   GROUND        สีเขียว 



อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 

 

บริษัท แผลงฤทธ์ิ จ ากดั                                                                              รายการประกอบแบบก่อสร้าง  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร       24 

 3.4.3 ขนาดของบสับาร์ เส้นศนูย์ให้มีขนาดเทา่กบัเส้นเฟส หรือตามท่ีก าหนดขนาดของบสั 
บาร์ เส้นดนิ  (GROUND BUS)  ให้ใช้ทองแดงท่ีมีความสามารถรับกระแสได้ไมน้่อยกวา่ 30 %  ของ
เส้นเฟสแตท่ัง้นี ้ MAIN BUSBARS ทัง้เส้นเฟส  เส้นดนิต้องมีขนาดตามมาตรฐานการตดิตัง้ทาง 
ไฟฟ้า วสท. ปี 2556  ตารางท่ี 4-1  

  3.4.4 การตดิตัง้เมนบูสับาร์ให้ใช้แบบนอน    และฟีดเดอร์บสับาร์ให้ใช้แบบตัง้การจดั 
 BUSBARS ทัง้ PHASE-TO-PHASE และ PHASE-TO- GROUND ต้องจดัให้ส่วนท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้า  
 (Live Part) มีระยะหา่งกนัได้ไมน้่อยกวา่ 50 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัระยะตามท่ีก าหนด 
 นีไ้ด้ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าท่ีถกูออกแบบให้ใช้หุ้มบสับาร์โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหสั 
 สีของบสับาร์ท่ีก าหนด  ทัง้นีต้้องค านงึถึงสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบสับาร์ท่ีอาจลดลง 
  3.4.5 การจดัเรียงบสับาร์ในแผงสวิตช์ฯ ให้จดัเรียงตามเฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเม่ือ 
 มองเข้ามาด้านหน้าของแผงสวิตช์ฯ ให้มีลกัษณะเรียงจากหน้าไปหลงั หรือจากด้านบนลงมาเบือ้ง 
 ลา่ง หรือจากซ้ายมือไปขวามือ อยา่งใดอย่างหนึง่ 
  3.4.6 บสับาร์ท่ีติดตัง้ตามแนวนอน (รวมทัง้ Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมีความ 
 ยาวตลอดเทา่กบัความกว้างของแผงสวิตช์ฯ ทัง้ชดุ 
  3.4.7 บสับาร์เส้นดนิต้องตอ่กบัโครงของแผงสวิตช์ฯ ทกุๆ สว่น และต้องมีความตอ่เน่ืองทาง
 ไฟฟ้าท่ีมัน่คงถาวร บสับาร์เส้นดนิ และเส้นศนูย์ต้องมีท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกเตรียมไว้ส าหรับ 
 ตอ่สายดินของบริภณัฑ์ 
  3.4.8 BUSBAR HOLDERS ต้องเป็นวสัดปุระเภท  FIBERGLASS  REINFORCED 
 POLYESTER หรือ EPOXY RESIN แบบสองชิน้ประกบ BUSBAR โดยยึดด้วย BOLT และ NUT 
 หุ้ม SPACER ท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า  ห้ามใช้วสัดใุนตระกลู BAKELITE หรือตระกลู  PHENOLICS  เป็น 
 หรือแทนฉนวนไฟฟ้าโดยเด็ดขาด 
  3.4.9  BUSBAR และ BUSBAR HOLDERS ต้องมีข้อมลูทางเทคนิคและผลการค านวณ 
 เพ่ือแสดงวา่สามารถทนตอ่แรงใดๆ ท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ไมน้่อยกวา่ 50 กิโลแอมแปร์  
 แตต้่องไมต่ ่ากวา่ท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด โดยไมเ่กิดการเสียหายใดๆ รวมทัง้ BOLTS และ 
 NUTS ต้องทนตอ่แรงเหลา่นัน้ได้ด้วยเชน่กนั 
       
