เอกสารหมายเลข 4

กปภ.04-2558
มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า

หมวด ก มาตรฐานคุณภาพ
หมวด ข ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
หมวด ค การติดตังและทดสอบระบบไฟฟ
้
้า

คํานํา
การประปาส่วนภูมิภาค โดยสายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) ได้ จดั ทํามาตรฐานงานก่อสร้ าง
กปภ.01-2550 กปภ.02-2550 กปภ.03-2545 กปภ.04-2545 กปภ.05-2545 และแบบมาตรฐานประกอบ
งานก่อสร้ าง ปี 2550 โดยได้ ประกาศใช้ มาตังแต่
้ ปี 2545 และปี 2550 บางส่วนจนถึงปี ปั จจุบนั นับเป็ น
เวลานานที่ใช้ มาตรฐานงานก่อสร้ างและแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างดังกล่าว
หน่วยงานในสายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) จึงมีความเห็นตรงกันว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะ
ปรับปรุ งมาตรฐานงานก่อสร้ างทัง้ 5 หมวด และปรับปรุ งแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างไปในคราว
เดี ย วกัน จึงได้ เสนอเรื่ อ งดังกล่า วตามสายงานโดยผู้ว่าการการประปาส่ว นภูมิภาค ได้ มี คํา สั่ง แต่ง ตัง้
คณะทํ า งานขึน้ 1 ชุด จํ า นวน 16 ท่ า น และได้ แ ต่ง ตัง้ คณะทํ า งานชุดย่ อ ยจํ า นวน 6 ชุด รวม 54 ท่ า น
เพื่อดําเนินการปรับปรุ งมาตรฐานงานก่อสร้ าง และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างให้ สําเร็ จลุล่วงไป
ตามวัตถุประสงค์
บัดนี ้ คณะทํางานฯ ได้ ดําเนินการแก้ ไขและปรับปรุ งมาตรฐานงานก่อสร้ างเดิม พร้ อมจัดทํา
แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ดังนี ้
1. กปภ.01 : มาตรฐานงานก่อสร้ างทัว่ ไป
2. กปภ.02 : มาตรฐานงานวางท่อทัว่ ไป
3. กปภ.03 : มาตรฐานงานระบบเครื่ องสูบนํ ้า และเครื่ องต้ นกําลัง
4. กปภ.04 : มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
5. กปภ.05 : มาตรฐานงานระบบจ่ายสารเคมี
6. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ าง
คณะทํ างานฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานงานก่อสร้ างทัง้ 5 หมวด และแบบมาตรฐาน
ประกอบงานก่อสร้ างนี ้จะสามารถเป็ นแนวทางหรื อเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ ในสายงานการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่ นๆ เพื่อให้ งานก่อสร้ างในหมวดต่างๆ สามารถ
ก่ อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ถูก ต้ องตามหลักวิชาการ
และมี ค วามปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ทัง้ นี ห้ ากมี ข้ อ ผิ ด พลาดประการใดในเอกสารทัง้ 5 หมวด
และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ างดังกล่าว คณะทํางานฯต้ องขออภัยและขอน้ อมรับไว้ เพื่อทําการ
ปรับปรุงในคราวต่อไป

คณะทํางานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้ าง
และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้ าง

รายชื่อคณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 658/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
นายเธียรชัย
นางสาวสุวิมล
นายวุฒนิ นั ท์
นายทวีวฒ
ั น์
นายสมบูรณ์
นายพรพิชยั
นายอนุวฒ
ั น์
นายปกิต
นายภูชยั
นายวาณิชย์
นายวิทยา

ประมูลมาก
ผดุงธนมงคล
โพธิ์ทองนาค
นิ่มวรพันธุ์
หาญสกุลดี
อําไพ
เนตรขํา
ภาคธรรม
สัปปพันธ์
อิ่มเอม
สามสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้วา่ การ(วิชาการ)
ประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รองประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิศวกรรม
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการฝ่ ายควบคุมการก่อสร้ าง
ผู้อํานวยการกองจัดเตรี ยมโครงการ 1
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองจัดเตรี ยมโครงการ 2
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองออกแบบวิศวกรรม
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองประมาณราคา
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้ าง 1
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองเทคนิคก่อสร้ าง
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
คณะทํางาน
นายเจษฎา ชูชาญ
ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2
เรื อโท ประจักร์ จิตรี พทิ ย์
ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมภิ าค เขต 2
นายนาวิน
วิริยะโยธิน
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 3
คณะทํางาน
กองควบคุมการก่อสร้ าง 1
นายสุวทิ ย์
เหลืองรัชพันธุ์ ผู้อํานวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม
คณะทํางานและเลขานุการ

รายชื่อคณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 1 ปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.01 งานก่ อสร้ างทั่วไป
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายภูชยั
นายวิทยา

สัปปพันธ์
สามสุวรรณ

ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้ าง 1
ประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
นายปริญญา ยันตพร
สถาปนิก 9 รักษาการหัวหน้ างานสถาปั ตยกรรม 1
คณะทํางาน
กองจัดเตรี ยมโครงการ 1
คณะทํางาน
นายชาตรี
เรื องธนันต์รักษ์ หัวหน้ างานวิศวกรรมโครงสร้ าง
กองออกแบบวิศวกรรม
นายนาวิน
วิริยะโยธิน
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 3
คณะทํางาน
กองควบคุมการก่อสร้ าง 1
นายประยูร
ศิรธนาสวัสดิ์ หัวหน้ างานโครงการก่อสร้ าง 1 กองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 2
คณะทํางาน
นายณัฐกานต์ ช่วงชิง
กองควบคุมการก่อสร้ าง 3
นายวิชยั
จันทร์ ไทย
หัวหน้ างานประมาณราคาโยธาและสถาปั ตยกรรม
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
นายจักรี
บุญสว่าง
วิศวกร 5
คณะทํางาน
กองมาตรฐานวิศวกรรม
นายทรงวุฒิ สุวรรณศิริกลุ หัวหน้ างานมาตรฐานระบบประปา
คณะทํางานและเลขานุการ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 2 ปรับปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.02 งานวางท่ อทั่วไป
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายบุญส่ง
นายวิทยา
นายสิงห์ชยั
นายนพดล
นายอมร
นายพลภัทร
นายสุรเดช
นายวัฒนา
นายชาญชัย
นายภาษิต
นายณฐนน

ศรี วิเชียร
สามสุวรรณ

ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้ าง 3
ประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
อินทพิชยั
ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
คณะทํางาน
เฉลิมชัยรัตนกุล หัวหน้ างานออกแบบระบบท่อ 2
กองจัดเตรี ยมโครงการ 2
กระจายศรี
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 4
คณะทํางาน
กองควบคุมการก่อสร้ าง 1
ภาพีรนนท์
หัวหน้ างานประมาณราคาระบบท่อประปา 1
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
โพธินามทอง หัวหน้ างานบริหารโครงการ 1
คณะทํางาน
กองจัดเตรี ยมโครงการ 1
จิตจํารัส
หัวหน้ างานทดสอบผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์
คณะทํางาน
กองเทคนิคก่อสร้ าง
หวังกิจวรกานต์ หัวหน้ างานบริการและควบคุมนํ ้าสูญเสีย 1
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
คณะทํางาน
พันลํา
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 1
กองควบคุมการก่อสร้ าง 3
มีสวุ รรณ
วิศวกร 6
คณะทํางานและเลขานุการ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 3 ปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.03 งานติดตัง้ เครื่องสูบนํา้ และเครื่องต้ นกําลัง
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายอนุวฒ
ั น์ เนตรขํา
นายพงศ์เสถียร การะยะ
นายชุษณะ
นายธงชัย
นายสุทธิศกั ดิ์

นายไพบูลย์
นายสัจจพงศ์
นายณรงค์ศกั ดิ์
นายพุทธพงษ์
นายภิญโญ

ผู้อํานวยการกองออกแบบวิศวกรรม
ประธานคณะทํางาน
หัวหน้ างานทดสอบระบบเครื่ องกล
คณะทํางาน
กองเทคนิคก่อสร้ าง
นิลกําแหง
หัวหน้ างานวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะทํางาน
กองออกแบบวิศวกรรม
แสงเจือ
หัวหน้ างานประมาณราคาเครื่ องกลและไฟฟ้า
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
ศรี หอม
หัวหน้ างานบํารุงรักษา
คณะทํางาน
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2
พลอยหิน
นายช่างเครื่ องกล 7 กองเทคนิคก่อสร้ าง
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ร่วมจิต
วิศวกร 5 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
แก้ วเขียว
วิศวกร 5 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3
บุญเกิด
วิศวกร 4
คณะทํางาน
กองมาตรฐานวิศวกรรม
ั ฑ์
คณะทํางานและเลขานุการ
งามชาติตระกูล หัวหน้ างานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภณ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 4 ปรับปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.04 งานติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายเจษฎา

ชูชาญ

นายวาณิชย์

อิ่มเอม

นายบุญเลิศ

เกษร

นายทรงพล

พนาลิกลุ

นายไพศาล

มากเจริญ

นายวรรณภพ ทองขาว
นายจิรศักดิ์

ซาวคํา

นายสุรศักดิ์

สะรี มดั

นายชยกฤติ

กลายกลาง

น.ส.เนตรชนก ทรัพย์มณี
นายทวีศกั ดิ์

ขุนแขวง

ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
ประธานคณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้อํานวยการกองเทคนิคก่อสร้ าง
คณะทํางาน
กองเทคนิคก่อสร้ าง
ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมภิ าคเขต 10
หัวหน้ างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
คณะทํางาน
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
หัวหน้ างานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม
คณะทํางาน
กองออกแบบวิศวกรรม
หัวหน้ างานทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
คณะทํางาน
กองเทคนิคก่อสร้ าง
วิศวกร 6
คณะทํางาน
กองออกแบบวิศวกรรม
วิศวกร 5
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
ช่างไฟฟ้า 4
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
วิศวกร 4
คณะทํางาน
กองมาตรฐานวิศวกรรม
วิศวกร 5
คณะทํางานและเลขานุการ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 5 ปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ าง กปภ.05 งานติดตัง้ เครื่องจ่ ายสารเคมี
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายวิธร

มาเอียด

ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
ประธานคณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
นายประเสริฐ มุดาสา
ผู้อํานวยการกองฝึ กอบรมภูมิภาค 3
คณะทํางาน
กองฝึ กอบรมภูมิภาค 3
น.ส.รัตนา
พลอิสริ ยะกุล หัวหน้ างานสารสนเทศคุณภาพนํ ้า
คณะทํางาน
กองควบคุมคุณภาพนํ ้า
นายธงชัย
แสงเจือ
หัวหน้ างานประมาณราคาเครื่ องกลและไฟฟ้า
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
นายภิญโญ งามชาติตระกูล หัวหน้ างานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภณ
ั ฑ์
คณะทํางาน
กองมาตรฐานวิศวกรรม
นายไพบูลย์ พลอยหิน
นายช่างเครื่ องกล 7
คณะทํางาน
กองเทคนิคก่อสร้ าง
นายอารี ย์
หมัดนิกร
วิศวกร 5
คณะทํางาน
กองออกแบบวิศวกรรม
นายณัฐศาสตร์ ทีทองแดง
วิศวกร 5
คณะทํางาน
กองออกแบบวิศวกรรม
น.ส.ธารวดี
ธีระวิภาค
วิศวกร 4
คณะทํางาน
กองออกแบบวิศวกรรม
นายจีรวัฒน์ มุกดา
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้ างานบํารุงรักษา คณะทํางานและเลขานุการ
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ ้า
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

คณะทํางานปรั บปรุ งมาตรฐานงานก่ อสร้ างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ชุดย่ อยที่ 6 ปรับปรุ งแบบประกอบมาตรฐานงานก่ อสร้ าง
ตามคําสั่งการประปาส่ วนภูมิภาคที่ 1290/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
นายสุวทิ ย์
เหลืองรัชพันธุ์ ผู้อํานวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม
ประธานคณะทํางาน
นายพรพิชยั
อําไพ
ผู้อํานวยการกองจัดเตรี ยมโครงการ 2
คณะทํางาน
นายทรงธรรม สุวรรณศิริกลุ หัวหน้ างานออกแบบระบบท่อ 1
คณะทํางาน
กองจัดเตรี ยมโครงการ 1
คณะทํางาน
นายสุธี
สุทธิสนุ ทร
หัวหน้ างานควบคุมการก่อสร้ าง 1
กองควบคุมการก่อสร้ าง 1
นายวิชยั
จันทร์ ไทย
หัวหน้ างานประมาณราคาโยธาและสถาปั ตยกรรม
คณะทํางาน
กองประมาณราคา
นายชาญชัย หวังกิจวรกานต์ หัวหน้ างานบริ การและควบคุมนํ ้าสูญเสีย 1
คณะทํางาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
คณะทํางาน
นายสืบสกุล ศรี นาค
นายช่างโยธา 7
กองเทคนิคก่อสร้ าง
นายภูชิต
โพนทัน
วิศวกร 5
คณะทํางาน
กองมาตรฐานวิศวกรรม
นายวิชญ์พงศ์ ชํานาญศิลป์ วิศวกร 6
คณะทํางานและเลขานุการ
กองมาตรฐานวิศวกรรม

สารบัญ
หมวด ก มาตรฐานคุณภาพ
1. มาตรฐานหม้ อแปลงไฟฟ้า
1.1 มาตรฐาน
1.2 รายละเอียดทางเทคนิค
1.3 อุปกรณ์ประกอบ
1.4 การทดสอบ
2. มาตรฐานเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
2.1 รายละเอียดทัว่ ไป
2.2 รายละเอียดทางเทคนิคเครื่ องยนต์
2.3 รายละเอียดทางเทคนิคเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
2.4 รายละเอียดทางเทคนิคแผงควบคุมชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
2.5 การทดสอบ รับประกัน และบริ การ
2.6 สวิตช์สบั เปลีย่ นทางอัตโนมัติ
2.6.1 การเดินสายไฟฟ้า และสายควบคุม
2.6.2 การดําเนินการ
3. มาตรฐานตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงตํ่า
3.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
3.2 มาตรฐาน
3.3 คุณสมบัตผิ ้ ผู ลิตตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงตํ่า
3.3.1 พิกดั แรงดันไฟฟ้า
3.3.2 พิกดั แรงดันไฟฟ้าใช้ งาน
3.3.3 ระบบเครื อข่าย
3.3.4 พิกดั แรงดันไฟฟ้าของฉนวน
3.4 การสร้ าง
3.5 Busbar
3.6 การเดินสายไฟขนาดเล็ก
3.7 แผงต่อสาย
3.8 การทดสอบจากโรงงาน
3.9 อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ประกอบในตู้
3.9.1 ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวม
3.9.2 ตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์
3.9.3 การป้องกันฟ้าผ่า

1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
14
14
15
15
16
16
17
18

สารบัญ (ต่ อ)
4. มาตรฐานมอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์
4.1 ซอฟท์สตาร์ ทเตอร์
4.1.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
4.1.2 คุณสมบัตทิ างเทคนิค
4.1.3 ระบบการป้องกันมอเตอร์ และการป้องกันภายในตัว Soft Starter
4.1.4 การใช้ งาน
4.2 Variable Speed Drive
4.2.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
4.2.2 คุณสมบัตทิ างเทคนิค
5. มาตรฐานท่อร้ อยสายไฟฟ้าและทางเดินสายไฟฟ้า
5.1 มาตรฐานสายไฟฟ้า
5.1.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
5.1.2 การส่งตัวอย่าง
5.1.3 สายไฟฟ้ากําลัง
5.1.4 สายควบคุม
5.1.5 สายไฟฟ้าของเครื่ องวัด
5.1.6 สี
5.2 มาตรฐานท่อร้ อยสายไฟฟ้าและทางเดินสายไฟฟ้า
5.2.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
5.2.2 มาตรฐาน
5.2.3 กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย
5.2.4 Cable Tray
5.2.5 Cable Ladder
5.2.6 Wire Way
6. มาตรฐานเครื่ องมือวัดและควบคุม
6.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
6.2 เครื่ องมือวัดและควบคุม
(1) โวลต์มิเตอร์
(2) แอมป์มิเตอร์
(3) กิโลวัตต์มิเตอร์
(4) กิโลวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์
(5) หม้ อแปลงสําหรับเครื่ องวัด
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26
26
26
27
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27