 3.5   สายไฟฟ้าส าหรับภายในแผงสวิตช์ฯ 
  3.5.1 สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคมุและเคร่ืองวดั   ซึง่เดนิเช่ือมระหว่างอปุกรณ์ไฟฟ้ากบั 
 อปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้ากบั TERMINAL BLOCK ให้ใช้สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED  
 ให้ใช้ชนิดทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ ฉนวนทนความร้อนได้ 75 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลาย 
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 เส้นท่ีเดนิไปด้วยดนัให้สีตา่งกนั เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษาโดยต้องระบไุว้ในแบบ (As-Built 
 Drawing) ขนาด ของสายฟ้าต้องสามารถน ากระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการแตไ่มเ่ล็กกวา่ก าหนดดงันี ้

CURRENT CIRCUIT : 
   4  ตาราง
มิลลิเมตร 

VOLTAGE CIRCUIT : 
2.5  ตาราง
มิลลิเมตร 

CONTROL CIRCUIT : 
1.5  ตาราง
มิลลิเมตร 

GROUND ส าหรับบานประต ู : 
 10  ตาราง
มิลลิเมตร 

  3.5.2  การตอ่วงจรเพ่ือการก าลงั การตอ่วงจรเพ่ือการก าลงัในแผงจา่ยไฟ เชน่ ระหวา่งบสั 
 บาร์กบัสวิตช์ตดัตอนฯ เป็นต้น ให้ตอ่ด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดนัได้ 750  โวลท์ และทน 
 ความร้อนได้ไมน้่อยกว่า 75 องศาเซลเซียส หรือตอ่ด้วยบสับาร์ทองแดงหุ้มฉนวนแบบหดตวัด้วย 
 ความร้อน (Heat Shrinkable Tubing) ซึง่มีคณุสมบตัไิมต่ ่ากว่าฉนวนของสายไฟฟ้าขนาดของสาย 
 ไฟฟ้าหรือบสับาร์ต้องโตพอท่ีจะรับกระแสไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ขนาดเฟรม (Frame Size) ท่ี 40 องศา
 เซลเซียส  ของอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ่เข้าหา  หรือขนาดตามท่ีก าหนดในแบบ 
  3.5.3  การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตช์ฯ ให้เดนิในท่อร้อยสายหรือรางพลาสติกชว่งท่ีตอ่
 เข้าอปุกรณ์ให้ร้อยในทอ่พลาสตกิอ่อน การตอ่สายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์ให้ตอ่ผา่นขัว้ตอ่สายชนิดสอง 
 ด้าน ห้ามตอ่ตรงกบัอปุกรณ์ ถ้ามีสายไฟฟ้าสว่นท่ีต้องเดนิอยู่นอกให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมี 
 ฉนวน  และเปลือกนอก 
  3.5.4 สายไฟฟ้าทกุเส้นท่ีปลายทัง้ 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขก ากบั (WIRE MARK) เป็นแบบ 
 ปลอกสวมยากแก่การลอกหลดุหาย 
  3.5.5 ขัว้ตอ่สาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เคร่ืองมือกลบีบ ขัว้ตอ่สายไฟฟ้าเป็นชนิดท่ีใช้กบั
 สายทองแดง 
 
 3.6  Mimic Bus  และ  Nameplate 
 แผงสวิตช์ฯ ต้องมีข้อมลูขัน้ต้นแสดงไว้เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและบ ารุงรักษาอยา่งน้อย ดงันี ้
  3.6.1  ท่ีหน้าแผงสวิตช์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการกระจายกระแสไฟฟ้าเข้า และ 
 ออกท าด้วยแผน่พลาสตกิสีด า ส าหรับแผงสวิตช์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติและสีแดงส าหรับแผงสวิตช์ฯ 
 ระบบไฟฟ้าฉกุเฉินหรือสีท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบมีความหนาไม่น้อยกวา่ 3 มิลลิเมตร และกว้างไมน้่อย 
 กวา่ 10 มิลลิเมตร ยดึแนน่กบัแผงสวิตช์ฯ ด้วยสกรู อยา่งแนน่หนา 
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  3.6.2 ให้มี Nameplate เพ่ือแสดงวา่อปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าใดจา่ยหรือควบคมุอปุกรณ์ 
 ไฟฟ้าใดหรือกลุม่ใด เป็นแผ่นพลาสตกิพืน้สีเชน่เดียวกบั MIMIC BUS แกะเป็นตวัอกัษรสีขาวโดย 
 ความสงูของตวัอกัษรต้องไมน้่อยกวา่ 20 มิลลิเมตร หรือ (ถ้าเป็นงาน กฟภ. จดัท า) ตามท่ีผู้วา่จ้าง 
 เห็นชอบ 
  3.6.3  ป้ายแสดงช่ือและสถานท่ีติดตอ่ของผู้ผลิต เป็นป้ายท่ีทนทานไมล่บเลือนได้ง่ายติดไว้ 
 ท่ีแผงสวิตช์ฯ ด้านนอกตรงท่ีๆ เห็นได้ง่ายหลงัการตดิตัง้แล้ว 
       