สารบัญ (ต่ อ)
(6) Phase Monitor Relay
(7) Hour Counter Meter
(8) สวิตช์เลือก
(9) ไฟสัญญาณ
6.3 Digital Motor Protection Relay
6.3.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
6.3.2 คุณสมบัตฟิ ั งก์ชนั่ การป้องกันมอเตอร์
6.4 เครื่ องมือวัดพลังงานไฟฟ้า
7. มาตรฐานมอเตอร์ ไฟฟ้า
7.1 มอเตอร์ ไฟฟ้าสําหรับเครื่ องสูบนํ ้า
7.1.1 คุณสมบัติ
7.1.2 ป้ายแสดงรายละเอียดของมอเตอร์ ไฟฟ้า
7.1.3 เอกสารที่ผ้ รู ับจ้ างต้ องยื่นขอใช้ งาน
8. มาตรฐานระบบแสงสว่างและเต้ ารับไฟฟ้า
8.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
8.2 ดวงโคม หลอดไฟฟ้า เต้ ารับไฟฟ้าและอุปกรณ์ตา่ งๆ
8.2.1 สวิตช์
8.2.2 เต้ ารับไฟฟ้าชนิดคู่
8.2.3 โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
8.2.4 โคมไฟฟ้าติดเสาไฟฟ้า
9. มาตรฐานข้ อกําหนดของระบบควบคุมอัตโนมัติ
9.1 สัญญาณอินพุต
9.2 สัญญาณตรวจสอบการไหลของนํ ้า
9.3 สัญญาณที่เกิดจากสวิตช์ในตู้ควบคุมหรื อชุดประตูนํ ้าไฟฟ้า
9.4 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการประมวลผลและสัง่ การระบบควบคุมอัตโนมัติ
9.4.1 Relay
9.4.2 PLC
9.4.3 Smart Relay
9.4.4 ไมโครคอนโทรเลอร์
9.5 สัญญาณเอาต์พตุ
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สารบัญ (ต่ อ)
หมวด ข ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
1. มาตรฐานระบบการต่อลงดิน
1.1 มาตรฐานอ้ างอิง
1.2 มาตรฐานอุปกรณ์
1.3 ความต้ องการทัว่ ไป
1.3.1 มาตรฐานหลักดินและสิง่ ที่ใช้ แทนหลักดิน
1.3.2 มาตรฐานตัวนําสําหรับต่อลงดินหรื อสายดิน
2. มาตรฐานระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
2.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
2.2 อุปกรณ์ในระบบ
2.3 การเดินสายตัวนํา
2.3.1 ทัว่ ไป
2.3.2 สายไฟฟ้าที่ใช้ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
2.3.3 สีของสายไฟฟ้าและการทําเครื่ องหมายช่องเดินสาย
2.3.4 การต่อสาย
2.3.5 ชนิดของสายไฟฟ้า
2.4 การทดสอบ
3. มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่า
3.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
3.2 มาตรฐานอ้ างอิง
3.3 ความต้ องการด้ านเทคนิค
3.4. การติดตัง้
3.5 การส่งมอบงาน
4. มาตรฐานระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด
4.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
4.2 ระบบต้ องประกอบไปด้ วย
4.2.1 กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด สําหรับติดตังภายในอาคาร
้
4.2.2 กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด สําหรับติดตังภายนอกอาคาร
้
4.2.3 เครื่ องบันทึกภาพ
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สารบัญ (ต่ อ)
หมวด ค การติดตัง้ และทดสอบระบบไฟฟ้า
1. ข้ อกําหนดทัว่ ไป
1.1 ขนาดของอุปกรณ์ตา่ งๆ
1.2 การทําเครื่ องหมายสําหรับอุปกรณ์
1.3 วัสดุ
1.4 ตัวแทนผู้รับจ้ าง
1.5 การทดสอบ
2. ความหมายที่กําหนดในแบบแปลน
3. แบบแสดงรายละเอียดเพื่อทําการติดตัง้
3.1 Shop Drawing พร้ อมทังรายการคํ
้
านวณ
3.2 แบบแสดงรายละเอียดที่ทําการติดตังจริ
้ ง
4. การติดตังตู
้ ้ ควบคุมไฟฟ้า
4.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
4.2 ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวม
4.3 ระบบเครื่องมือวัด
4.4 การเตรี ยมช่องเปิ ดและปลอก
5. การเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
5.1 การเดินสายไฟฟ้า
5.2 การติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟฟ้า
5.3 การติดตังกล่
้ องต่อสาย กล่องดึงสาย
5.4 การติดตังและการเดิ
้
นสาย ในรางเดินสายไฟฟ้า
6. การติดตังและทดสอบการต่
้
อลงดิน
7. งานปรับปรุงของเดิม
7.1 ขอบข่ายงาน
7.2 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
8. ข้ อกําหนดและมาตรฐานอ้ างอิง
เอกสารอ้ างอิง
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สารบัญตาราง
ตาราง 1 ขนาดสายต่อลงดินสําหรับระบบไฟฟ้า (SYSTEM GROUND)

39

ตาราง 2 ขนาดสายต่อหลักดินสําหรับบริภณ
ั ฑ์ (EQUIPMENT GROUND)

40

ความลึกในการติดตังใต้
้ ดนิ สําหรับระบบไฟฟ้าแรงดันตํา่

54

กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
หมวด ก มาตรฐานคุณภาพ
______________________________________________________________________________________

ขอบข่ าย
ข้ อกําหนดต่อไปนี ้ให้ ใช้ สําหรับระบบไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้ ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
รวมถึงงานติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ประกอบด้ วย
หมวด ก มาตรฐานคุณภาพ
หมวด ข ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
หมวด ค การติดตังและทดสอบระบบไฟฟ
้
้า
สําหรับมาตรฐานอ้ างอิงที่ ปรากฏใน กปภ.04-2558 ฉบับนี ้ หากมีการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
ประการใดก่อนวันทําสัญญาให้ ใช้ มาตรฐานฉบับล่าสุดของมาตรฐานอ้ างอิงประเภทนันๆ
้
ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ พสั ดุที่ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย ตามกฎเกณฑ์ที่ระบุในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุฉบับล่าสุดก่อนวันทําสัญญา
ระบบไฟฟ้ ารวมทัง้ อุป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม ต่า งๆ จะต้ อ งผ่ า นการทดสอบคุณ ภาพตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
มาตรฐานการทดสอบของ กปภ.04-2558 ฉบับนี ้
ผู้รับจ้ างจะเสนอมาตรฐานคุณภาพที่สงู กว่าที่กําหนดในมาตรฐานได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้วา่ จ้ างหรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ าง
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1. มาตรฐานหม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
1.1 มาตรฐาน
หม้ อแปลงไฟฟ้าจะต้ องได้ รับการผลิตและทดสอบตามมาตรฐานฉบับล่าสุดของ IEC 60076,
ANSI/IEEE C57.12, มอก.384 ฉบับปี ล่าสุดหรื อมาตรฐานเทียบเท่าที่ได้ รับความเห็นชอบ ผู้ผลิตจะต้ องมี
ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001, ระบบบริ หารสิ่งแวดล้ อม ISO 1400 และมีผลการทดสอบลัดวงจร (Short
Circuit Test) ซึง่ ได้ รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือตลอดจนได้ รับใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)

1.2 รายละเอียดทางเทคนิค
หม้ อแปลงไฟฟ้าที่ จะนํามาใช้ ติดตัง้ จะต้ องมีขนาดและลักษณะสําคัญตามค่าที่ กําหนดไว้
ดังต่อไปนี ้ โดยเป็ นค่าที่ประกอบการติดตังใช้
้ งานที่ระดับความสูง 1,000 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเลปานกลาง
อุณหภูมิปกติเฉลี่ยสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์สงู สุด 90 %
(1) ชนิด
: หม้ อแปลงชนิดจุ่มในนํ ้ามัน เติมนํ ้ามันเต็มไม่มี
โพรงอากาศ ใช้ งานภายนอกอาคาร Hermetically
Sealed Type
(2) ชนิดการระบายความร้ อน
: ระบายความร้ อนด้ วยอากาศ (ONAN)
(3) จํานวนเฟส
: 3
(4) ขนาดพิกดั
: ระบุในแบบ
(5) ความถี่
: 50 เฮิรตซ์
(6) พิกดั แรงดัน
 ด้ านแรงสูง
: 22 หรื อ 33 กิโลโวลต์ (กฟภ)
: 12/24 หรื อ 24 กิโลโวลต์ (กฟน.)
 ด้ านแรงตํ่า
: 400/230 โวลต์ (กฟภ.)
: 416/240 โวลต์ (กฟน.)
(7) เวคเตอร์ กรุ๊ป
: Dyn 11 (กฟภ.), Dyn1 (กฟน.)
(8) แท๊ ฟปรับแรงดันด้ านแรงสูง
: ±2 x 2.5% (กฟภ.)
: -4 x 2.5% (กฟน.)
(9) ค่าความสูญเสียของหม้ อแปลงที่ชดุ ขดลวดเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกดั
: ไม่เกิน 1.5 % (Rated Capacity) ที่ 75องศา
เซลเซียส
(10) อิมพิแดนซ์หม้ อแปลง
: 4 % สําหรับ (50 - 630 กิโลโวลต์แอมแปร์ )
: 6 % สําหรับ (800-2500 กิโลโวลต์แอมแปร์ )
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(11)

(12)

(13)

Basic insulation level

: 125 กิโลโวลต์ สําหรับระบบไฟ 12/24, 22,
24 กิโลโวลต์
: 170 กิโลโวลต์ สําหรับระบบไฟ 33 กิโลโวลต์
ค่าอุณภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้นเมื่อจ่ายโหลดต่อเนื่องที่พกิ ดั หม้ อแปลง
 ในชุดขดลวด
: ไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส
 Top Oil
: ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส
Hottest Spot Winding Temp Rise : ไม่เกิน 85 องศาเซลเซียส

1.3 อุปกรณ์ ประกอบ
หม้ อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่ องจะต้ องประกอบด้ วยอุปกรณ์เหล่านี ้
(1) H.V. Connection Terminal
(2) L.V. Connection Bar
(3) Arcing Horns (Stainless Steel)
(4) Tap Changer
(5) Name Plate
(6) Lifting Lugs
(7) Earthing terminal
(8) Lifting Eyes
(9) Oil Check Valve
(10) Oil Filling Pipe
(11) Oil Thermometer With Alarm And Trip Contact (ตังแต่
้ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ ขึ ้นไป)
(12) อุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
้ ้น
(13) Cable Box กรณีหม้ อแปลงตังพื

1.4 การทดสอบ
หม้ อแปลงไฟฟ้าที่จะนํามาติดตังต้
้ องเป็ นหม้ อแปลงไฟฟ้าได้ รับการผลิตและประกอบสําเร็ จที่
โรงงานผู้ผลิตและหม้ อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวจะต้ องผ่านการทดสอบต่างๆ โดยมีใบรับรองผลการทดสอบ โดย
้ อง
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจะต้ องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างหม้ อแปลงไฟฟ้าที่จะนํามาติดตังจะต้
ผ่านการทดสอบตามรายการที่ระบุจากโรงงานผู้ผลิตพร้ อมกับการผ่านการตรวจสอบสภาพความพร้ อมใช้
งานจากการไฟฟ้าฯที่รับผิดชอบพื ้นที่
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Routine Tests
(1) Insulation Resistance Test
(2) Applied Potential Test
(3) Induced Potential Test
(4) Ratio Test on The Rated Voltage Connections and on All Tap Connection
(5) Polarity and Phase-relation Test
(6) No-load Loss & Exciting Current
(7) Full-load Loss & Impedance Voltage
(8) Oil Test

2. มาตรฐานเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Generator Set)
2.1 รายละเอียดทั่วไป
2.1.1 เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าให้ กําลังไฟฟ้าแบบสํารองไฟ (Prime Rated) โดยมีขนาดตามที่ระบุ
ในแบบ ที่ 400/230 V 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ ความเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เพาเวอร์ แฟกเตอร์ 0.8
2.1.2 เป็ นชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าติดตังภายนอกอาคารแบบชุ
้
ดตู้ครอบเก็บเสียง ระดับเสียง
ต้ องไม่เกิน 85 dBA วัดที่ระยะ 1 เมตร รอบเครื่ องขณะเดินเครื่ องที่เต็มพิกดั และต้ องประกอบสําเร็ จรู ปทัง้
ชุดจากโรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศที่ได้ รับการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 พร้ อมแสดง
หลักฐานใบรับรองมาตรฐานในวันยื่นพิจารณา
2.1.3 เครื่ องยนต์ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า และ Radiator ขับต่อกันแบบต่อตรง ติดตังอยู
้ บ่ นแผ่น
ยางรองกันสะเทือนบนฐานเหล็กเดียวกันเพื่อลดความสัน่ สะเทือน โดยไม่ต้องใช้ อปุ กรณ์อื่นเพิ่มเติมในการ
ติดตัง้ ออกแบบจากโรงงานผู้ผลิต
2.1.4 เครื่ องยนต์และเครื่ องกํ าเนิดไฟฟ้าจะต้ องเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้ งานมาก่อน เป็ นรุ่ นที่
ผลิตขึ ้นในปั จจุบนั และโรงงานผู้ประกอบต้ องได้ รับการแต่งตัง้ OEM Certificate จากเครื่ องยนต์และ
อัลเทอร์ เนเตอร์ ที่นํามาประกอบอย่างถูกต้ อง
2.1.5 ผลิตภัณฑ์ ที่ เ สนอในโครงการนี ้ ทัง้ ชุดเครื่ อ งกํ า เนิ ดไฟฟ้าต้ องได้ รับการแต่ง ตัง้ เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรื อบริษัทสาขาของผู้ผลิตชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ามาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.1.6 ตัวแทนจําหน่ายในประเทศต้ องมีประสบการณ์งานด้ านเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ที่
เสนอ และจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจงานด้ านเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ามาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อคุณภาพใน
การทํางานและบริ การ ตัวแทนจําหน่ายต้ องเป็ นบริ ษัทได้ รับการประกันคุณภาพด้ านการขาย ติดตัง้ และ
บริการ ตามมาตรฐาน ISO 9001
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2.2 รายละเอียดทางเทคนิคเครื่องยนต์ (Engine)
2.2.1 เครื่ องยนต์ดีเซลแบบ Vertical In Line 4 Stroke, จํานวนสูบและกําลังของเครื่ องยนต์
มีขนาดที่เหมาะสม ระบบ Turbocharged ระบบควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ น Direct Injection แบบล่าสุด
จากโรงงานผลิต ที่ 1,500 รอบต่อนาที ตามมาตรฐานของ ISO, BS, SAE
2.2.2 ระบบระบายความร้ อน เป็ นระบบระบายความร้ อนด้ วยนํา้ โดยใช้ ปั๊ม เพื่อส่งนํา้ ไป
ระบายความร้ อนในส่วนต่างๆ ซึง่ ประกอบด้ วยหม้ อนํ ้า พัดลม และ Thermostat Valve เพื่อควบคุมระดับ
อุณหภูมิใช้ งานของระบบระบายความร้ อน (Cooling System)
2.2.3 ระบบควบคุมความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ใช้ Governor แบบ Electronic
2.2.4 ระบบสตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ ใ ช้ ม อเตอร์ ส ตาร์ ท แบบไฟตรง พร้ อมแบตเตอรี่ ช นิ ด กรด
กํามะถัน-ตะกัว่ (Lead Acid Type) แบตเตอรี่ ต้องมีความจุพอที่ใช้ ติดเครื่ องยนต์ได้ อย่างน้ อย 3 ครัง้
แรงดัน 12 หรื อ 24 โวลต์ และมี Static Battery Charger เพื่อสามารถประจุไฟโดยไม่ต้องสตาร์ ทเครื่ องยนต์
2.2.5 ระบบป้องกันเครื่ องยนต์ สําหรับป้องกันการทํางานผิดปกติของเครื่ องยนต์ และดับ
เครื่ องยนต์โดยอัตโนมัตอิ ย่างน้ อยที่สดุ ในกรณี ต่อไปนี ้
(1) ความเร็วรอบของเครื่ องยนต์สงู
(2) เครื่ องยนต์สตาร์ ทไม่ตดิ
(3) ความดันนํ ้ามันหล่อลื่นตํ่าเกินกําหนด
(4) อุณหภูมิเครื่ องยนต์สงู เกินกําหนด
(5) ระบบ Battery Charger ไม่ทํางาน
(6) ปุ่ มหยุดการทํางานฉุกเฉินของเครื่ อง
้
าแหน่ง
2.2.6 ระบบเชื ้อเพลิง ในระบบต้ องมีเครื่ องกรองนํ ้ามันแบบเปลี่ยนไส้ ได้ ติดตังตามตํ
ที่บํารุงรักษาได้ สะดวก
2.2.7 ระบบหล่อลื่นต้ องมีเครื่ องกรองนํ ้ามันหล่อลื่นติดตังไว้
้ ในบริเวณที่รักษาได้ สะดวก
2.2.8 มีไส้ กรองอากาศแบบ Dry Type สามารถเปลี่ยนไส้ ได้
2.2.9 ระบบท่อระงับเสียง (Exhaust Silencer) ต้ องสามารถลดระดับเสียงได้ พร้ อมท่ออ่อน
ข้ อต่อโค้ ง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จัดวางภายในตู้ครอบเก็บเสียง
2.2.10 ระบบถังนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เป็ นแบบถังนํ ้ามันในตัว (Subbase Tank) และแบบแยก (Day
Tank) มีความจุไม่น้อยกว่าที่จะใช้ งาน Full Load อย่างน้ อย 8 ชัว่ โมง ประกอบสําเร็ จมาจากโรงงานผู้ผลิตชุด
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพร้ อมทังจะต้
้ องมีระบบสูบนํ ้ามันจากแหล่งอื่นทังแบบมื
้
อหมุนและไฟฟ้า
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2.3 รายละเอียดทางเทคนิคเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Alternator)
ต้ องเป็ นแบบชนิดไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) และต่อโดยตรงเข้ ากับเครื่ องยนต์โดยผ่าน Flexible
Laminated Steel Disk หรื อวิธีอื่นที่ผ้ ผู ลิตแนะนํา ออกแบบให้ ระบายความร้ อนด้ วยพัดลม ซึง่ ติดบนแกน
เดียวกันกับโรเตอร์ ตามมาตรฐาน NEMA หรื อ VDE หรื อ BS หรื อ UTE หรื อ IEC
2.3.1 สามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 400/230 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ ที่ความเร็ วรอบ
1,500 รอบต่อนาทีโดยมีขนาดตามที่ระบุในแบบ Prime Rating
2.3.2 ระบบฉนวน ฉนวนของโรเตอร์ และสเตเตอร์ ต้องได้ มาตรฐานของ NEMA Class H หรื อ
ดีกว่า
2.3.3 การควบคุมแรงดัน (Voltage Regulator) ใช้ ระบบ Automatic Voltage Regulator โดย
สามารถควบคุมแรงดันที่เปลี่ยนแปลงต้ องไม่เกิน ± 0.5% ที่ สถานะคงที่ (Steady State)
2.3.4 Excitation System เป็ นแบบ Self Excited (SHUNT) หรื อ AREP หรื อ PMG สามารถ
ทนค่ากระแสสตาร์ ทมอเตอร์ ได้ ไม่น้อยกว่า 150% ของค่าพิกดั เครื่ อง
2.3.5 ต้ องมีคา่ Total Harmonic Content ไม่เกิน 5%, ค่า TIF ไม่เกิน 50 และ THF ไม่เกิน 2%
พร้ อมทัง้ Ingress Protection Rating ตามมาตรฐาน IP23
2.3.6 เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าจะต้ องมีระบบป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนวิทยุและระบบอื่น ๆ