 3.7   การตดิตัง้ 
  3.7.1  แผงสวิตช์ฯ ท่ีตดิตัง้ในสถานท่ีใช้งานจริงต้องยึดติดกบัฐานท่ีตัง้ด้วยน๊อต  จ านวนไม ่          
 น้อยกวา่ 4 ชดุ ตามมมุทัง้ส่ีอยา่งแนน่หนา 
  3.7.2  ในกรณีท่ีเป็นพืน้คอนกรีต  น๊อตท่ีใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT 
 
 3.8   การทดสอบ 
  3.8.1  ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอปุกรณ์ภายในแผงสวิตช์ฯ ทัง้หมด 
  3.8.2 ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (FEEDER) ตา่งๆ ท่ีออกจากแผง 
 สวิตช์ฯ 
  3.8.3  ตรวจสอบระบบการท างานของอปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือทดสอบความถกูต้อง 
    
 
    3.9   เคร่ืองมือบ ารุงรักษา 
  3.9.1  ท่ีข้างแผงสวิตช์ฯ แตล่ะชดุให้ติดตัง้เคร่ืองมือส าหรับเปิดบานประตดู้านหน้า 1 (หนึง่) 
 อนั  โดยมีประกบติดรัดไว้กบัแผงสวิตช์ฯ  ให้สงูประมาณ  1,800  มม. 
  3.9.2  ให้จดัชดุเคร่ืองมือบ ารุงรักษา  ประกอบด้วยเคร่ืองเปิดบานประตดู้านหน้า  1 (หนึง่) 
 อนั ไขควงส าหรับถอดสกรูยึดแผน่โลหะ 1 (หนึง่) อนั  Torque wrench  ขนาดท่ีเหมาะสม  1 (หนึง่) 
 อนั พร้อมหวัส าหรับขนัสลกัและแป้นเกลียวท่ีใช้ยึดบสับาร์ และสวิตช์ตดัตอนฯ ครบทกุขนาดท่ีต้อง 
 ใช้ 1 (หนึง่) ชดุ และกล่องโลหะส าหรับใสเ่คร่ืองมือทัง้หมด  ชดุเคร่ืองมือบ ารุงรักษานีใ้ห้จดัให้ตาม 
 จ านวนท่ีก าหนดในรายการ 
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4.  CAPACITOR BANK 
 ส าหรับปรับคา่ Power Factor โดยอตัโนมตัเิป็นแบบ Non-Inflammable เป็นไปตามมาตรฐานของ 
IEC ,VDE  หรือ  NEMA ขนาด และจ านวนตามท่ีก าหนดในแบบ Automatic Or Manual Setting Of The 
Starting Current (C/K) , Programmable From 1 To 23 Steps 7 Outputs 

Starting Current (C/K) : Adjustable From 0.07A TO 1A 

Power Factor Setting : Cos phi Adjustable From 0.7 Inductive To 0.9 Capacitor 
 
Capacitor จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต และทดลองตามมาตรฐาน STANDARD IEC 831 และมีราย 
ละเอียดทางเทคนิค  และโครงสร้างดงันี ้

Frequency : 50/60 Hz 

Connection : 3 Phase 

Execution : In Door 

Degree Of Protection : IP 42 

Discharge Resistor : 
Permanently Connected Built - In Discharge 
Resistors 

  
Are Sized To Ensure Safe Discharge Of The 
Capacitor  

  To Less Than 50V.  In 1 Minute After a Switch Off 

Maximum Ambient Temperature : + 50๐C 
Losses (Distance Resistors 
Included) : Less Than 0.5 Watt / KVAR 