2.4 รายละเอี ย ดทางเทคนิ ค แผงควบคุ ม ชุ ด เครื่ องกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า (Generator
Control Panel)
แผงควบคุมสําหรับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินต้ องประกอบสําเร็ จรู ป ต้ องควบคุมด้ วยระบบ
ดิจิตอล (Digital control) ซึง่ มีหน้ าจอแสดงผลเป็ น Liquid Crystal Display (LCD) และประกอบด้ วย
อุปกรณ์ เครื่ องวัดแสดงผล และเสียงสัญญาณเตือน ต่างๆ อย่างน้ อยดังนี ้
(1) มาตรวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
(2) มาตรวัดความถี่ไฟฟ้า
(3) มาตรวัดแรงดันไฟฟ้า AC (L-L และ L-N)
(4) มาตรวัดกระแสไฟฟ้า AC (Per Phase และ Average)
(5) มาตรวัดชัว่ โมงการทํางานเครื่ องยนต์
(6) มาตรวัดอุณหภูมินํ ้าหล่อเย็น
(7) มาตรวัดความดันนํ ้ามันหล่อลื่น
(8) มาตรวัดความเร็วรอบ
(9) ชุดชาร์ จแบตเตอรี่ อตั โนมัติ
(10) Event Fault Log Memory
้ ใ่ นชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
(11) เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ขนาดที่เหมาะสม โดยติดตังอยู
กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า

6/60

2.5 การทดสอบ รับประกันและบริการ
2.5.1 ผู้รับจ้ างต้ องทดสอบการเดินเครื่ องเต็มพิกัดโหลดติดต่อกันเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง วัดค่า
ของกระแสแรงดันเพาเวอร์ แฟกเตอร์ ความเร็วรอบ และเปรี ยบเทียบกับข้ อกําหนดจากโรงงานผู้ผลิต
2.5.2 ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันความเสียหายที่เกิดกับชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ การ
ติดตังเป็
้ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้ อมทัง้ ต้ องให้ ช่างบริ การของบริ ษัทเข้ าตรวจเช็คการทํ างานของ
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าทุกๆ 3 เดือนตลอดระยะเวลาการรับประกัน
2.5.3 ผู้รั บ จ้ า งจะต้ อ งจัด การฝึ กอบรมพนัก งานของผู้ว่ า จ้ า งให้ ร้ ู ถึ ง วิ ธี ก ารใช้ ง าน วิ ธี ก าร
บํ า รุ ง รั ก ษา และจะต้ อ งจัด ส่ง เอกสารหนัง สื อ คู่มื อ การใช้ ง านและบํ า รุ ง รั ก ษาจํ า นวนอย่ า งน้ อ ย 4 ชุด
ตลอดจนเครื่ องมือมาตรฐานที่ต้องใช้ ในการบํารุงรักษาจํานวน 1 ชุด

2.6 สวิตช์ สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch: ATS)
(1) สามารถทํางานเมื่อกระแสไฟฟ้าทางด้ าน Normal Source ขัดข้ อง Automatic Transfers
Switch (ATS) จะต้ องสามารถสับเปลี่ยนไปรับกระแสไฟฟ้าทางด้ าน Emergency
Source ได้ โดยอัตโนมัตแิ ละสามารถสับเปลี่ยนกลับมาทาง Normal Source ได้ โดย
อัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟฟ้าด้ านดังกล่าวกลับคืนเป็ นปกติตามเวลาที่กําหนด
(2) มีระบบควบคุมการทํางานเป็ นแบบ Digital Microprocessor Control การทํางานแบบ
Independent Break-Before-Make มีรายละเอียดดังนี ้
(3) มีการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Over และ Under Voltage Sensing) โดยจะสัง่ ให้ Emergency
Source ทํางานหากพบว่ากระแสไฟฟ้า ทางด้ าน Normal Source ตกลงตํ่ากว่า 5 - 10% จาก
ระดับแรงดันปกติ โดยสามารถปรับตังค่
้ าได้
(4) มีการตรวจสอบความถี่ไฟฟ้า (Over และ Under Frequency Sensing) โดยตรวจสอบ
ค่าความแตกต่างไม่น้อยกว่า 10 - 20% จากระดับความถี่ปกติ
(5) มีตวั หน่วงเวลา Time Delay – Engine Start ปรับค่าได้ ไม่น้อยกว่า 0 - 10 วินาที
(6) มีตวั หน่วงเวลาเพื่อการถ่ายโอน Load จากด้ าน Normal Source ไปด้ าน Emergency
Source ปรับค่าได้ ไม่น้อยกว่า 0 – 300 วินาที
(7) มีตวั หน่วงเวลาเพื่อถ่ายโอน Load จากด้ าน Emergency Source ไปด้ าน Normal Source
ปรับค่าได้ ไม่น้อยกว่า 0 – 30 นาที
(8) มีตวั หน่วงเวลา Time Delay for Engine Cool Down ปรับค่าได้ ไม่น้อยกว่า 0 – 30 นาที
(9) มี Weekly Exercise สําหรับเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าได้ โดยอัตโนมัตคิ รัง้ ละ 0 – 30 นาที
(ปรับค่าได้ ) สัปดาห์ละ 1 ครัง้
(10) Total Transfer Time ไม่เกิน 100 วินาที
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(11) สวิชท์สลับสายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) จะต้ องติดตังภายในกล่
้
องหุ้มแบบ NEMA, IEC, UL
Type หรื อเทียบเท่า สําหรับใช้ งานภายในอาคาร
2.6.1 การเดินสายไฟฟ้า และสายควบคุม
(1) ผู้ขายจะต้ องจัดทําแผนผังแสดงตําแหน่งติดตังตู
้ ้ ควบคุมไฟฟ้าและผังแสดง
ตําแหน่งการติดตังอุ
้ ปกรณ์ภายในตู้ให้ คณะกรรมการตรวจรับ เห็นชอบก่อน
จึงจะสามารถดําเนินการติดตังได้
้
(2) สายไฟฟ้าและสายควบคุมต่างๆ ต้ องทําเครื่ องหมายให้ ชดั เจนที่ปลายสายทัง้
สองข้ างของสายทุกเส้ น และมีเครื่ องหมายตรงตามวงจรของอุปกรณ์นนๆ
ั้
(3) สายไฟฟ้าและสายคอนโทรลที่เดินเชื่อมต่อระหว่างตู้ หรื อเดินสายนอกตู้ต้อง
เดินในท่อหรื อรางสายไฟฟ้าต้ องมีขนาดตามรายละเอียดในแบบแปลน
(4) ขนาดสายไฟฟ้าต้ องได้ มาตรฐานซึ่งสามารถรองรับแรงดันและกระแสได้ ไม่
น้ อยกว่ามาตรฐานของชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าที่ตดิ ตังไว้
้
(5) การติดตังระบบไฟฟ
้
้ าให้ ได้ ตามมาตรฐานงานติดตังไฟฟ
้ ้ าของการไฟฟ้านคร
หลวงหรื อมาตรฐานวิศวกรรมสถานประเทศไทย
2.6.2 การดําเนินการ
(1) ผู้ขายต้ องจัดทําแบบฐานและฐานรากสําหรับชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า พร้ อม
แสดงรายการคํานวณ การรับนํ ้าหนัก (Load) และลงนามรับรองแบบโดย
สามัญวิศวกรมาให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนการดําเนินการติดตัง้
(2) ผู้ขายจะต้ องจัดทําแผนผังการติดตังระบบเครื
้
่ องกําเนิดไฟฟ้าสํารองให้ คณะ
กรรมการฯ ตรวจรับพิจารณาก่อนการดําเนินการ
(3) ผู้ ข ายจะต้ อ งติ ด ตัง้ ชุ ด เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ าตู้ บ รรจุ ส วิ ช ท์ ส ลับ สายไฟฟ้ า
อัตโนมัติ (ATS) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องให้ เรี ยบร้ อยและถูกต้ องตามแบบที่
ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการฯ
(4) เมื่อทําการติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขายต้ องทําการทดสอบการทํางานของ
เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า ระบบควบคุ ม ชุ ด เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า
(Generator Set Control System) ตู้ ATS และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ทํางานร่วมกัน
ต้ องทํางานได้ ถูกต้ องสมบูรณ์ ตามรายละเอียดทุกอย่างและทดสอบการจ่าย
โหลดเต็มพิกดั ต่อเนื่องกันอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
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(5) ทํ า การทดสอบระบบป้ องกั น อั น ตรายของเครื่ อ งยนต์ ต ามวิ ธี ก ารของ
บริษัทผู้ผลิต
(6) ในระหว่างการทดสอบอุปกรณ์ ต่างๆหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การทํางานของระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง หรื อระบบต่างๆ ผู้ขายจะต้ อง
เป็ นผู้รับผิดชอบซ่อมแซมหรื อจัดหามาใหม่ให้ ใช้ งานได้ ดงั เดิมโดยเร็ว
(7) อุปกรณ์ในการทดลองจ่ายโหลดเต็มที่ (Full Load) ผู้ขายจะต้ องจัดหามาเอง

3. มาตรฐานตู้สวิตช์ ไฟฟ้าแรงตํ่า (Low Volte Switchboard)
3.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
งานในส่วนนีจ้ ะครอบคลุมถึงการออกแบบพร้ อมรายการคํานวณ การสร้ าง การจัดส่ง การ
ติดตังและทดสอบตู
้
้ สวิตช์ตดั ตอนรวมและตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันตํ่าที่ประกอบ
อยูท่ งหมดตามที
ั้
่กําหนดในรายละเอียดหรื อแบบแปลน

3.2 มาตรฐาน
3.2.1 ตู้สวิตช์ไฟฟ้าตัดตอนรวมชนิดตังพื
้ ้น (Floor Standing Type) ต้ องเป็ นไปตาม มอก.1436
ฉบับปี ล่าสุด
3.2.2 ตู้สวิตช์ไฟฟ้าตัดตอนรวมชนิดแขวน (Wall Mount Type) ต้ องผลิตจากผู้ผลิตที่ได้ รับ มอก.
1436
3.2.3 ตู้สวิตช์บอร์ ดไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ชนิดตังพื
้ ้น (Motor Controller Center Floor Standing
Type) ต้ องผลิตจากผู้ผลิตที่ได้ รับ มอก.1436
3.2.4 ตู้สวิตช์บอร์ ดไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ชนิดแขวนหรื อติดผนัง (Motor Controller Center Wall
Mount Type) ต้ องผลิตจากผู้ผลิตที่ได้ รับ มอก.1436
3.2.5 แผงสวิตช์ควบคุมแสงสว่างไฟฟ้าและเต้ ารับไฟฟ้า (Load Center) ต้ องเป็ นไปตาม มอก.
1436 เซอร์ กิตเบรคเกอร์ วงจรย่อยเป็ นแบบ Plug On
3.2.6 ต้ องไม่ขดั ต่อระเบียบและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนท้ องถิ่น หรื อไม่ขดั ต่อระเบียบ
ข้ อกําหนดมาตรฐาน IEC สากลที่ยอมรับ
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3.3 คุณสมบัตผิ ้ ูผลิตตู้สวิตช์ ไฟฟ้าแรงตํ่า
ผู้ผลิตต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 เวอร์ ชนั่ ล่าสุดและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.1436
3.3.1 พิกดั แรงดันไฟฟ้า (Rated Voltage: Un)
- กรณีระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 230/400 โวลต์กระแสสลับ
- กรณีระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
: 240/416 โวลต์กระแสสลับ
3.3.2 พิกดั แรงดันไฟฟ้าใช้ งาน (Rated Operation Voltage: Ue)
: ไม่น้อยกว่า 415 โวลต์หรื อสูงกว่า
3.3.3 ระบบเครื อข่าย (Network System)
: 3 เฟส 4 สาย
3.3.4 พิกดั แรงดันไฟฟ้าของฉนวน (Rated Insulation Voltage: Ui)
: ไม่น้อยกว่า 1000 โวลต์กระแสตรง
3.3.5 พิกดั แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ได้ (Rated Impulse Voltage: Uimp)
: ไม่น้อยกว่า 12 กิโลโวลต์กระแสสลับ
3.3.6 พิกดั ความถี่ (Rated Frequency: Fs)
: 50 เฮิรตซ์
3.3.7 พิกดั กระแสลัดวงจรกระแสทนได้ ในระยะเวลาสัน้ (Rated Short Time Withstand
Current: Icw)
: ตาม Fault Level ของแต่ละแห่งที่
กํ า หนดของวงจรตู้ ไฟฟ้ าแต่ จ ะไม่
น้ อยกว่า 50 กิโลแอมแปร์ / 1 วินาที
3.3.8 พิกดั กระแสลัดวงจรของวงจรตู้ไฟฟ้า (Rated Ultimate Short Circuit
Breaking Capacity: Icu)
: ตาม Fault Level ของแต่ละแห่ง แต่
จะต้ องไม่น้อยกว่า 50 กิโลแอมแปร์
3.3.9 พิกดั กระแสใช้ งาน (Rated Normal Current: In)
: 4,000A อย่างต่อเนื่อง
3.3.10 ดัชนีการป้องกัน (Enclosure’s Degree of Protection)
: IP 30 (Minimum) / Indoor Type

3.4 การสร้ าง
3.4.1 แผงตู้สวิตช์ไฟฟ้าตัดตอนรวมชนิดตังพื
้ ้น (Floor Standing Type) และตู้สวิตช์บอร์ ด
ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ชนิดตังพื
้ ้น (Motor Controller Center Floor Standing Type)
(1) ผู้ผลิตจะต้ อ งมี สามัญวิศวกรไฟฟ้ า แขนงไฟฟ้ ากํ า ลัง เป็ นผู้ควบคุมการผลิต ตู้
สวิตช์ ตดั ตอนรวมเป็ นตู้อุปกรณ์ ตดั ตอนทางไฟฟ้าซึ่งประกอบด้ วยเซอร์ กิตเบรก
เกอร์ บัสบาร์ หม้ อแปลงสําหรับเครื่ องวัดและอื่น ๆ สามารถต่อต้ านไม่ให้ เกิดความ
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