 
 รายละเอียดทางด้านการออกแบบและการสร้าง Capacitor Bank ต้องเป็นชนิดท่ีประกอบด้วย 
Capacitor ยอ่ยๆหลายๆ ตวัยดึรวมกนัเข้าบนแผน่โลหะ โดยมีอปุกรณ์ควบคมุ และประกอบเป็นชดุพร้อม 
ตดิตัง้ภายในแผงควบคมุมีการระบายอากาศ  และตอ่ลงดนิเป็นอย่างดีอปุกรณ์ควบคมุประกอบด้วย 
 - Fuse  หรือ Circuit Breaker  ในทกุชัน้ของ Capacitor  ตามท่ีแสดงในแบบ 
 - Magnetic Contactor  ขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ  Capacitor 
 - Discharge Coil  (หรือเป็นชนิดสร้างมาภายในร่วมกบั Capacitor) 
 - KVAR Controller 
 - Power Factor Meter  
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 - Automatic and Manual Switching Devices  หรือ  Electronic Reactive Regulator Unit  
  เป็นแบบ   Electronic   สามารถท างานได้ทัง้แบบ Manual และ Automatic เป็นชนิด 
 Selecting Type  และควบคมุแบบ Equal Size Steps 
 - อปุกรณ์ควบคมุต้องตดิตัง้อยูท่ี่สว่นบนของแตล่ะยนูิต  Capacitor  ต้องเป็นแบบท่ีสามารถ 
  ดดัแปลงตอ่เตมิได้โดยไมมี่ผลตอ่การท างานของตวัอ่ืนๆ Automatic Capacitor Bank  ต้อง 
  ประกอบส าเร็จและทดสอบคณุสมบตักิารท างานมาแล้วจากบริษัทผู้ผลิต 

 
5.  สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ  (Low Voltage Circuit Breaker)  
  เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานของโรงงานท่ีผลติ Circuit Breaker เป็นประจ าผลิตตามมาตรฐาน  ANSI, 
IEC, NEMA และต้องเป็นของใหม ่รุ่นใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน ACB Main MDB , EDB With Ground Fault 
Protection , Under  Voltage Release , Shunt Opening Release 
       5.1  Circuit Breaker in MDB 

No. of Pole : 3  Poles 

Type of Insulation : Molded Case 

Type of Mounting : Fixed Type 

Rated Voltage : 690 V. AC 

Rated Ampere : 800 - 1500 A. 

Interrupting Capacity : Shown In The Drawing 

  
Tripping Unit (Solid 
State) : 1.  Long Time Adj. Current setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 

  3.  Ground Fault Protection 

  4.  Under Voltage Released 
Manual Operating : Stored Energy Charging , Quick Mark , 

Quick Break , ON-OFF by Push Button 
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       5.2  Circuit Breaker in MDB (IEC 947-2) 

      No. of Pole : 3 Poles 

      Type of Insulation : Molded Case 

      Type of Mounting : Fixed Type 

      Rated Voltage : 690 V. AC 50/60 Hz 

      Rated Ampere : 100 - 630 A. 
      Rated Service Short Circuit Breaking   
Capacitor : 380/400 (4) / 415 V. AC 

  (Shown In The Drawing) 

      Tripping Unit (Solid State) : 
1.  Long Time Adj. Current 
setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 

      Rated Uninterrupted Current : 45๐C 

      Rate Insulation Voltage : 50/60 Hz  1000 Voltage 

      Test Voltage : 1 Min 50 Hz  3500 Voltage 

      Rated Inpulse With Stand Voltage : Uimp Kv.12 

      Arcing Time : 10-15 ms. 

      Break-Time : 45 ms. 
  
 5.3  Circuit Breaker in MDB 

   No. of Pole : 3  Poles 

   Type of Insulation : Molded Case 

   Type of Mounting : Fixed Type 

   Rated Voltage : 600 V. AC 

   Rated Ampere : 30 - 600 A. 

   Interrupting Capacity : Shown In The Drawing 

   Tripping Unit : 1.  Long Time Adj. Current setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 
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   Manual Operating : Quick Mark , Quick Break 
 
       5.4 Circuit Breaker in Feeder Board or Tap-Off-Box or Main Circuit Breaker in Panel 
Board 

No. of Pole : 3  Poles 

Type of Insulation : Molded Case 

Type of Mounting : Fixed Type 

Rated Voltage : 600 V. AC 

Rated Ampere : 30 - 600 A. 

Interrupting Capacity : 
30 Ka at 380 / 415 V.  (ยกเว้นท่ีแสดงใน
แบบ) 

Tripping Unit : 1.  Long Time Adj. Current setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 

Manual Operating : Quick Mark , Quick Break 
   
   5.5  Branch Circuit Breaker in Panel Board 

No. of Pole : Indicate in Drawing 

Type of Insulation : Molded Case 

Type of Mounting : Plug - In 

Rated Voltage : 415 V. AC for 3 Poles 240 V. Ac for 1 Poles 

Ampere Frame  Not Less Than 50 A. 

Ampere Trip  Indicated in Drawing 

Interrupting Capacity : 5 KA. 
 

 5.6  Meeting Instrument 

  5.6.1 Ammeter :  

 Accuracy : Class 1.5 

 Burdens : at 50 Hz , 90 - 0.5 VA 

  5.6.2  Voltmeter   

 Accuracy : Class 1.5 
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 Rating : 6 Volt. To 600 V. Direct Connected 
 Burdens : 4.5 VA. 
 5.6.3            Phase Angle Meter   

 Accuracy : Class 1.5 

 Rating : 1 A Or 5 A For C.T.S 

 Voltage : 380/450V. For V.T. USE 

 Burdens : at 50 Hz , Current 1 VA , Voltage 4 VA. 

5.6.4 
Current 
Transformer   

 Accuracy  Class 0.5 (>=400/5A) 

 VA At Class  <= 15 

5.6.5 Power Factormeter   

 Accuracy : <= 2๐ Electrical 

 Rating Current : -/1A Or -/5A For C.T.S 

 Burdens : at 50 Hz Current 2 VA Per Coil  

                  Voltage 4 VA Per Coil 
 
 
 

จบหมวดที่            3 
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หมวดที่ 4.  ข้อก ำหนดระบบโทรศัพท์  (TELEPHONE SYSTEM) 
 
1.  ทั่วไป 
 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการจดัหา และตดิตัง้เต้ารับโทรศพัท์ พร้อมทัง้เดนิสาย และทอ่ร้อยสายโทรศพัท์ 
ตามรูปแบบ และรายการท่ีก าหนด 
 
2.  ท่อร้อยสำย  และสำยโทรศัพท์ 
 สายโทรศพัท์ต้องเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  จากส านกังานมาตรฐาน 
อตุสาหกรรม (มอก.) สายโทรศพัท์ภายนอกอาคาร  ใช้สายประเภท AP (ALPHET SHEATED CABLE)  สาย
จา่ยแจก  MAIN DISTRIBUTION FRAME  ไปยงั TELEPHONE TERMINAL BOX  (TTB-) ใช้สาย ชนิด 
TPEV (POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATING CABLE) ร้อยใน ท่อ  PE 
(HIGH  DENSITY POLYETHYLENE PIPE ASTM-D 1248) , EMT หรือ IMC  ตามชนิด  และขนาดท่ีแสดง
ในแบบส่วนสายภายในจาก TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB-) ใช้สายโทรศพัท์ ประเภท TIEV ชนิด  4 
CORES  เดนิในทอ่ร้อยสายโทรศพัท์ 
 