เสียหายที่เกิดจากอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้าและความร้ อนอันเกิดจากกระแสลัดวงจร
ซึง่ เกิดจากระดับ Fault ตามที่กําหนด
ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวม ฝาด้ านหน้ าให้ ใส่บานพับพร้ อมกุญแจล็อคและสามารถถอด
ผนังด้ านข้ างออกได้ ที่ฝาตู้จะต้ องมีสายทองแดงแบบถักแบนต่อเชื่อมลงดินกับ
โครงตู้ทุกบาน สายไฟฟ้ากําลังและสายควบคุมต่างๆ ให้ เข้ าออกทางผนังด้ านบน
และด้ า นล่ า งของตู้ส วิ ต ช์ ตัด ตอนรวมเพื่ อ ความปลอดภัย ในการใช้ งานต้ อ ง
ออกแบบโครงสร้ างและจัดประกอบตู้ให้ สามารถป้องกันความเสียหายจากการเกิด
อาร์ คให้ อยู่ในเฉพาะส่วนไม่ลกุ ลามไปถึงส่วนอื่น ๆ ได้ ตามข้ อกําหนดของการกัน้
ฟอร์ ม
้
ประกอบในตู้โลหะติดตังอุ
้ ปกรณ์ ที่แผง
ตู้สวิตช์ บอร์ ดฯเป็ นชนิดติดตังในอาคาร
ด้ า นหน้ า และสามารถเข้ า ถึ ง อุป กรณ์ ทุก ชิ น้ ตลอดจนแผงต่ อ สายไฟจากทาง
ด้ านหน้ าของตู้ (Front Access)
รู ปแบบการจัดแบ่งภายในตู้ (Form of Internal Separation) เป็ นแบบ 2b หรื อ
ดีกว่า (ถ้ าไม่ระบุไว้ ในแบบ)
ลักษณะของตู้แบ่งออกเป็ นส่วน ๆ แต่ละส่วนแบ่งภายในออกเป็ นช่องแยกออกจาก
กันด้ วยแผ่นเหล็ก (Metal Part) หรื อวัสดุฉนวนอื่น (Insulation Part) ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ทังทางกลและทางไฟฟ
้
้ าที่เหมาะสมตามมาตรฐาน IEC 61439 ระบุ โดยอย่าง
น้ อย 4 ช่อง ดังนี ้
5.1) Circuit Breaker Compartment (Function Unit Compartment)
5.1.1) FunctionalUnit ถูกแยกออกจากบัสบาร์ คอมพาร์ ทเมนต์ (Incoming
Compartment)
5.1.2) Functional Unit แยกออกจาก Outgoing Busbar
5.1.3) บัสบาร์ คอมพาร์ ทเมนต์ (Incoming Compartment) แยกออกจาก
Outgoing Busbar
5.1.4) Outgoing Busbar รวมอยูใ่ นช่องเดียวกันได้
5.2) Metering & Control Compartment
5.3) Busbar Compartment (Incoming Compartment)
5.4) Cable Compartment (Outgoing Busbar / Terminal Compartment)
ตู้สวิตช์ตดั ตอนเป็ นแบบ Self-Standing Metal Structure ประกอบด้ วย
6.1) ส่วนฐานของตู้ หนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร เหล็กเป็ นชนิดเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อน (HR)
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6.2) โครงสร้ างตู้ห ลัก หนาไม่ น้ อ ยกว่ า 3 มิ ล ลิ เ มตร เหล็ ก เป็ นชนิ ด Electro
galvanized Steel Sheet
6.3) โครงสร้ างรอง ฝาตู้ - ฝาหลัง - ฝาข้ าง และส่วนของแผ่นปิ ดหลังคาหนาไม่
น้ อยกว่า 2 มิลลิเมตร เหล็กเป็ นชนิด Electro galvanized Steel Sheet
6.4) แผ่นกันช่
้ องและแผ่นเพลทยึดอุปกรณ์ หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เหล็ก
เป็ นชนิด Electro Galvanized Steel Sheet
(7) ตู้สวิตช์ ตัดตอนรวมจะต้ องออกแบบให้ สามารถระบายความร้ อนที่ เกิ ดขึน้ จาก
อุป กรณ์ ภ ายในโดยวิ ธี ไ หลเวี ย นของอากาศตามธรรมชาติ โดยการเจาะเกร็ ด
ระบายที่ฝาด้ านใดด้ านหนึ่งหรื อหลายด้ านอย่างเพียงพอ พร้ อมติดตังตะแกรงกั
้
น
แมลง ทังนี
้ ้การเจาะเกล็ดระบายความร้ อนจะต้ องไม่ทําให้ Degree of Protection
ของตู้สวิตช์เปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้
(8) การประกอบแผงสวิ ต ซ์ ฯ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง วิ ธี ก ารระบายความร้ อนที่ เ กิ ด ขึ น้ จาก
อุป กรณ์ ภายในตู้โ ดยวิ ธี ไหลเวี ย นของอากาศตามธรรมชาติ โดยให้ เ จาะเกร็ ด
ระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ พร้ อมติดตังตะแกรงกั
้
นแมลง (Insect Screen)
ด้ วย พร้ อมแนบรายการคํานวณประกอบ (Air Natural Flow Ventilation) ตาม
มาตรฐาน IEC 60890 / Standard for Natural Ventilation. ASHRAE หรื อ
มาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับ
(9) กรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ ้นส่วนที่เป็ นเหล็กทุกชิ ้น ต้ องผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิมแล้ วพ่นสีทบั ตามวิธีข้างล่าง ดังนี ้
- ทําการขัดผิวโลหะบริเวณจุดที่มีการเชื่อม หรื อ Sport ให้ เรี ยบและสะอาด
- ทํ า การล้ า งแผ่ น โลหะเพื่ อ ล้ า งไขมัน หรื อ นํ า้ มัน ออกจากแผ่ น โลหะสะอาด
(Degreasing)
- การพ่นสีชนนอกให้
ั้
ใช้ สีผงอีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์ อย่างดีพน่ ให้ ทวั่ อย่างน้ อยความ
หนาสีไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน
ุ สมบัติตามมาตรฐานและเกรดไม่
(10) น๊ อตและสกรู ที่ใช้ ประกอบทางไฟฟ้า ต้ องมีคณ
น้ อยกว่าที่กําหนด
- Bolt Strength Class 8.8 or Higher to DIN 267 Part 1
- Nut Strength Class 8 or Higher to DIN ISO 898 Part 2
- Corrosion Protection A2G, A4G (gal Zn) B2G, B4G (gal Cd) to DIN ISO 4042
3.4.2 ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวมชนิดแขวนผนัง (Wall Mount Type) และตู้สวิตช์บอร์ ดไฟฟ้าควบคุม
มอเตอร์ ชนิดแขวนหรื อติดผนัง (Motor Controller Center Wall Mount Type)
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(1) ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวมชนิดแขวนผนัง (Wall Mount Type) และตู้สวิตช์บอร์ ดไฟฟ้า
ควบคุมมอเตอร์ ชนิดแขวนหรื อติดผนัง (Motor Controller Center Wall Mount
Type) ฝาด้ านหน้ าให้ ใส่กุญแจล็อค ที่ฝาตู้จะต้ องมีสายทองแดงแบบถักแบน
ต่อเชื่อมลงดินกับโครงตู้ สายไฟฟ้ากําลังและสายควบคุมต่างๆ ให้ เข้ าออกทางผนัง
ด้ านบนและด้ านล่างของตู้ฯ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ งานต้ องต้ องออกแบบ
โครงสร้ างและจัดประกอบตู้ให้ สามารถป้องกันความเสียหายจากการเกิดอาร์ คให้
อยูใ่ นเฉพาะส่วนไม่ลกุ ลามไปถึงส่วนอื่นๆ ได้
(2) ตู้สวิตช์ บอร์ ดฯ เป็ นชนิดติดตังในอาคารประกอบในตู
้
้ โลหะติดตังอุ
้ ปกรณ์ ที่แผง
ด้ า นหน้ า และสามารถเข้ า ถึ ง อุป กรณ์ ทุก ชิ น้ ตลอดจนแผงต่อ สายไฟจากทาง
ด้ านหน้ าของตู้ (Front Access)
(3) รูปแบบการจัดแบ่งภายในตู้ (Form of Internal Separation) เป็ นแบบ 2a หรื อ
ดีกว่า (ถ้ าไม่ระบุไว้ ในแบบ)
(4) ลักษณะของตู้แบ่งออกเป็ นส่วน ๆ แต่ละส่วนแบ่งภายในออกเป็ นช่องแยกออกจาก
ุ สมบัติ
กันด้ วยแผ่นเหล็ก(Metal Part) หรื อวัสดุฉนวนอื่น(Insulation Part) ที่มีคณ
ทังทางกลและทางไฟฟ
้
้ าที่เหมาะสมตามมาตรฐาน IEC 61439 ระบุ
(5) ตู้สวิตช์ บอร์ ดไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ชนิดแขวนหรื อติดผนัง (Motor Controller
Center Wall Mount Type) เป็ นชนิด Electro Galvanized Steel Sheet มีขนาด
ความหนาดังนี ้
- โครงสร้ างตู้และฝาตู้
: หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
: หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
- แผ่นปิ ดหลังคาและแผ่นเพลทยึดอุปกรณ์
(6) กรรมวิธีป้องกันสนิมและการพ่นสีโลหะชิ ้นส่วนที่เป็ นเหล็กทุกชิ ้น ต้ องผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิม แล้ วพ่นสีทบั ตามวิธีข้างล่าง ดังนี ้
- ทําการขัดผิวโลหะให้ เรี ยบและสะอาด จุดที่มีการเชื่อม หรื อ Sport
- ทํ า การล้ า งแผ่ น โลหะเพื่ อ ล้ า งไขมัน หรื อ นํ า้ มัน ออกจากแผ่ น โลหะสะอาด
(Degreasing)
- การพ่นสีชนนอกให้
ั้
ใช้ สีผงอีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์ อย่างดีพน่ ให้ ทวั่ อย่างน้ อยความ
หนาสี 50 ไมครอน แล้ วอบด้ วยความร้ อน 200 องศาเซลเซียส และต้ องแนบ
รายการการทดสอบ กระบวนการในการเตรี ยมพื ้นผิว และพ่นสีตามมาตรฐาน
ATSM D523 หรื อ ASTM D2794 หรื อ ISO1520 หรื อ ISO2409 หรื อ
ISO1519
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(7) น๊ อตและสกรู ที่ใช้ ประกอบทางไฟฟ้า ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานและเกรดไม่
น้ อยกว่าที่กําหนด
- Bolt Strength Class 8.8 or higher to DIN 267 Part 1
- Nut Strength Class 8 or higher to DIN ISO 898 Part 2
- Corrosion protection A2G, A4G (gal Zn) B2G, B4G (gal Cd) to DIN ISO 4042

3.5 Busbar
ต้ องเป็ นตั ว นํ า ทองแดงที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ไ ม่ น้ อยกว่ า 98% มี ค วามสามารถในการรั บ
กระแสไฟฟ้า (Continuous Current Carrying Capacity) ที่ Bare Rating ตามมาตรฐาน DIN 43671 ให้
ระบุที่ 35 องศาเซลเซียส (Ambient Temperature) ที่อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้นสูงสุดที่ผิวบัสบาร์ ไม่เกิน 65 องศา
เซลเซียส (Temperature Rise Limited)
3.5.1 Busbar Insulator Support ต้ องเป็ นวัสดุประเภท Fiberglass Reinforce Polyester
้
ตช์ไฟฟ้า
Resin หรื อ Epoxy Resin ชนิดใช้ ตดิ ตังภายในแผงสวิ
3.5.2 ข้ อมูลทางเทคนิคของ Busbar Insulator Support ตลอดจนผลการคํานวณเพื่อแสดง
ให้ เห็นว่าการวางตําแหน่งระยะห่างของ Busbar ตลอดจนตัว Bolt & Nuts ที่ใช้ จะต้ องแข็งแรงและสามารถ
ทนต่อแรงใดๆ ที่เกิดจากการ Rated Short Time Withstanding Current ภายในตู้สวิตช์ตามที่กําหนดไว้
โดยไม่เกิดความเสียหายตามมาตรฐาน IEC 60865 และ IEC 60364 โดยบัสบาร์ ของนิวตรอนและกราวด์
้
วนบนของตู้สวิตช์
จะต้ องมีขนาดเท่ากับบัสบาร์ เฟสบัสบาร์ ของระบบไฟฟ้ากําลังให้ ตดิ ตังตรงส่

3.6 การเดินสายไฟขนาดเล็ก
3.6.1 สายไฟฟ้าสําหรั บระบบควบคุมและเครื่ องวัดซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ ไฟฟ้ากับ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้ากับ Terminal Block ให้ ใช้ สายชนิด Flexible Annealed ชนิดทน
แรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ ฉนวนทนความร้ อนได้ 90 องศาเซลเซียส ชนิด H07V-K หรื อดีกว่าสายไฟฟ้า
หลายเส้ น ที่ เ ดิน ไปด้ ว ยกัน ให้ ใ ช้ สี ต่า งกัน เพื่ อ ความสะดวกในการบํ า รุ ง รั ก ษา ขนาดของสายไฟฟ้ านํ า
กระแสไฟฟ้าได้ ตามต้ องการแต่ไม่เล็กกว่าขนาดที่กําหนด ดังนี ้
(1) Current Transformer
: 4.0 ตารางมิลลิเมตร
(2) Control Circuit
: 1.5 ตารางมิลลิเมตร
(3) สีของสายไฟขนาดเล็กให้ ใช้ ดังนี ้
(3.1) สายระบบต่อลงดิน
: สีเขียวแถบเหลือง
(3.2) สายอื่น ๆ นอกจากระบบสายดิน : สีเหลือง
(3.3) สายลดแรงดัน 12/24 โวลต์
: สีนํ ้าเงิน
(3.4) สายนิวตรอน
: สีฟ้า
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สายไฟฟ้าขนาดเล็กจะต้ องเดินและต่อเชื่อมอย่างดีโดยใช้ หางปลาเพื่อต่อเข้ ากับแผงต่อ
สาย

3.7 แผงต่ อสาย
แผงต่อสายที่ใช้ ในโครงการจะต้ องมีรายละเอียดดังนี ้
3.7.1 Terminal Block วงจรควบคุม สายขนาดตังแต่
้ 4.0ตารางมิลลิเมตร ลงมา ต้ องเป็ น
ชนิด IDC => Insulation Displacement Connection)
3.7.2 Terminal Block สําหรับวงจรทัว่ ไป ขนาดสาย 6ตารางมิลลิเมตร- 35ตารางมิลลิเมตร ต้ อง
เป็ นชนิด Screw Compression Damp โดย Clamp และ Screw ทําจาก Hard Steel
3.7.3 Terminal สําหรับสายขนาดตังแต่
้ 50 ตารางมิลลิเมตรขึ ้นไป ต้ องเป็ นแบบ Screw with
Lug ในการเข้ าสายและมีฝาครอบแยกอิสระแต่ละตัว
3.7.4 Terminal ต้ องทําจากวัสดุ Polyamide Class UL94V2, UL94V0 หรื อดีกว่า
3.7.5 ผลิตตามมาตรฐานการป้องกัน IP20 หรื อ NEMA 1
3.7.6 สามารถถอดใส่รางได้ ทีละตัว แยกเป็ นอิสระจากกัน
3.7.7 สามารถติดตังได้
้ บนราง DIN

3.8 การทดสอบจากโรงงาน
3.8.1 การทดสอบประจําโรงงานผู้ผลิต (Routine Test) ตาม มอก.1436 หรื อมาตรฐาน IEC
61439-2 ชุดประกอบสําหรับควบคุมไฟฟ้าแรงตํ่าหรื อเทียบเท่าและจะต้ องทําการทดสอบดังต่อไปนี ้ โดย
ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งมายังผู้วา่ จ้ างเพื่อเข้ าร่วมทดสอบ โดยแจ้ งผู้วา่ จ้ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(1) ตรวจสอบการทํางานตามวงจรควบคุมทางด้ านไฟฟ้า (Wiring, Electrical Operation)
(2) ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Test)
(3) ตรวจสอบการป้องกันทางด้ านไฟฟ้า (Protective Circuit)
(4) ตรวจสอบค่าความต้ านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance)
(5) ตรวจสอบความต่อเนื่องของระบบต่อลงดิน (Protective Earth)
3.8.2 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้ าง เมื่อมีการติดตังใน
้
สถานที่ใช้ งานแล้ วต้ องตรวจสอบอย่างน้ อยดังนี ้
(1) ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในตู้สวิตช์ทงหมด
ั้
(2) ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนของสายป้อน (Feeder) ต่างๆที่ออกจากตู้สวิตช์
(3) ตรวจสอบระบบการทํางานของอุปกรณ์ตา่ งๆภายในตู้เพื่อความถูกต้ อง
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3.8.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบรายงานการทดสอบตามข้ อ 3.8.1 และ 3.8.2 ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างและ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารการส่งมอบงาน รวมไปถึงอบรมการใช้ งานพร้ อมขันตอนการใช้
้
งานอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ อง

3.9 อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ประกอบในตู้
3.9.1 ตู้สวิตช์ ตดั ตอนรวม
ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวมจะประกอบด้ วยอุปกรณ์ตา่ งๆ ตามแบบแปลนเฉพาะแห่งซึง่ อุปกรณ์
ต่างๆมีรายละเอียดดังนี ้
3.9.1.1 เบรคเกอร์ วงจรหลัก (Main Circuit Breaker) ให้ ใช้ ระบบ Solid State Trip
ชนิด Molded Case หรื อ Air Circuit ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ประกอบด้ วยการทํางานดังนี ้
(1) Over Current Protection
(2) Short Circuit Protection
(3) Instantaneous Trip
(4) Long Time Delay
(5) Push Button To Trip
(6) Shunt Trip
(7) Time Delay Setting (สําหรับขนาด 1000A ขึ ้นไป)
(8) Instantaneous Setting (สําหรับขนาด 1000A ขึ ้นไป)
(9) Ground Fault Protection (สําหรับขนาด 1000A ขึ ้นไป)
(10) พิกดั Interrupting ที่ 415 โวลต์ (Icu = Ics)
- 35 กิโลแอมแปร์ สําหรับเมนเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เข้ าตู้เมื่อหม้ อแปลงมี
ขนาดตํ่ากว่า 500 กิ โลโวลต์แอมแปร์ แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า Fault
Level ณ จุดนัน้
- 50 กิโลแอมแปร์ สําหรับเมนเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เข้ าตู้เมื่อหม้ อแปลงมี
ขนาด 500 - 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า Fault
Level ณ จุดนัน้
- 65 กิโลแอมแปร์ สําหรับเมนเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เข้ าตู้เมื่อหม้ อแปลงมี
ขนาดเกินกว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า Fault
Level ณ จุดนัน้
3.9.1.2 เบรคเกอร์ วงจรย่อย (Branch Circuit Breaker) ให้ ใช้ ระบบ Solid State Trip
ชนิด Molded Case หรื อ Air Circuit ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ประกอบด้ วยการทํางานดังนี ้
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(1) 15 กิโลแอมแปร์ สําหรับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ วงจรย่อยที่มีขนาด Ampere
Trip ตํ่ากว่า 100 แอมแปร์ ลงมา แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า Fault Level ณ
จุดนัน้
(2) 25 กิโลแอมแปร์ สําหรับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ วงจรย่อยที่มีขนาด Ampere
Trip ตังแต่
้ 100 แอมแปร์ ขึ ้นไป แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า Fault Level ณ
จุดนัน้
(3) 35 กิโลแอมแปร์ สําหรับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ วงจรย่อยมีขนาด Ampere
Trip ตังแต่
้ 250 แอมแปร์ ขึ ้นไป แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า Fault Level ณ
จุดนัน้
(4) พิกดั กระแสต่อเนื่องหรื อ Ampere Trip ตามขนาดที่ระบุไว้ ในแบบแปลน
เฉพาะแห่งใน Single Line Diagram หรื อตามความเหมาะสมกับขนาด
ของภาระไฟฟ้าในกรณีไม่ได้ ระบุไว้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
(5) สามารถตัดตอนได้ โดยอัตโนมัติแบบ Inverse Time, Instantaneous
Trip และมี Thermal Overload Bi-Metal Trip
(6) ขนาดพิกดั ตังแต่
้ 160 Ampere Trip ขึ ้นไป Thermal Overload
Protection และ Short Circuit Protection สามารถปรับตังค่
้ าได้ และให้
ปรับตังไว้
้ ที่ค่าตํ่าสุดให้ สอดคล้ องกับภาระไฟฟ้าโดยให้ พิจารณาไปถึง
อุปกรณ์ป้องกันชนิดอื่นด้ วย
3.9.2 ตู้สวิตช์ ควบคุมมอเตอร์
อุปกรณ์ วัสดุ และการสร้ างประกอบ ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานล่าสุดของ IEC 60947,
IEC 61439-2 หรื อเทียบเท่า ตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ จะประกอบด้ วยอุปกรณ์ต่างๆตามแบบแปลนเฉพาะ
แห่งซึง่ อุปกรณ์ตา่ งๆ มีรายละเอียดดังนี ้
3.9.2.1 เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ป้องกันมอเตอร์ เป็ นชนิด Molded Case Circuit Breaker
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามมาตรฐาน IEC 60947-2 พร้ อมทังชุ
้ ดแมคเนติคคอนแทคเตอร์ ต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐาน IEC 60947-4-1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) พิกดั Interrupting ที่ 415 โวลต์ :
- 15 กิโลแอมแปร์ สําหรับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ป้องกันมอเตอร์ ท่ีมีขนาด
Ampere Trip ตํ่ากว่า 100 แอมแปร์ ลงมา แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า
Fault Level ณ จุดนัน้
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-

25 กิโลแอมแปร์ สําหรับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ป้องกันมอเตอร์ ที่มีขนาด
Ampere Trip ตังแต่
้ 100 แอมแปร์ ขึ ้นไป แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า
Fault Level ณ จุดนัน้
- 35 กิโลแอมแปร์ สําหรับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ป้องกันมอเตอร์ ที่มีขนาด
Ampere Trip ตังแต่
้ 250 แอมแปร์ ขึ ้นไป แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า
Fault Level ณ จุดนัน้
(2) พิกดั กระแสต่อเนื่องหรื อ Ampere Trip ตามขนาดที่ระบุไว้ ในแบบแปลน
เฉพาะแห่งใน Single Line Diagram หรื อตามความเหมาะสมกับขนาด
ของภาระไฟฟ้าในกรณีไม่ได้ ระบุไว้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
(3) สามารถตัดตอนได้ โดยอัตโนมัติแบบ Inverse Time, Instantaneous
Trip และมี Thermal Overload Bi-Metal Trip
(4) ขนาดพิกดั ตังแต่
้ 160 Ampere Trip ขึ ้นไป Thermal Overload Protection
และ Short Circuit Protection สามารถปรับตังค่
้ าได้ และให้ ปรับตังตาม
้
Co-ordination ให้ สอดคล้ องกับภาระไฟฟ้าโดยให้ พิจารณาไปถึงอุปกรณ์
ป้องกันชนิดอื่นด้ วย
3.9.3 การป้องกันฟ้าผ่ า
ให้ ติดตังระบบป
้
้ องกันฟ้าผ่า (SPD: Surge Protection Device) ตามแบบแปลนเพื่อ
ป้องกันตู้สวิตช์ตดั ตอนรวมและตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ จากการเกิดแรงดันสูงผิดปกติเนื่องจาก Surge ใน
ระบบสายส่งไฟฟ้า สายต่อลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าจะต้ องต่อกับแท่งสายดิน (รายละเอียดเฉพาะดูใน
รายการประกอบแบบ)

4. มาตรฐานมอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ (Motor Starter)
จะต้ องเป็ นแบบ 3 ขัว้ 50 เฮิรตซ์ 690 โวลต์ ดับอาร์ คด้ วยอากาศ (Air Break) ทํางานด้ วยแม่เหล็กไฟฟ้า
การสตาร์ ทให้ ใช้ ชนิดแรงดันเต็มพิกดั หรื อลดแรงดันตามที่กําหนดในแบบแปลน มีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุในลําดับ
ชัน้ AC3 และการทํางานเป็ นช่วงๆ ชัน้ 0.1 (Intermittent Duty Class 0.1) มอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ แต่ละชุดควบคุม
การทํางานด้ วยระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ Thermal Overload Relay เป็ นแบบ 3 ขัว้ มีระบบเปรี ยบเทียบ
แรงดันไฟฟ้าที่สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสต่างกันหรื อขาดหายไป โดยต้ องสามารถปรับ
ชดเชยผลอันเกิดจากอุณหภูมิได้ สามารถปรับค่ากระแสทริปได้ และเป็ นชนิด Manual Reset
มอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ จะต้ องเตรี ยม Auxiliary Contact เพื่อให้ สามารถทํางานตามวัตถุประสงค์ได้ โดย
สมบูรณ์อย่างน้ อย 1 Normally Open และ 1 Normally Close
ถ้ าไม่ได้ กําหนดไว้ ในแบบแปลน มอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ เป็ นชนิด Direct On-line, Star-Delta หรื อ Soft
Starter ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของมอเตอร์ ที่ใช้ ดงั ต่อไปนี ้ คือ
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(1) มอเตอร์ ขนาดตํ่ากว่า 4 กิโลวัตต์ มอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ เป็ นชนิด Direct On-Line Approval Coordination Type 2 ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
(2) มอเตอร์ ข นาดตัง้ แต่ 4 กิ โ ลวัตต์ ถึ ง 110 กิ โ ลวัตต์ มอเตอร์ สตาร์ ท เตอร์ เ ป็ นชนิ ด Star-Delta
Approval Co-ordination Type 2 ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
(3) มอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 132 กิโลวัตต์ขึ ้นไป มอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ เป็ นชนิด Soft Starter
(4) มอเตอร์ สตาร์ ทชนิด VSD ใช้ สําหรับปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ขนาดให้ เป็ นไปตามแบบกําหนด
*หมายเหตุ
- ในกรณีที่เป็ น Submersible Pump, Metering Pump, Mixer, Air Blower, Air Compressor,
Vacuum Pump ขนาดไม่เกิน 7.5 กิโลวัตต์ มอเตอร์ สตาร์ ทเตอร์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ในกรณี ที่ มอเตอร์ เครื่ องสูบนํา้ มีขนาดตังแต่
้ 1 เมกะวัตต์ขึน้ ไป ระบบไฟฟ้าให้ ใช้ เป็ นระบบ
Medium Voltage

4.1 ซอฟท์ สตาร์ ทเตอร์ (Soft Starter)
4.1.1 คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
(1) เป็ นอุปกรณ์สําหรับใช้ เริ่ มหมุน (Start) และหยุด (Stop) Induction Motor โดยมี
หลักการทํางานคือ เริ่ มจ่ายแรงดันให้ กับมอเตอร์ ที่แรงดันไฟฟ้าน้ อยกว่าแรงดัน
พิกดั มอเตอร์ แล้ วเพิ่มแรงดันที่จ่ายให้ Motor จนถึงแรงดันพิกดั ของมอเตอร์ ตาม
ช่วงเวลาที่กําหนด ด้ วยการทํางานแบบ Power Electrics ซึง่ ใช้ อปุ กรณ์ประเภท
Thyristors (SCRs) เป็ นตัวอุปกรณ์หลักในการลดหรื อเพิ่มแรงดัน โดยไม่ทําให้
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ มอเตอร์ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ การเริ่ มหมุนมอเตอร์
เป็ นไปอย่างนุ่มนวลและราบเรี ยบไม่มีการกระตุก กระชาก
(2) มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน CE, UL, cUL, IEC, Lloyfs ENV1&2,
GL หรื อเทียบเท่า
(3) หนังสือแต่งตังตั
้ วแทนจําหน่ายจากตัวแทนผู้นําเข้ าในประเทศไทย
4.1.2 คุณสมบัตทิ างเทคนิค
(1) ใช้ งานได้ กบั ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ 230/400 Volt
(2) สามารถปรับตังคุ
้ ณสมบัตกิ ารสตาร์ ทและหยุดมอเตอร์ ได้ อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
2.1) ตังค่
้ าเวลาในการเริ่มสตาร์ ท (Soft Start)
2.2) ตังค่
้ าเวลาในการเริ่มหยุด (Soft Stop)
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(3) มี Contact Output สําหรับทําหน้ าที่ต่างๆคือ สัง่ ให้ อปุ กรณ์ Bypass ทํางาน
ทํ า งานทัน ที เ มื่ อ มี คํ า สั่ง สตาร์ ท และหยุดทํ า งานเมื่ อ มี คํ า สั่ง หยุด มอเตอร์ และ
ทํางานเมื่อซอฟท์สตาร์ ทเตอร์ ตรวจพบความผิดปกติในระบบ
(4) ขนาดพิกดั ของซอฟท์สตาร์ ทเตอร์ จะต้ องสอดคล้ องกับขนาดของมอเตอร์ ที่ต้องการ
ควบคุมทุกประการ และกระแสพิกดั ของซอฟท์สตาร์ ทเตอร์ ที่เลือกใช้ จะต้ องไม่ตํ่า
กว่ากระแสพิกดั ของมอเตอร์ ที่ตอ่ วงจรแบบ Delta ตามฉลาก (Name Plate)
(5) ซอฟท์ สตาร์ ทเตอร์ จะต้ องถูกออกแบบให้ ทนกระแสเกินพิกัดต่อเนื่อง ได้ ไม่น้อย
กว่า 125% ของกระแสพิกดั มอเตอร์
(6) ใช้ งานร่ วมกับ Contactor Bypass ได้ โดยที่ยงั คงการทํางานของชุดป้องกัน
มอเตอร์ ภายในตัวซอฟท์ สตาร์ ทเตอร์ ไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ และทัง้ นีต้ ้ องใช้ งานกับ
Line Contactor เพื่อเป็ นการแยก (Isolate) เมื่อซอฟท์สตาร์ ทเตอร์ หยุดการทํางาน
(7) เป็ นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้ วยระบบดิจิตอล มีจอแสดงผลชนิด LCD สามารถปรับตัง้
ค่าต่างๆ โดยใช้ ปมกดตั
ุ่
งค่
้ าเป็ นตัวเลขได้ โดยตรงที่ตวั Soft Starter และการแจ้ ง
เตือนข้ อผิดพลาดหรื อการปรับตังค่
้ าใดๆ ที่ตวั ซอฟท์สตาร์ ทเตอร์
(8) ให้ ใช้ Magnetic Main และ External Magnetic Bypass โดยมีพิกดั กระแส DOL
400/415V (Coordination Type 2, 50 กิโลแอมแปร์ )
(9) ตัวเครื่ องมีพอร์ ทสื่อสาร RS485 หรื อชนิดอื่นๆ ที่ดีกว่า
(10) ต้ องมีโปรโตคอลอย่างน้ อย 1 โปรโตคอล
4.1.3 ระบบการป้องกันมอเตอร์ และการป้องกันภายในตัวซอฟท์ สตาร์ ทเตอร์
4.1.3.1 Electronics Over Load: Trip เมื่อเกิดภาวะโหลดเกินกว่าพิกดั ที่กําหนดโดย
สามารถปรับตังค่
้ าได้
4.1.3.2 Under/Over, Voltage/Current/Torque/Frequency: Trip โดยเป็ นไปตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต
4.1.3.3 Trip เมื่อเกิดภาวะ Lock Rotor ขณะสตาร์ ทและขณะเดินเครื่ องปกติโดย
สามารถปรับตังค่
้ าได้
4.1.3.4 Trip เมื่อสายไฟฟ้าที่ต่อไปจ่ายกระแสให้ มอเตอร์ ขาดหรื อไม่ได้ ต่อให้ ครบ
สมบูรณ์ขณะสตาร์ ท
4.1.3.5 ป้องกันการสตาร์ ทมอเตอร์ บอ่ ยเกินไปกว่าที่กําหนด (Start Inhibit)
4.1.3.6 Short SCRs : Trip เมื่อเกิดภาวะ SCRs ในเฟสใดเฟสหนึง่ เสีย
4.1.3.7 Heat Sink Over Temperature : Trip เมื่อ Soft Starter มีอณ
ุ หภมิสงู เกิน
กว่าที่กําหนด
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4.1.3.8 Insulation Motor Protection : สัง่ Interlock การสตาร์ ทเมื่อมอเตอร์ มีค่า
ความเป็ นฉนวนตํ่ากว่าที่กําหนด ซึง่ หากไม่มีฟังก์ชนั่ นี ้ในตัวซอฟท์สตาร์ ทเตอร์ ต้องจัดหา Relay Insulation
Motor Protection ติดตังเพิ
้ ่มเติม
4.1.4 การใช้ งาน
สามารถปรับตังค่
้ าการใช้ งานทุกชนิดได้ โดยตรงจากปุ่ มควบคุมและหน้ าจอแสดงผล
้ านทางพอร์ ทสื่อสาร
แบบ LCD บนตัวเครื่ องหรื อปรับตังผ่
*หมายเหตุ
รายการกําหนดคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ กมว.06-00095-58

4.2 Variable Speed Drive (VSD)
4.2.1 คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
(1) VSD เป็ นอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ โดยการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับซึง่
มีคา่ แรงดันและความถี่คงที่ให้ เป็ นแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่สามารถเปลีย่ นค่าได้ โดย
ให้ สมั พันธ์ กบั ความเร็ วรอบของมอเตอร์ โดยจ่ายกําลังได้ จนถึงพิกดั สูงสุดของ VSD
โดยควบคุมการทํางานด้ วยระบบดิจิตอลหรื อไมโครโปรเซสเซอร์ และใช้ Insulated
Gate Bipolar Transistor (IGBT) เป็ นอุปกรณ์จ่ายกําลังทางออก โดยสามารถวัดค่า
Parameter ของมอเตอร์ และทํางานด้ วยตัวเองได้ (Stand Alone) สามารถควบคุมผ่าน
Communication Port ได้ และมีระบบป้องกันภายในสมบูรณ์ อุปกรณ์ VSD ต้ องเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประกอบสําเร็ จจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้ งานมา
ก่อน
(2) มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อกําหนดของมาตรฐาน EN, IEC, ANSI, NEMA, IEEE, UL, CE
หรื อเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึง่
(3) หนังสือแต่งตังตั
้ วแทนจําหน่าย จากตัวแทนผู้นําเข้ าในประเทศไทย
4.2.2 คุณสมบัตทิ างเทคนิค
4.2.2.1 ทั่วไป
(1) ใช้ งานได้ กบั ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ 230/400 โวลต์
(2) สามารถปรับแรงดันทางด้ าน Output ได้ ตงแต่
ั ้ 0 - Full Main Input
Voltage
(3) สามารถปรับความถี่ทางด้ าน Output ได้ ตงแต่
ั ้ 0 - 250 เฮิรตซ์ หรื อดีกว่า
(4) VSD จะต้ องถูกออกแบบให้ ทนกระแสเกินพิกดั ต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า
115% ของกระแสพิกดั มอเตอร์
(5) Power Factor ที่ Full Load ไม่ตํ่ากว่า 0.9
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(6) Digital Input/Output อย่างน้ อยอย่างละ 2 ชุด
(7) Analog Input 0 - 10 VDC และ 4 - 20 มิลลิแอมแปร์
(8) Analog Output Analog Signal Output อย่างน้ อย 1 ชุด
(9) Communications Port RS485 หรื อชนิดอื่นๆ ที่ดีกว่า
(10) Software สําหรับควบคุมและแสดงผลผ่าน PC โดยถือว่า Software
เป็ นอุปกรณ์มาตรฐานติดมากับตัวเครื่ อง
(11) Potential Meter Control สามารถควบคุมความเร็ วด้ วยมือได้ สามารถ
ปรับความเร็วจากภายนอกได้ และสามารถหยุดการทํางานได้
4.2.2.2 Protection
(1) General Protection
- Motor Overload, Under / Over Voltage, Current Limit, Short Circuit,
Earth Fault, Output Short Circuit, Phase is missing unbalance & phase
sequence
(2) Degree of Protection
- มอเตอร์ ขนาดน้ อยกว่า 200 กิโลวัตต์ เป็ น IP 21 หรื อดีกว่า
- มอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 200 กิโลวัตต์ขึ ้นไป เป็ น IP 54 หรื อดีกว่า
(3) Harmonics Protection
(4) Input
- ต้ องมีระบบป้องกันแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติและสัญญาณ
รบกวนด้ วยคลื่นวิทยุและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ดังนี ้
1) DC Choke หรื อ AC Choke
2) EMC Filter หรื อ RFI Filter
(5) Output
- ต้ องมีอปุ กรณ์ที่สามารถป้องกันหรื อลดความเครี ยดแรงดัน (Voltage
Strength) ที่เป็ นผลเสียต่อฉนวนของมอเตอร์ และสายไฟฟ้าได้ ด้วย
วิธีที่ดีและมีมาตรฐานที่ยอมรับได้ โดยทัว่ ไปเช่น du/dt filter
*หมายเหตุ
รายการกําหนดคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ กมว.06-00096-58
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5. มาตรฐานท่ อร้ อยสายไฟฟ้าและทางเดินสายไฟฟ้า
5.1 มาตรฐานสายไฟฟ้า (Wires and Cables)
5.1.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
งานในส่วนนี จ้ ะครอบคลุมถึงการจัดหาการจัดส่ง การติดตังสายไฟฟ
้
้ ากํ าลังแรงตํ่า
สายควบคุม สายเข้ าเครื่ องวัดและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ตา่ งๆ ตามที่กําหนดในแบบแปลนเฉพาะแห่ง
5.1.2 การส่ งตัวอย่ าง
ตัว อย่ า งสายไฟต่ า งๆที่ จ ะใช้ ต้ อ งส่ง ให้ ตัว แทนผู้ว่ า จ้ า งตรวจสอบและได้ รั บ ความ
เห็นชอบเสียก่อนจึงจะดําเนินการติดตังได้
้
5.1.3 สายไฟฟ้ากําลัง
จะต้ องเป็ นไปตาม มอก.11 ฉบับล่าสุดถ้ าไม่ได้ กําหนดไว้ ในแบบแปลน การเดิน
สายไฟฟ้าใต้ ดิน (Underground) ให้ ใช้ สายหุ้มฉนวนและเปลือกนอกพีวีซีชนิด NYY หรื อ CV สายที่เดิน
พาดบนเสาไฟฟ้าและเดินในท่อร้ อยสายไฟฟ้ให้ ใช้ สายแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซีชนิด THW (60227 IEC 01)
สายที่เดินในอาคารต่างๆโดยใช้ คลิปรัดสายให้ ใช้ สายชนิด VAF สายที่เดินในรางเดินสาย มี/ไม่มี ฝาปิ ดให้ ใช้
สายชนิด NYY หรื อสาย CV (IEC 60502-1) หรื อสายชนิด 60227 IEC10 ขนาดพื ้นที่หน้ าตัดของสายไฟฟ้า
ที่ใช้ ต้องไม่ตํ่ากว่า 1 ตารางมิลลิเมตรสายไฟฟ้าเข้ าดวงโคมแสงสว่างต้ องมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 1.5 ตาราง
มิลลิเมตร สายไฟฟ้าเข้ าเต้ ารับไฟฟ้าต้ องมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร
5.1.4 สายควบคุม
สายควบคุมสําหรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์หรื อตํ่ากว่าให้ ใช้ สายหุ้มฉนวนและเปลือกนอกพีวีซี
ชนิด CVV
5.1.5 สายไฟฟ้าของเครื่องวัด
ให้ ใช้ สายหุ้มฉนวนและเปลือกนอกพีวีซีและประกอบด้ วย Copper Tape Shielding ชนิด
CVVS
5.1.6 สี
สายสําหรับวงจรไฟฟ้ากําลังให้ ใช้ สีดงั นี ้คือ
(1) สําหรับวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
- เฟส A
: นํ ้าตาล
- เฟส B
: ดํา
- เฟส C
: เทา
: ฟ้า
- นิวตรอน
- สายดิน
: เขียวแถบเหลือง
(2) สําหรับวงจรไฟฟ้า1เฟส2สาย
- เฟส
: นํ ้าตาลหรื อสีของเฟสนันๆ
้
- นิวตรอน
: ฟ้า
- สายดิน
: เขียวแถบเหลือง
(3) สายขนาดตังแต่
้ 6 ตารางมิลลิเมตรขึ ้นไปจะต้ องทําปลอกสีตามข้ อ 5.1.6(1) และ
5.1.6(2)
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5.2 มาตรฐานท่ อร้ อยสายไฟฟ้าและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduits and Race Way)
5.2.1ข้ อกําหนดทั่วไป
งานในส่วนนี ้จะครอบคลุมถึงการจัดหา การจัดส่งและการติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟฟ้าและ
ทางเดินสายไฟฟ้าต่างๆตามที่กําหนดไว้ ในแบบแปลน
5.2.2 มาตรฐาน
(1) ท่อร้ อยสายไฟฟ้าชนิดพีวีซีต้องเป็ นไปตาม มอก.216 ฉบับปี ล่าสุดใช้ ติดตังร้้ อย
สายในบริ เวณที่มีสารเคมีกดั กร่อน
(2) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) จะต้ องทําจาก Galvanized Steel ใช้ ติดตังร้้ อยสาย
สําหรับเข้ าอุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่อาจมีการสัน่ สะเทือนได้ หรื ออุปกรณ์ที่อาจ
มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยได้ บ้ า ง การติ ด ตัง้ ใช้ ง านโดยทั่ว ไปให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํ า หนด
ว.ส.ท.หรื อ NEC
(3) ท่ออ่อนป้องกันของเหลว (Liquid Tight Flexible Steel Conduit) เปลือกนอกทํา
จากพีวีซีป้องกันการขีดข่วนและของเหลวเข้ า ใช้ ติดตังร้้ อยสายเช่นเดียวกับข้ อ
5.2.2(2) แต่ ใ ช้ กับ สถานที่ เ ปี ยกชื น้ และสํ า หรั บ นอกอาคาร การติ ด ตัง้ ใช้ งาน
โดยทัว่ ไปให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด ว.ส.ท.หรื อ NEC
(4) ท่อร้ อยสายไฟฟ้าชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing) จะต้ องผ่านกระบวนการ
ชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized) และเป็ นไปตาม มอก.770 ฉบับปี ล่าสุด “ท่อ
เหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีสําหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้า” หรื อ ANSI C 80.3-1983 หรื อ
เทียบเท่าใช้ สําหรับติดตังลอยหรื
้
อซ่อนในฝ้าเพดาน ซึง่ ไม่มีสาเหตุใดๆ ที่จะทําให้
ท่อเสียรู ปทรงหรื อเสียหายได้ การติดตังใช้
้ งานโดยทัว่ ไปให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ว.ส.ท.หรื อ NEC
(5) ท่อร้ อยสายไฟฟ้าชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) จะต้ องผ่าน
กระบวนการชุบสังกะสี (Hot-dip Galvanized) และเป็ นไปตาม มอก.770 หรื อ
UL 1242-1983 หรื อเทียบเท่าใช้ ติดตังร้้ อยสายเช่นเดียวกับท่อ EMT และสามารถ
ติดตังฝั
้ งในคอนกรี ตได้ แต่ห้ามใช้ ในสถานที่อนั ตราย การติดตังใช้
้ งานโดยทัว่ ไปให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนด ว.ส.ท.หรื อ NEC
(6) ท่อร้ อยสายไฟฟ้าชนิดหนา (Rigid Steel Conduit) จะต้ องผ่านกระบวนการชุบ
สังกะสี (Hot-dip Galvanized) และเป็ นไปตาม มอก.770 หรื อ ANSI C 80.1-1983
หรื อเทียบเท่า ใช้ ตดิ ตังร้้ อยสายเช่นเดียวกับท่อ IMC ทุกประการ และให้ ใช้ ในสถานที่
อันตรายและฝั งดินได้ โดยตรง การติดตังใช้
้ งานโดยทั่วไปให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ว.ส.ท.หรื อ NEC
(7) ท่อร้ อยสายไฟฟ้าพอลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene
Pipe, HDPE) ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง ภายใต้ ชนั ้
คุณภาพ ไม่ตํ่ากว่า Class I (PN6)
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5.2.3 กล่ องต่ อสายและกล่ องดึงสาย
กล่องดึงสายในที่นีใ้ ห้ รวมถึงกล่องต่อสาย กล่องสวิตช์ กล่องเต้ ารั บ ตามกํ าหนดใน
ว.ส.ท.หรื อ NEC รายละเอียดของกล่องต่อสายต้ องเป็ นไปตามกําหนดดังนี ้
(1) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายมาตรฐานโดยทัว่ ไปต้ องเป็ นเหล็กมีความหนาไม่น้อย
กว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้ วยการชุบกัลวาไนซ์ และกล่องกันนํ ้า
ต้ องผลิตจากเหล็กหล่อหรื ออะลูมิเนียม ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร โดย
ที่ฝาครอบมีขอบยางอัดรอบและเป็ นวัสดุชนิดเดียวกับกล่องต่อสาย
(2) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายที่มีปริ มาตรใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ ้วต้ องพับขึ ้น
จากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ทังนี
้ ้ต้ องคํานึงถึงความแข็งแรงของ
กล่องต่อการใช้ งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้ วยการชุบกัลวาไนซ์
(3) ขนาดของกล่องต่อสายและกล่องดึงสายขึ ้นอยู่กับขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าที่
ผ่านเข้ า-ออกกล่องนัน้ ๆและขึ ้นกับขนาด จํานวนท่อร้ อยสายไฟฟ้าหรื ออุปกรณ์
เดินสายอื่นๆ ทังนี
้ ้ต้ องคํานึงถึงรัศมีการโค้ งงอของสายตามกําหนดใน ว.ส.ท.หรื อ
NEC
(4) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายทุกชนิดและทุกขนาดต้ องมีฝาปิ ดที่เหมาะสม
5.2.4 Cable Tray
(1) Cable Tray ต้ องผลิตจากแผ่นเหล็กที่ผ่านการป้องกันสนิมโดยวิธีชบุ สังกะสีแบบ
จุ่มร้ อน (Hot Dip Galvanized) มีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
และแผ่นเหล็กพับพื ้นเป็ นลูกฟูกมีช่องเจาะระบายอากาศได้ อย่างดีและเคลือบผิว
ชนิดสีฝนุ่ (Epoxy Powder Coating)
(2) การติดตังและการใช้
้
งาน Cable Tray ต้ องเป็ นไปตามหมวด ค. (หัวข้ อ 5.4)
5.2.5 Cable Ladder
(1) CableLadderต้ องผลิตจากแผ่นเหล็กที่ผา่ นการป้องกันสนิมโดยวิธีชบุ สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อน (Hot Dip Galvanized) มีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
(2) CableLadder มีลกู ขันทุ
้ กๆ ระยะ 30 เซนติเมตรหรื อน้ อยกว่ามีขอบมนไม่คม
(3) การติดตังและการใช้
้
งาน Cable Ladder ต้ องเป็ นไปตามหมวด ค. (หัวข้ อ 5.4)
5.2.6 Wire Way
(1) Wire Wayต้ องพับขึ ้นจากแผ่นเหล็กอิเลกโตรกัลวาไนซ์ มีความหนาไม่น้อยกว่า
2.0 มิลลิเมตร และเคลือบผิวชนิดสีฝนุ่ (Epoxy Powder Coating)
(2) การติดตังและการใช้
้
งาน Wire Way ต้ องเป็ นไปตามหมวด ค. (หัวข้ อ 5.4)
(3) Wire Way ที่มีความกว้ างตังแต่
้ 30 เซนติเมตร เป็ นต้ นไป หรื อ Wire Way ที่มี
ลักษณะการติดตังอยู
้ ่ในแนวดิ่ง (Vertical) ต้ องมี Cable Support ภายใน Wire
Way ทุกๆ ระยะ 50 เซนติเมตร
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6. มาตรฐานเครื่ องมือวัดและควบคุม(Instrumentation and Controls)
6.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
งานในส่วนนีจ้ ะครอบคลุมถึงวัสดุและการสร้ างจัดหาการจัดส่งการติดตังและการทดสอบ
้
เครื่ องมือวัด อุปกรณ์ ประกอบต้ องเป็ นตามมาตรฐานล่าสุดของ IEC 6051, IEC 60473, IEC 60521 หรื อ
เทียบเท่า ตามที่กําหนดไว้ ในแบบแปลนเฉพาะแห่ง