3.  คุณสมบัตขิองแผงกระจำยสำย  (MAIN DISTRIBUTION FRAME) 
 แผงกระจายสายรวมต้องเป็นชนิดกะทดัรัด และมีความแข็งแรงการเข้าสาย และถอดสายสามารถ 
กระท าได้ง่ายโดยเคร่ืองมือพิเศษห้ามใช้แบบสกรูยึดให้ใช้แบบ PLUG-IN CROSSCONNECTED 
 3.1  แผงกระจายสาย  (MAIN DISTRIBUTION FRAME)   
  3.1.1  ชนิดติดตัง้ภายนอกอาคาร  (OUTDOOR TYPE) 
   3.1.1.1  โครงตู้พร้อมฐานรองรับ 
       -  โครงสร้างภายนอก (EXTERNAL STRUCTUBE) ท าด้วยแผน่ ALUMINIUM 
  SHEET  ความหนาไมน้่อยกวา่  3  มิลลิเมตร 
       - โครงสร้างภายใน  (INTERNAL   STRUCTUBE   TERMINAL  BLOCK 
  MOUNTING FRAME) ท าด้วย STAINLESS OR ALUMINIUM จ านวนคูส่ายตามท่ีก าหนด 
  ในแบบตวัยดึสายเข้า และสายออกด้วย STAINLES STEEL  สามารถเล่ือนย้ายมาท าการ 
  ตรวจสอบตดัตอ่สาย และจดัหมายเลขของสายได้สะดวก (ตามรูปแบบท่ีแนบ) ตวัตู้มีขนาด 
  ใหญ่เพียงพอส าหรับแผงตอ่สายในขนาดเร่ิมต้น และสามารถขยายขนาดส าหรับในอนาคต 
  ได้ด้วยในตู้มีท่ียดึสายเรียบร้อย มีแผ่นดนิติดตัง้แผงกระจายสายรวม (MDF) ท าหน้าท่ี 
  ส าหรับพกัสายทัง้หมดท่ีเข้าและออกจากตู้ชมุสาย 
   -  ฐานของตู้   (BASE OF CAFFDF) ท าด้วยแผน่  STAINLESS OR  ALUMINIUM 
  SHEET ความหนาไมน้่อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
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   - ตวัตู้ ต้องออกแบบให้มี AIR CHAMER เพ่ือป้องกนัการเกิดความชืน้  และตะกรัน 
  อนัเกดจากพืน้ดนิ ประตแูละอ่ืนๆ ต้องกนัน า้อยา่งสมบรูณ์ และ DOOR HANDLE, KEY 
  LOCK OR PAD LOCK และอ่ืนๆ ตามมาตรฐานองค์การโทรศพัท์ 
   - ตวัตู้ตัง้อยู่บนแทน่คอนกรีตหนาไมน้่อยกวา่ 30 เซนตเิมตร หรือ ท่ีก าหนดในแบบ 
  
  3.1.2  ชนิดติดตัง้ภายในอาคาร  (INDOOR TYPE)   
              - เป็นแบบท่ีบรรจใุนตู้หรือไมก็่ได้  ในกรณีท่ีใช้แบบตู้   ตวัตู้ ต้องท าด้วยแผน่เหล็ก 
  หนาไมน้่อยกวา่ 1.6 มม. ตู้พน่สีแล้วอบมีฝา และบานพบัพร้อมกญุแจล๊อกตวัตู้ มีขนาด 
  ใหญ่เพียงพอส าหรับแผงตอ่สายในขนาดเร่ิมต้น และสามารถขยายขนาดส าหรับในอนาคต 
  ได้ด้วย ในตู้มีท่ียึดสายเรียบร้อยมีแผน่ดินติดตัง้แผงกระจายสายรวม (MDF) ท าหน้าท่ี 
  ส าหรับพกัสายทัง้หมดท่ีเข้าและออกนอกตู้ชมุสาย 
 3.2  แผงกระจายย่อย  (TELEPHONE TERMINAL BOX) 
  -  แผงกระจายสายย่อยใช้ภายนอกอาคาร  มีคณุสมบตัเิหมือนแผงกระจายสายรวมชนิดใช้ 
 ภายนอก (OUTDOOR MAIN DISTRIBUTION FRAME)  ยกเว้นท าด้วยแผน่เหล็กหนาไมน้่อยกวา่  
 1.4  มิลลิเมตร  และผา่นการพน่สีกนัสนิมและเป็นชนิดกนัน า้ 
  - แผงกระจายสายยอ่ยใช้ภายในอาคาร หรือแผงประจ าชัน้ มีคณุสมบตัเิหมือนแผงกระจาย 
    สายรวมชนิดใช้ภายใน (INDOOR MAIN DISTRIBUTION FRAME) ยกเว้นท าด้วยแผน่เหล็กหนา 
 ไมน้่อยกวา่  1.4  มิลลิเมตร 
 
4.  โค๊ตสีของสำยโทรศัพท์  (TELEPHONE CABLE CODE)   
 โค๊ตสีของสายโทรศพัท์ให้ใช้ตามโค๊ตสีตามตารางดงันี ้ คือ 