6.2 เครื่องมือวัดและควบคุม
จะกําหนดให้ ในแบบแปลนหรื อรายละเอียดในส่วนอื่น เช่น Chlorine Leak Detector, Flow
Meter และอื่นๆ ให้ ใช้ ไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 1 เฟส จากแผงสวิตช์ควบคุมแสงสว่างและเต้ ารับไฟฟ้าตามที่
ระบุไว้ ในแบบแปลนเฉพาะแห่ง
เครื่ อ งมือวัดและควบคุม ตลอดจนอุปกรณ์ จะต้ อ งติดตัง้ และสามารถทํ า งานได้ ตามความ
ประสงค์ของการออกแบบตําแหน่งที่ ติดตังให้
้ เป็ นไปตามแบบแปลนถ้ าไม่ได้ กําหนดตําแหน่งไว้ ในแบบ
แปลนให้ ตดิ ตังในตํ
้ าแหน่งที่เหมาะสมโดยได้ รับความเห็นชอบจากตัวแทนผู้วา่ จ้ าง
(1) โวลต์ มิเตอร์
1.1) ชนิดอนาล็อก (Analog)
จะต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่า 96 มิลลิเมตร x 96 มิลลิเมตรเข็มเคลื่อนที่เป็ นมุม 90
องศา จากจุด Zero ถึงจุดเต็มพิกดั ความเที่ยงตรง  3.5% ตลอดช่วงการวัดเป็ น
ชนิด Panel Mounted สามารถปรับค่า Zero จากภายนอกได้ ติดตังพร้
้ อมสวิตช์
เลือก 7 จังหวะ คือ ปิ ด 1 จังหวะ เฟสถึงเฟส 3 จังหวะ และเฟสถึงนิวตรอน 3
จังหวะ
1.2) ชนิดดิจติ อล (Digital)
จะต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร x96 มิลลิเมตรโดยวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและ
แสดงผลด้ วย LED หรื อ LCD 4 หลัก โดยมีปมกดโปรแกรมได้
ุ่
ที่หน้ ามิเตอร์ รับ
แรงดันได้ ตังแต่
้ 0 – 600 โวลต์ (เมื่อต่อตรง) สามารถปรับตังค่
้ า PT ได้ 0 - 9999
ค่า (เมื่อต่อผ่าน PT) พิกดั ความเที่ยงตรง  0.25% หรื อดีกว่า มีความละเอียด 0.1
โวลต์ หรื อดีกว่า ทนต่อแรงดันเกินได้ 120% แบบต่อเนื่อง ทนกับแรงดันเกิน
ชัว่ ขณะได้ 300% ได้ นาน 1 วินาทีหรื อมากกว่า ใช้ ไฟเลี ้ยง 220 โวลต์  10% ที่
ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์มาตรฐานการป้องกัน IP 54 (สําหรับด้ านหน้ าอุปกรณ์) และ
IP 20 (สําหรับเทอร์ มินอล) ตัวอุปกรณ์ทนแรงดันฉนวน ได้ ไม่น้อยกว่า 4 กิโลโวลต์
ได้ รับรองมาตรฐาน DIN หรื อ IEC
(2) แอมป์มิเตอร์
2.1) ชนิดอนาล็อก (Analog)
จะต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่า 96 มิลลิเมตร x 96 มิลลิเมตรเข็มเคลื่อนที่เป็ นมุม 90
องศาจากจุด Zero ถึงจุดเต็มพิกดั ความเที่ยงตรง  3.5% ตลอดช่วงการวัดเป็ น
ชนิด Panel Mounted สามารถปรับค่า Zero จากภายนอกได้ ติดตังพร้
้ อมสวิตช์
เลือก 4 จังหวะ คือ ปิ ด 1 จังหวะ เฟสถึงเฟส 3 จังหวะ สามารถวัดกระแสได้ สงู สุด
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ของขนาดหม้ อแปลงที่ติดตังและสามารถรั
้
บกระแสเกินได้ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ
พิกดั เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วินาที
2.2) ชนิดดิจติ อล (Digital)
จะต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร x96 มิลลิเมตรโดยวัดค่ากระแสไฟฟ้าและ
แสดงผลด้ วย LED หรื อ LCD 4 หลัก โดยมีปมกดโปรแกรมได้
ุ่
ที่หน้ ามิเตอร์ รับ
กระแสได้ ตงแต่
ั ้ 0.5แอมแปร์ (ต่อตรงหรื อต่อผ่าน CT) สามารถปรับตังค่
้ า CT ได้
0 - 9999 ค่า พิกัดความเที่ยงตรง  0.25% หรื อดีกว่า มีความละเอียด 0.1
แอมแปร์ หรื อดีกว่า ทนต่อกระแสเกินได้ 200% แบบต่อเนื่อง ทนกับกระแสเกิน
ชัว่ ขณะได้ 500% ได้ นาน 1 วินาทีหรื อมากกว่า ใช้ ไฟเลี ้ยง 220โวลต์  10% ที่
ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์มาตรฐานการป้องกัน IP 54 (สําหรับด้ านหน้ าอุปกรณ์) และ
IP 20 (สําหรับเทอร์ มินอล) ตัวอุปกรณ์ทนแรงดันฉนวน ได้ ไม่น้อยกว่า 4 กิโลโวลต์
ได้ รับรองมาตรฐาน DIN หรื อ IEC หรื อดีกว่า
(3) กิโลวัตต์ มิเตอร์
จะต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่า 96 มิลลิเมตร x 96 มิลลิเมตรเข็มเคลื่อนที่เป็ นมุม 90 องศา
จากจุด Zero ถึงจุดเต็มพิกดั ความเที่ยงตรง 3.5% เป็ นชนิด Panel Mounted สามารถ
ปรับค่า Zero จากภายนอกได้ ใช้ สําหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ชนิด Unbalanced
Load 3 x 415/240 โวลต์ 3 x 5 แอมป์ 50 เฮิรตซ์ สามารถวัดค่ากิโลวัตต์ได้ สงู สุดของ
ขนาดหม้ อแปลงที่ติดตัง้ และสามารถรับกระแสเกินได้ ไม่น้อยกว่า 10 เท่าของพิกัดเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วินาที
(4) กิโลวัตต์ ฮาวร์ มิเตอร์
4.1) กิโลวัตต์ ฮาวร์ มิเตอร์ (ชนิดจานหมุน)
- สําหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220/230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ระดับความ
เที่ยงตรง 2.0% (Class 2.0) มีตวั เลขอย่างน้ อย 5 หลัก
- สําหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 220/380,230/400 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ระดับ
ความเที่ยงตรง  2.0% (Class 2.0) มีตวั เลขอย่างน้ อย 5 หลัก
- ได้ รับมาตรฐาน IEC 62052-11, IEC 62053-11
- ได้ รับ มอก.2336 ฉบับปี ล่าสุด มอก.1030 ฉบับปี ล่าสุด
*หมายเหตุ

มิเตอร์ ย่อย Single Phase หรื อ Three Phase ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการไฟฟ้า
นครหลวง หรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(5) หม้ อแปลงสําหรับเครื่องวัด
ทัง้ Potential Transformer และ Current Transformer จะต้ องเป็ นชนิด Molded Resinrubber Insulated มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอต่อความร้ อนและแรงทางกล ซึง่ เกิดจาก
กระแสลัดวงจรชัว่ ขณะจนถึงค่าพิกดั Interrupting ของเซอร์ กิตเบรคเกอร์ ได้ โดยไม่เกิดความ
เสียหายใดๆอุปกรณ์ วัสดุ และการสร้ างประกอบต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานล่าสุด IEC 60186
หรื อเทียบเท่า ถ้ ามีการใช้ หม้ อแปลงสําหรับเครื่ องวัดดังกล่าว จะต้ องมีพิกดั และรายละเอียด
ดังนี ้
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(5)

(7)
(8)
(9)

ชนิด (Type)
: ติดตังในอาคาร
้
1 เฟส หรื อ 3 เฟส
แรงดันไฟฟ้าด้ านปฐมภูมิ
: 380 โวลต์ กระแสสลับ
(Primary Voltage)
แรงดันไฟฟ้าด้ านทุตยิ ภูมิ
: 110 โวลต์ กระแสสลับ
(Secondary Voltage)
กระแสไฟฟ้าด้ านทุตยิ ภูมิ
: 5 แอมแปร์
(Secondary Current)
ระดับความเที่ยงตรง
: 1.0
(Accuracy Class)
ระดับความทนของฉนวน
: 3 กิโลโวลต์ R.M.S.
(Insulation Level)
Phase Monitor Relay
เป็ นชนิด Solid State Control ประกอบด้ วยรี เลย์ ซึง่ สามารถต่อสายควบคุมไปยัง
Main Circuit Breaker เพื่อตัดวงจร คุณสมบัตทิ วั่ ไปดังนี ้
- ป้องกันการสลับเฟสของไฟฟ้า
- ป้องกันเมื่อแรงดันไฟฟ้าตกหรื อเกินได้ ไม่น้อยกว่า ± 20%
- ป้องกันเมื่อแรงดันเฟสใดเฟสหนึง่ หรื อมากกว่าขาดหายไป
- สามารถปรับตังค่
้ าของเวลาการหน่วงในการเปิ ดและปิ ดได้
- มีสถานะการทํางานเมื่อวัดความผิดปกติต่างๆได้ พร้ อมการทํางานของหน้ าสัมผัส
(Relay Output)
- สามารถป้องกันการเกิด Surge ตามมาตรฐาน VDE 0435 Part 30348.3/Class II
หรื อเทียบเท่า
- สามารถติดตังได้
้ บนราง DIN
Hour Counter Meter
เป็ นแบบหุ้มปิ ดมิดไม่สามารถปรับตังได้
้ มีช่วงการทํางานถึง 99,999.9 ชัว่ โมง
สวิตช์ เลือก (Selector Switch)
เป็ นชนิดออกแบบเพื่อใช้ งานหนัก (Heavy Duty Type) ทํางานด้ วยการหมุน (Rotary
Type)
ไฟสัญญาณ (Pilot Lamp)
แสดงแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส ประกอบด้ วยฝาครอบแดง สีเหลือง และนํ ้าเงินตามลําดับ
หลอดเป็ นชนิด LED (Light Emitting Diode) สามารถทนแรงดันไฟกระชาก (Impulse
Voltage) ได้ ไม่น้อยกว่า 2 กิโลโวลต์

6.3 Digital Motor Protection Relay
Digital Motor Protection Relayสําหรับมอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 37 กิโลวัตต์ขึ ้นไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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6.3.1 คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
(1) เป็ นอุปกรณ์ สําหรับใช้ เป็ นรี เลย์ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ อนั เนื่องมาจาก
ความผิดปกติของกระแสมอเตอร์ โดยเป็ น Electronic Relay (Micro Controller Unit) ที่คอยตรวจสอบแสดง
พิกดั กระแสของมอเตอร์ และสัง่ Output Contact ให้ ชดุ สตาร์ ทเตอร์ หยุดทํางาน เมื่อเกิดความผิดปกติตาม
ฟั งก์ชนั่ ป้องกันมอเตอร์ ของรี เลย์
(2) มีหน้ าจอแสดงผลเป็ นระบบดิจิตอลโดยมีสายเชื่อมต่อหน้ าจอเพื่อแสดงค่ากระแส
มอเตอร์ สาเหตุการ Trip ต่างๆ และค่าชัว่ โมงการทํางานมาแสดงที่หน้ าตู้ได้
6.3.2 คุณสมบัตฟ
ิ ั งก์ ช่ ันการป้องกันมอเตอร์ (Digital Motor Protection Relay)
ต้ องมีฟังก์ชนั่ ป้องกันมอเตอร์ อย่างน้ อยดังนี ้
(1) กระแสมอเตอร์ เกิน (Over Current)
(2) กระแสมอเตอร์ ตํ่า (Undercurrent)
(3) กระแสมอเตอร์ ขาดเฟส (Phase loss)
(4) เฟสเข้ ามอเตอร์ ผิดปกติ (Phase Reversal)
(5) กระแสมอเตอร์ ไม่สมดุล (Phase Unbalance)
(6) โรเตอร์ ของมอเตอร์ ไม่หมุน (Locked Rotor)
(7) กระแสของมอเตอร์ กระชากรุนแรง (Shock / Stall)
(8) มอเตอร์ กระแสรั่ว (Ground Fault)

6.4 เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Digital Meter)
6.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์วดั ค่าทางไฟฟ้าสําหรับติดตังที
้ ่ต้ ู MDB
6.4.2 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
เครื่ องวัดต้ องเป็ นแบบ 3 เฟส 4 สาย เป็ นชนิดทํางานโดยใช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ โดย
จะต้ องวัดค่าทางไฟฟ้าได้ และจะต้ องแสดงผลเป็ นแบบตัวเลขโดยใช้ จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ และ
สามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ โปรโตคอลที่เป็ นมาตรฐานโดยทัว่ ไปได้
6.4.3 คุณสมบัตทิ างเทคนิค
(1) เครื่ องวัดจะต้ องสามารถวัดในระบบ 3 เฟส 4 สาย และ 1 เฟส 2 สาย ได้ พร้ อม
ทังมี
้ การตรวจสอบการเรี ยงลําดับของเฟสที่ตอ่ ได้
(2) เครื่ องวัดจะต้ องสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ ดงั นีค้ ือ กระแสต่อเฟสกระแสรวม
แรงดันต่อเฟสแรงดันเฟสต่อนิวตรอลกิโลวัตต์กิโลวาร์ เพาเวอร์ แฟคแตอร์ ความถี่
กิ โ ลวั ต ต์ ชั่ ว โมงกิ โ ลวาร์ ชั่ ว โมงเปอร์ เ ซนต์ ฮ าร์ โ มนิ ค ของกระแสแต่ ล ะเฟส
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(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

เปอร์ เซนต์ฮาร์ โมนิคของแรงดันแต่ละเฟสฮาร์ โมนิคของกระแสและฮาร์ โมนิคของ
แรงดันในแต่ละลําดับ
เครื่ องวัดจะต้ องสามารถบันทึกค่าสูงสุดของทุกๆ ค่าที่สามารถวัดได้ และจะต้ อง
เก็บข้ อมูลไว้ ได้ แม้ ไม่มีไฟจ่ายให้ กบั เครื่ องวัดเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
เครื่ องวัดจะต้ องสามารถติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ โดยใช้ พอร์ ต RS-485
หรื อ RS-232 เพื่อทําการเก็บหรื อประมวลผลของข้ อมูลได้ โดยผ่านโปรแกรมช่วย
ต่างๆ เช่น โปรแกรมของผู้ผลิตโปรแกรม SCADA ที่เป็ นมาตรฐานที่ใช้ งาน
โดยทัว่ ไป เช่น WIZON, CITEC, SIEMENS, อื่นๆ
เครื่ องวัดจะต้ องมีโปรโตคอลที่ใช้ ในการติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ อย่างน้ อย
คือ Modbus Protocol โดยจะต้ องมีความสามารถส่งข้ อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 9,600
Kbps (RS-485)
เครื่ องวัดจะต้ องมี Relay Output, Pulse Output, Analog Output อย่างละ 1
ชุดเป็ นอย่างน้ อย
ความสามารถในการวัดจะต้ องวัดค่าได้ ดงั นี ้
7.1) การวัดค่าแรงดัน
VL – N
: 30 - 400 VAC หรื อมีช่วงวัดที่กว้ างกว่า
VL – L
: 90 - 600 VAC หรื อมีช่วงวัดที่กว้ างกว่า
7.2) การวัดค่าความถี่
ความถี่ที่วดั ได้
: 50 - 60 เฮิรตซ์หรื อมีช่วงวัดที่กว้ างกว่า
7.3) วงจรกระแสไฟฟ้าออก
: 5 แอมแปร์
วัดค่ากระแสได้
: ไม่น้อยกว่า 0 - 4000 แอมแปร์
7.4) สภาวะแวดล้ อม
ทนการทดสอบแรงดันได้
: ไม่น้อยกว่า 2.5 K
ระดับการป้องกัน (ด้ านหน้ า) : IP 40 หรื อดีกว่า
อุณหภูมิใช้ งาน
: -10 ถึง 50c หรื อดีกว่า
ความชื ้นสัมพัทธ์
: 15 - 95% โดยไม่มีระบบชดเชย
7.5) ความเที่ยงตรงในการวัด
กระแสและแรงดันแต่ละเฟส : <+ 1%
Power
: <+ 1%
Power Factor
: <+ 1%
Frequency
: <+ 1%
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7. มาตรฐานมอเตอร์ ไฟฟ้า (Electric Motors)
7.1 มอเตอร์ ไฟฟ้าสําหรับเครื่ องสูบนํา้
7.1.1 คุณสมบัติ
(1) มอเตอร์ จะต้ องผลิตตามมาตรฐาน มอก.866 ฉบับปี ล่าสุด, IEC 60034, IEC
60072 หรื อ JEC, JIS, JEM
(2) มอเตอร์ ที่ออกแบบตามมาตรฐาน NEMA จะต้ องได้ รับการทดสอบภายใต้
มาตรฐาน IEEE
(3) มอเตอร์ ไฟฟ้าที่ใช้ ต้องเป็ นชนิด Squirrel Cage Induction Motor โครงสร้ างปิ ดมิด
ระบายความร้ อนแบบ Totally Enclosed Fan-Cooled (TEFC) IC411มีระดับ
ป้องกัน >= IP55 มอเตอร์ เป็ นไปตามมาตรฐาน IE2 เป็ นอย่างน้ อยและมีค่า
Service Factor ไม่น้อยกว่า 1
(4) มอเตอร์ จะต้ องถูกออกแบบให้ มีขนาด (Rated Output, kW.) สูงกว่ากําลังใช้ งาน
ของเครื่ องสูบนํ ้า (Rated Power, kW.) อย่างน้ อย 20% ทังนี
้ ้ต้ องไม่น้อยกว่าที่
กําหนดไว้ ในแบบ
(5) ใช้ งานกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 380/660 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์
(6) ขนาดพิ กัดกํ าลังของมอเตอร์ จะต้ องเป็ นชนิ ดใช้ งานต่อเนื่ อง (S1:Continuous
Rating) ที่ 50 เฮิรตซ์ ที่อณ
ุ หภูมิบรรยากาศไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (Ambient
Temperature 40 Degree Celsius) และความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร (Altitude
1,000 Meters)
(7) Hollow Shaft Motor คุณสมบัติด้านกระแสเริ่ มต้ น (Starting Current) และกําลัง
บิด (Torque) ตาม Design B. ของ NEMA หรื อเทียบเท่า
(8) ฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์ เป็ นชัน้ F (Insulation Class F) หรื อดีกว่า และ
ออกแบบให้ ใช้ งานที่อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้นไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส (Temperature Rise
Not Exceed 80 Degree Celsius)
(9) การพิจารณาค่า Power Factor ของมอเตอร์ ที่มีขนาดตังแต่
้ 22 กิโลวัตต์ขึ ้นไป ที่
ภาระโหลด 100% มีคา่ Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.85 ในกรณีที่ทําการทดสอบ
ใช้ งานในสภาพจริงเมื่อทําการวัดค่า Power Factor ของมอเตอร์ มีคา่ น้ อยกว่า 0.85
แล้ วผู้รับจ้ างจะต้ องติดตัง้ Capacitor ขนาดที่เหมาะสม เพื่อปรับค่า Power Factor
ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 0.85
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(10) การพิจารณาค่า Power Factor ของมอเตอร์ ที่มีขนาดตํ่ากว่า 22 กิโลวัตต์ ที่ภาระ
โหลด 100% มีคา่ Power Factor เป็ นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตในกรณีที่ทําการ
ทดสอบใช้ งานในสภาพจริ งเมื่อทําการวัดค่า Power Factor ของมอเตอร์ มีค่า
น้ อยกว่า 0.85 แล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตัง้ Capacitor ขนาดที่เหมาะสม เพื่อปรับ
ค่า Power Factor ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 0.85
(11) มอเตอร์ ที่ติดตังตามมาตรฐาน
้
IEC 60034-7 แบบแนวนอน Horizontal Foot
Mounted (Im 1001) ในกรณี แบบแนวตัง้ Vertical Flange Mounted (Im 3011)
ขนาดตังแต่
้ 110 กิโลวัตต์ขึ ้นไปให้ ใช้ แบร์ ริ่งด้ านหน้ าหรื อด้ านหลังเป็ นแบบ
Angular Contact Ball Bearingอย่างน้ อย 1 ชุด
(12) แบร์ ริ่ง (Bearing)มอเตอร์ จะต้ องประกอบด้ วยลูกปื นแบบ Anti-Friction และ
สําหรับมอเตอร์ ตงแต่
ั ้ 75 กิโลวัตต์ขึ ้นไปจะต้ องมี Grease Valve ซึ่งทําให้
สามารถเติมสารหล่อลื่นหรื อจาระบีตามระยะที่เหมาะสมเพื่อให้ อุณหภูมิของ
ลูกปื นไม่สงู ตลอดอายุการใช้ งาน
(13) มอเตอร์ ที่ใช้ กับ VSD เพื่ อปรั บรอบมอเตอร์ ระบายความร้ อนแบบ Totally
Enclosed Blower Cooled (TEBC) IC416และเพื่อป้องกันกระแสตามเพลา
(Shaft Current) ทําลายลูกปื น มอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 75 กิโลวัตต์ขึ ้นไปจะต้ อง
ติดตังลู
้ กปื นฉนวน (Insulated Bearing) 1 จุด
(14) การป้องกัน (Resistive Temperature Detectors)
- Bearings 2 จุดหน้ า,หลัง สําหรับมอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 200 กิโลวัตต์ขึ ้นไป
้ 55 - 185 กิโลวัตต์
- Stator Winding 3 จุด (One/Phase) มอเตอร์ ขนาดตังแต่
- Stator Winding 6 จุด (Two/Phase) มอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 200 กิโลวัตต์ ขึ ้นไป
- SPM (Shock Pulse Measurement) มอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 160 กิโลวัตต์ ขึ ้นไป
*หมายเหตุ
กรณีที่เป็ น Hollow Shaft Motor จะกําหนดประสิทธิภาพของมอเตอร์ ไว้ ในรายการประกอบแบบแปลน
และหากPerformance ของมอเตอร์ เมื่อทํางานกับระบบไฟฟ้า 60 เฮิรตซ์ กปภ.จะถือว่าประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ ที่เสนอมาตํ่าลง 1% จากประสิทธิภาพระบุใน Catalogue
7.1.2 ป้ายแสดงรายละเอียดของมอเตอร์ ไฟฟ้า
ป้ายแสดงรายละเอียด (Name Plate) ทําด้ วย Stainless Steel หรื อ Brass โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ วันเดือนปี ที่ผลิต ชื่อบริษัทผู้ผลิต ยี่ห้อ ชนิดหรื อแบบ ขนาดแรงม้ า แอมแปร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า
จํานวนเฟส ความเร็วรอบ และชันของฉนวน
้
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7.1.3 เอกสารที่ผ้ ูรับจ้ างต้ องยื่นขอใช้ งาน
- Data Sheet
- Performance Curve
- Speed Torque Curve
- Dimension Drawing
- หนัง สื อ แต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นตัว แทนจํ า หน่ า ยในประเทศไทยหรื อ หนัง สื อ แต่ง ตัง้ จาก
ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยให้ ใช้ ในกิจการ กปภ.
- มาตรฐานผู้ผลิต ISO 9001หรื อดีกว่า

8. มาตรฐานระบบแสงสว่ างและเต้ ารับไฟฟ้า (Lighting and Receptacle Systems)
8.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
งานในส่วนนีจ้ ะครอบคลุมถึงการจัดหา การจัดส่งและการติดตังดวงโคม
้
หลอดไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ ตลอดจนเต้ ารับไฟฟ้าตามที่กําหนดไว้ ในแบบแปลน
ตารางกํ าหนดชนิดของดวงโคม ได้ แสดงไว้ ในแบบแปลนเฉพาะแห่ง ดวงโคมและอุปกรณ์
ต่างๆ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากตัวแทนผู้วา่ จ้ างก่อนทําการติดตัง้

8.2 ดวงโคม หลอดไฟฟ้า เต้ ารับไฟฟ้าและอุปกรณ์ ต่างๆ
ให้ ใช้ งานกับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ จํานวนและขนาดให้ เป็ นไปตามที่กําหนดใน
แบบแปลน และจะต้ องเป็ นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้ งานมาก่อน ต้ องอยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากฝุ่ น
คราบหรื อรอยชํารุดก่อนการตรวจรับของตัวแทนผู้วา่ จ้ าง
8.2.1 สวิตช์
้ งเรี ยบเสมอระดับผนัง
สวิตช์ ติดผนังต้ องสามารถแสดงสภาวะการทํางานได้ ติดตังฝั
เงียบไม่มีเสียงดังขณะมีภาระไฟฟ้า พิกดั กระแสไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ ที่ 220 โวลต์ หรื อตามที่กําหนดใน
แบบแปลน
สวิตช์ ชนิ ดกัน นํ า้ ให้ ใช้ ที่ มี ข นาดพิ กัดกระแสไม่น้ อ ยกว่า 10 แอมแปร์ ที่ 220 โวลต์
้
องอะลูมิเนียมหล่อมีฝาปิ ดที่มีแรงกดจากสปริ งและมีปะเก็นกันนํ ้าเข้ า
เช่นเดียวกันติดตังในกล่
8.2.2 เต้ ารั บไฟฟ้าชนิดคู่
ให้ ใช้ ชนิดติดตั ้งฝั ง เรี ยบเสมอระดับผนัง พิก ดั กระแสไม่น้ อ ยกว่า 10 แอมแปร์ 220
โวลต์พร้ อมกราวนด์ เป็ นชนิดที่สามารถใช้ กบั เต้ าเสียบชนิดกลมและแบนได้ (Universal Type) หรื อ
ตามที่กําหนดไว้ ในแบบแปลน
เต้ ารับไฟฟ้ าชนิดกันนํ ้า ให้ ใช้ ที่มีขนาดพิกดั กระแสไม่น้ อยกว่า 10 แอมแปร์ ที่ 220
โวลต์พร้ อมกราวนด์ เป็ นชนิดที่สามารถใช้ กบั เต้ าเสียบชนิดกลมและแบนได้ (Universal Type) ติดตั ้งใน
กล่องอะลูมิเนียมหล่อมีฝาปิ ดที่มีแรงกดจากสปริ งและมีปะเก็นกันนํ ้าเข้ า
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8.2.3 โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
โคมไฟฟ้าให้ พบั จากแผ่นเหล็กชุบอิเลคโตรกัลวาไนซ์และพ่นเคลือบด้ วยสีอบความร้ อน
2 ชัน้ สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เกิ น 2 หลอดให้ ใช้ ความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร
นอกนันให้
้ ใช้ แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
(1) หลอดฟลูออเรสเซนต์
ต้ องเป็ นไปตาม มอก.236 ฉบับปี ล่าสุด
(2) บัลลาสท์
2.1) บัลลาสท์ ขดลวด
ต้ องเป็ นไปตามมอก.23 ฉบับปี ล่าสุด ต้ องเป็ นบัลลาสท์ชนิด High Power
Factor ที่มีคา่ เพาเวอร์ แฟคเตอร์ ไม่ตํ่ากว่า 0.85
2.2) บัลลาสท์ อิเล็กทรอนิคส์
ต้ องเป็ นไป ตามมอก.885 ฉบับปี ล่าสุด หรื อ IEC 61347 โดยมีค่าเพาเวอร์
แฟคเตอร์ ไม่น้อยกว่า 0.98 และค่า THD ไม่เกิน 10%
2.3) สตาร์ ทเตอร์
ต้ องเป็ นไป ตามมอก.183 ฉบับปี ล่าสุด
2.4) หลอดไฟฟ้าชนิด LED
ต้ องเป็ นไป ตามมอก.1955 ฉบับปี ล่าสุดหรื อมาตรฐานสากลฉบับปี ล่าสุด
8.2.4 โคมไฟฟ้าติดเสาไฟฟ้า
ต้ องเป็ นโคมไฟฟ้าหลอด Mercury Vapor Lamp มีก้านเป็ นท่อเหล็กอาบสังกะสี เส้ นผ่าน
ศูนย์ กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร มีฝาครอบเป็ นแก้ วกันนํา้ (IP65)
สามารถเปิ ดทําความสะอาดได้ พร้ อมอุปกรณ์ตดิ เสาคอนกรี ต