หมายเลข สี หมายเลข สี 

คูส่าย TIP+ RING- คูส่าย TIP+ RING- 

1 ขาว น า้เงิน 14 ด า น า้ตาล 

2 ขาว ส้ม 15 ด า เทาด า (SLATE) 

3 ขาว เขียว 16 เหลือง น า้เงิน 

4 ขาว น า้ตาล 17 เหลือง ส้ม 

5 ขาว เทาด า (SLATE) 18 เหลือง เขียว 

6 แดง น า้เงิน 19 เหลือง เทาด า (SLATE) 

7 แดง ส้ม 20 เหลือง น า้ตาล 

8 แดง เขียว 21 มว่ง น า้เงิน 
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9 แดง น า้ตาล 22 มว่ง ส้ม 

10 แดง เทาด า (SLATE) 23 มว่ง เขียว 

11 ด า น า้เงิน 24 มว่ง น า้ตาล 

12 ด า ส้ม 25 มว่ง เทาด า  

13 ด า เขียว    
 
5.  ต ำแหน่งของเต้ำรับโทรศัพท์ 
 ต าแหนง่ของเต้ารับโทรศพัท์ ท่ีปรากฏในแบบแปลนเป็นต าแหนง่โดยประมาณในการติดตัง้จริงๆ 
อาจเปล่ียนแปลงได้เล็กน้อยตามความเหมาะสม และตามความต้องการของผู้วา่จ้างอยา่งไรก็ตามผู้ รับจ้าง 
ต้องสง่ SHOP DRAWING  มาให้วิศวกรผู้ออกแบบ  หรือวิศวกรของผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตั ิ จ านวน  3  ชดุ  
ก่อนท าการตดิตัง้ 
 
6.  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  อะไหล่  กำรรับประกัน 
 การรับประกนั จะต้องรับประกนัเคร่ืองเป็นเวลา 12 เดือน  นบัจากวนัท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
ได้รับมอบงานแล้ว  เป็นลายลกัษณ์อกัษร  โยครอบคลมุถึงชิน้สว่นและคา่แรง 
 
7.  กำรส่งมอบงำน 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องด าเนินการทดสอบให้ได้ประสิทธิภาพ  และการใช้งานทกุๆ ระบบ ตามข้อก าหนด 
จนใช้การได้ดี พร้อมทัง้จดัส่ง AS BUILT DRAWIN G. พร้อม DISKETTES เอกสารทางเทคนิคของอปุกรณ์ 
คูมื่อการท างาน คูมื่อการบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ จ านวน  3 ชดุ  ให้ผู้วา่จ้าง จงึจะถือวา่ 
ผู้ รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา 
 
 
 
 
จบหมวดที่ 4



อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
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หมวดที่  5  รำยละเอียด  รูปแบบ  และรำยช่ือผลิตภณัฑ์มำตรฐำน 
 

1. Molded Case Circuit Breaker ผลิตภณัฑ์ของ Schneider. GE., Merlin-Gerlin 

   Klocker Moller , ABB   
    

2. Panel Board & Load Center ผลิตภณัฑ์ของ Schneider. GE., Merlin-Gerlin 
   Klocker Moller , ABB   

    

3. สายไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ของ Thai Yazaki. Bangkok Cable. 

   Phelps dodge 

    

4. ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ของ CDC. Matsushita. Marushi, 

   TAS , PAT. 

    

5. ทอ่ร้อยสายไฟ PE or HDPE ผลิตภณัฑ์ของ Thai-Asia Pe Pipe, Super Tube 

    

6. Capacitor Bank and Reactor ผลิตภณัฑ์ของ Prelyo. Merlin-Gerlin. 

   
Secover, Lifasa, ABB 
 

 
 7.    สวิทซ์ เต้ารับไฟฟ้า  เต้ารับงานส่ือสาร  ผลิตภณัฑ์ของ     Schneider,Panasonic,Hago 
 
 8.   ดวงโคม    ผลิตภณัฑ์ของ     EVE  , PHILIPS ,LAMPTAN,AT-EAST ,BEC 
          SYLVANIA 
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