9. มาตรฐานข้ อกําหนดของระบบควบคุมอัตโนมัติ
9.1 สัญญาณอินพุต
เป็ นสัญญาณจากภายนอกที่ป้อนเข้ าไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อทําการประมวลผล
ประกอบด้ วยอุปกรณ์ที่ใช้ งานดังต่อไปนี ้
9.1.1 สัญญาณที่ใช้ วดั ระดับนํ ้า
9.1.2 ลูกลอยเคเบิล ใช้ วดั ระดับนํ ้าโดยใช้ ตําแหน่งของลูกลอยกําหนดจุดสูงสุดและจุดตํ่าสุด
9.1.3 Pressure Switch (ใช้ เฉพาะถังสูง) ใช้ วดั ระดับแรงดันนํ ้าโดยเจาะวัดสัญญาณนํ ้าที่ท่อ
ทางจ่ายใต้ ถงั สูง โดยเทียบแรงดันนํ ้าบนถังสูง สูงสุดและตํ่าสุด
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9.1.4 Electrode Level Switch เป็ นอุปกรณ์ใช้ วดั ระดับนํ ้าโดยอาศัยการนําไฟฟ้าจากขาแท่ง
สแตนเลสผ่านนํ ้าในถังซึง่ กําหนดจุดสูงสุด และจุดตํ่าสุด
9.1.5 Hydrostatic Level ใช้ วดั ระดับนํ ้าโดยใช้ ปริ มาณนํ ้า โดยทําการเปลี่ยนเป็ นแรงดันนํ ้ามา
เป็ นสัญญาณอนาล็อก ส่งสัญญาณไปที่สว่ นประมวลผลเพื่อคํานวณปริ มาณของนํ ้าในถัง
9.1.6 Ultrasonic Level / Radar Level ใช้ วดั ระดับนํ ้าโดยใช้ ระดับความสูงของผิวนํ ้า จากจุดวัด
ส่งสัญญาณอนาล็อกไปที่สว่ นประมวลผลเพื่อคํานวณปริ มาณของนํ ้าในถัง
9.1.7 Magnetic Reed Switch ใช้ วดั ระดับนํ ้า โดยใช้ ตําแหน่งของลูกลอยอาศัยการนํา
สนามแม่เหล็ก กําหนดจุดสูงสุด และจุดตํ่าสุด
9.1.8 อุปกรณ์อื่นๆที่กําหนดไว้ ในแบบ

9.2 สัญญาณตรวจสอบการไหลของนํา้
9.2.1 Flow Switch เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ วดั การไหลของนํ ้าที่อยูใ่ นท่อ โดยทําการตรวจสอบการไหล
ของนํ ้าโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของนํ ้าส่งผลให้ มีการเปิ ดปิ ด วงจร
9.2.2 ชุดวัดค่า Power Factor Meter (PF) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ วดั ตัวประกอบกําลังของมอเตอร์
โดยการวัดค่าของมอเตอร์ PF ในกรณีที่เครื่ องสูบนํ ้าสามารถสูบนํ ้าไปในท่อทางส่งได้ ค่า PF ของมอเตอร์ จะ
มีคา่ สูง ในกรณีที่เครื่ องสูบนํ ้าไม่สามารถสูบนํ ้าขึ ้นไปในท่อทางส่งได้ ค่า PF ของมอเตอร์ จะมีคา่ ตํ่า
9.2.3 Pressure Switch เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ วดั แรงดันของนํ ้าโดยใช้ แรงดันนํ ้าในท่อทางส่งเป็ นตัว
ตรวจสอบการไหลของนํ ้า
9.2.4 Pressure Transmitter เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ วดั แรงดันของนํ ้าโดยใช้ แรงดันนํ ้าในท่อทางส่ง
จากนันทํ
้ าการส่งสัญญาณอนาล็อกไปที่สว่ นประมวลผล เพื่อเป็ นตัวตรวจสอบการไหลของนํ ้า
9.2.5 Flow Meter เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ วดั อัตราการไหลของนํ ้าโดยทําการส่งสัญญาณอนาล็อก ไป
ที่สว่ นประมวลผล
9.2.6 อุปกรณ์อื่นๆที่กําหนดไว้ ในแบบ

9.3 สัญญาณที่เกิดจากสวิตช์ ในตู้ควบคุมหรือชุดประตูนํา้ ไฟฟ้า
ได้ แก่ สวิตช์เปิ ดสัง่ ให้ ระบบทํางาน สวิตช์ปิดสัง่ ให้ ระบบหยุดทํางาน ลิมิตสวิตช์จากประตูนํ ้า
ไฟฟ้าเพื่อเช็คสถานะว่าอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ดหรื อตําแหน่งปิ ด
9.3.1 สัญญาณเวลาโดยใช้ Timer Switch เป็ นตัวกําหนดสัง่ ให้ ระบบสูบนํ ้าหรื อหยุดสูบนํ ้า
9.3.2 สัญญาณอินพุตจากอุปกรณ์ไปชุดประมวลผลที่ใช้ งานในลักษณะของ ON OFF Control
ให้ ใช้ แรงดัน 12V หรื อ 24V โดยใช้ ระบบไฟฟ้า AC หรื อ DC

9.4 อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการประมวลผลและสั่งการระบบควบคุมอัตโนมัติ
9.4.1 Relay
เป็ นอุปกรณ์ที่นําเอา Relay มาประกอบเป็ นวงจรให้ สามารถทํางานตามเงื่อนไขของ
ระบบสูบนํ า้ ที่ กํ าหนด ทํ าการรั บสัญญาณอิน พุตมาประมวลผลแล้ วสั่งการให้ ส่วนของเอาต์ พุตทํ างาน
ประกอบด้ วยมอเตอร์ เครื่ องสูบนํ ้า ประตูนํ ้าไฟฟ้า เครื่ องจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์อื่นในระบบผลิต
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9.4.2 PLC (Programmable Logic Controller)
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ งานควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติที่กําหนดเงื่อนไขการสูบนํ ้า โดยการ
เขียนโปรแกรม 5 ภาษา ประกอบด้ วย
(1) LD (Ladder Diagram)
(2) FBD (Function Block Diagram)
(3) ST(Structure Text)
(4) IL(Instruction List)
(5) SFC (Sequential Function Chart)
โดยใช้ ภาษาดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึง่ เขียนลงไปในหน่วยความจํา ซึง่ ระบบจะทํางานโดยทําการรับ
สัญญาณอินพุตแล้ วสัง่ การให้ ส่วนของเอาต์พตุ ทํางาน ประกอบด้ วยมอเตอร์ เครื่ องสูบนํ ้า ประตูนํ ้าไฟฟ้า
เครื่ องจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์อื่นในระบบผลิต
9.4.3 Smart Relay
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ งานควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติที่กําหนดเงื่อนไขการสูบนํ ้า โดยการ
เขียนโปรแกรมด้ วยการใช้ ภาษา LD (Ladder Diagram) หรื อ FBD (Function Block Diagram) ลงไปใน
หน่วยความจํา ซึ่งระบบจะทํ างานโดยทําการรับสัญญาณอินพุตแล้ วสัง่ การให้ ส่วนของเอาต์ พุตทํางาน
ประกอบด้ วยมอเตอร์ เครื่ องสูบนํ ้า ประตูนํ ้าไฟฟ้า เครื่ องจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์อื่นในระบบผลิต
9.4.4 ไมโครคอนโทรเลอร์
เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ งานระบบควบคุมอัตโนมัติที่กําหนดเงื่อนไขการสูบนํ ้า โดยการเขียน
โปรแกรมในรู ปของภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาซี ภาษาเบสิก แอสแซมบี และอื่นๆ แล้ วทําการแปลงไฟล์
เป็ นจุด HEX ทําการโหลดไฟล์ลงไปในหน่วยความจําที่เป็ นไอซี ซึง่ ระบบจะทํางานโดยทําการรับสัญญาณ
อินพุตมาประมวลผลแล้ วสัง่ การให้ ส่วนของเอาต์พุตทํางาน ประกอบด้ วยมอเตอร์ เครื่ องสูบนํ ้า ประตูนํา้
ไฟฟ้า เครื่ องจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์อื่นในระบบผลิต

9.5 สัญญาณเอาต์ พุต
หมายถึ ง สัญ ญาณที่ ไ ด้ ทํ า การประมวลผลจากตัว ระบบควบคุม อัต โนมัติ ส่ง ไปสั่ง งานให้
มอเตอร์ เครื่ องสูบนํ ้า ประตูนํ ้าไฟฟ้า เครื่ องจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์อื่นในระบบผลิตทํางานได้ ตามเงื่อนไขที่
กําหนด
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กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
หมวด ข ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
_____________________________________________________________________________________

1. มาตรฐานระบบการต่ อลงดิน (Ground Systems)
การต่อลงดินมีวตั ถุประสงค์ที่สําคัญด้ านความปลอดภัยของผู้ใช้ งาน ด้ านประสิทธิผล คุณภาพการ
ทํางานของระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันต่างๆ รวมถึงการป้องกันผลกระทบจากปรากฎการณ์ฟ้าผ่า โดย
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
(1) การต่อลงดินสําหรับระบบไฟฟ้า (System Grounding)
ั ฑ์ (Equipment Grounding)
(2) การต่อลงดินสําหรับบริ ภณ
(3) การต่ อ ลงดิ น สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ (Electronic&Computer
Grounding)
(4) การต่อลงดินสําหรับระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection Grounding)
ผู้รั บ จ้ า งจะต้ อ งจัด หา ติ ด ตัง้ และทดสอบ การต่อ ลงดิ น ของระบบทัง้ 4 ที่ ก ล่ า งไว้ ข้ า งต้ น
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้ อ้างอิงและสามารถทํางานครอบคลุมมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุในแบบและข้ อกําหนด

1.1 มาตรฐานอ้ างอิง
อุปกรณ์และการติดตังของระบบการต่
้
อลงดินจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี ้
(1) UL Standard for Safety for Grounding and Bonding Equipment, UL 467
(2) มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ
้
้ าสําหรับประเทศไทย ฉบับปี ล่าสุด (EIT Standard)
*หมายเหตุ
- National Electrical Code (NEC), Article 250 Grounding and Bonding ระบบการต่อ
ลงดินของงานไฟฟ้าเพิ่มเติม
- ANSI/TIA/EIA-607 Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications
ระบบการต่อลงดินของงานสื่อสารเพิ่มเติม

1.2 มาตรฐานอุปกรณ์
อุปกรณ์ ในระบบการต่อลงดินของงานไฟฟ้า งานสื่อสารและป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ ในโครงการ
จะต้ องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น
- IEC 62561
- UL 467
- UL 486
- IEEE 837
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1.3 ความต้ องการทั่วไป
ระบบการต่อลงดิน ประกอบด้ วยอุปกรณ์ที่สําคัญดังนี ้
(1) หลักดิน (Ground Rod)
(2) ตัวนําสําหรับต่อลงดินหรื อสายดิน (Grounding Conductor)
1.3.1 มาตรฐานหลักดินและสิ่งที่ใช้ แทนหลักดิน
1.3.1.1 หลักดินชนิดแท่งเหล็กชุบด้ วยทองแดง (Copper-Bond Steel) หรื อแท่ง
ทองแดง (Solid Coper) ต้ องมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ ้ว (แท่งหลักดินขนาด 5/8 นิ ้ว หมายถึงขนาด
โดยประมาณ 0.560 นิ ้ว หรื อ 14.20 มิลลิเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร หรื อตามที่กําหนดในแบบ โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1.3.1.2 เหล็กที่ใช้ เป็ นแกนให้ ทําจาก Low Carbon Steel ที่มี Tensile Strength ขนาด
ไม่น้อยกว่า 600 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
1.3.1.3 ทองแดงที่ ใ ช้ หุ้ มมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ 99.9% และหุ้ มอย่ า งแนบสนิ ท แบบ
Molecularly Bonding หรื อ Electro plating กับแกนเหล็ก ความหนาของทองแดงที่ห้ มุ ที่จดุ ใดๆ ต้ องไม่น้อย
กว่า 0.25 มิลลิเมตร
1.3.1.4 ต้ องผ่านการทดสอบการยึดแน่นและความคงทนของทองแดงที่ ห้ ุมด้ วยวิ ธี
Jacket Adherence Test และ Bending Test ตามมาตรฐาน UL 467 และได้ รับใบรับรองคุณภาพ UL Listed
1.3.1.5 หลักดินชนิดใช้ อาคารที่เป็ นโครงโลหะและมีการต่อลงดินอย่างถูกต้ อง โดย
จะต้ องมีคา่ ความต้ านทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม
1.3.1.6 ห้ ามใช้ วสั ดุที่ทําด้ วยอะลูมิเนียมหรื อโลหะผสมของอะลูมิเนียมเป็ นหลักดินหรื อ
สิง่ ที่ใช้ แทนหลักดิน
1.3.1.7 หลักดินชนิดอื่นๆ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ
ก่อนนํามาใช้ งาน
1.3.1.8 การปั กหลักสายดินต้ องให้ แต่ละหลักห่างจากหลักข้ างเคียงสองหลักมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร เท่าๆกันโดยหลักสายดินนีใ้ ห้ เชื่อมต่อถึงกันด้ วยสายตัวนําแกนเหล็กหุ้มด้ วยทองแดง
(Copper Clad Steel Wire) ขนาดพื ้นที่หน้ าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตารางเซนติเมตร หรื อตามที่ระบุในแบบโดย
วัสดุของสายตัวนําเป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM B910/B910M และการเชื่อมทังหมดให้
้
ใช้ วิธี Exothermic
Weldingโดยผงเชื่อมต้ องผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน UL 467 และได้ รับใบรับรองคุณภาพ
UL Listed
1.3.1.9 หลักสายดินในระบบต่อไปนี ใ้ ห้ แยกจากกันคือ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าและระบบสื่อสาร และมีการต่อเชื่อมถึงกันเฉพาะที่ชนั ้ Ground เท่านัน้
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1.3.2 มาตรฐานตัวนําสําหรับต่ อลงดินหรือสายดิน
(1) สายต่อหลักดินสําหรับระบบไฟฟ้า (System Grounding) สายต่อหลักดินต้ องเป็ น
ตัวนําทองแดงเท่านัน้ เป็ นชนิดตัวนําเดี่ยวหรื อตัวนําตีเกลียวหุ้มฉนวน และต้ อง
เป็ นตัวนําเส้ นเดียวยาวตลอดไม่มีการต่อ ขนาดของสายดินนี ้ให้ ขึ ้นอยู่กับขนาด
ของตัว นํ า ประธานของระบบไฟฟ้ านัน้ ตามตารางที่ 1 การต่อ ลงดิ น (อ้ า งอิ ง
มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ
้
้ าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556)

ตารางที่ 1 ขนาดสายต่ อลงดินสําหรั บระบบไฟฟ้า (System Ground)
ขนาดตัวนําประธาน (ตัวนําทองแดง)
(ตารางมิลลิเมตร)
ไม่เกิน 35
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500
เกิน 500

ขนาดตํ่าสุดของสายต่ อหลักดิน
(ตัวนําทองแดง) (ตารางมิลลิเมตร)
10
16
25
35
50
70
95

(2) สายต่อหลักดินสําหรับบริ ภณ
ั ฑ์ (Equipment Grounding) สายต่อหลักดินต้ อง
เป็ นตัวนําทองแดงเท่านัน้ เป็ นชนิดตัวนําเดี่ยวหรื อตัวนําตีเกลียวหุ้มฉนวน และ
ต้ องเป็ นตัวนํ าเส้ นเดียวยาวตลอดไม่มีการต่อ ขนาดของสายดินนี ก้ ํ าหนดจาก
ขนาดเครื่ องป้องกันกระแสเกินของแต่ละวงจรตามตารางที่ 2 การต่อลงดิน (อ้ างอิง
มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ
้
้ าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556) แต่ถ้าขนาดสายที่
กําหนดจากตารางมีขนาดใหญ่กว่าสายตัวนําของวงจร ให้ ใช้ ขนาดสายดินเท่ากับ
ขนาดสายตัวนําของวงจรได้
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ตารางที่ 2 ขนาดสายต่ อหลักดินสําหรั บบริภณ
ั ฑ์ (Equipment Ground)
พิกัดหรื อขนาดปรั บตัง้ ของ
เครื่องป้องกันกระแสเกินไม่ เกิน
(แอมแปร์ )
20
40
70
100
200
400
500
800
1000
1250
2000
2500
4000
6000

ขนาดตํ่าสุดของสายดินของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้า
(ตัวนําทองแดง)
(ตารางมิลลิเมตร)
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
185
240
400

(3) สายต่อ หลัก ดิ น สํ า หรั บ อุป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ (Electronic&
Computer Grounding) ต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-607 ขนาด
สายต่ อ หลัก ดิ น หากมิ ไ ด้ ร ะบุใ นแบบ ให้ ใ ช้ ส ายทองแดงหุ้ม ฉนวนพี วี ซี ข นาด
พื ้นที่หน้ าตัดตํ่าสุด 50 ตารางมิลลิเมตร ส่วนสายเชื่อมกับ Ground Bar สําหรับ
ระบบสื่ อสารกรณี ที่มี ห้องระบบสื่อสารหลายๆชัน้ ให้ ใช้ พืน้ ที่ ห น้ าตัดตํ่ าสุด 16
ตารางมิลลิเมตร
(4) การเชื่อม (Welding) การเชื่อมต่อโลหะให้ มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ามีวิธีการต่างๆ
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของโลหะและสภาพของงาน โดยการเชื่อมต่อระหว่างตัวนําทองแดง
กับตัวนําทองแดง ตัวนําทองแดงกับตัวนําแกนเหล็กหุ้มด้ วยทองแดงตัวนําแกน
เหล็กหุ้มด้ วยทองแดงกับตัวนําแกนเหล็กหุ้มด้ วยทองแดงหรื อตัวนําแกนเหล็กหุ้ม
ด้ วยทองแดงกับเหล็กให้ เชื่อมด้ วยวิธี Exothermic Welding โดยผงเชื่อมต้ องผ่าน
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การทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน UL 467 และได้ รับใบรับรองคุณภาพ UL
Listed
(5) จุดต่อลงดินทุกจุดจะต้ องติดตังใน
้ Ground Inspection Pit ทําจากคอนกรี ตหล่อ
ขนาดไม่เล็กกว่า 320 x 320 มิลลิเมตร ลึก 190 มิลลิเมตร มีฝาคอนกรี ตปิ ดพร้ อม
และต้ องผ่านการทดสอบรั บแรงกดทับได้ ไม่น้อยกว่า 6,000 นิวตัน ติดตัง้ เรี ยบ
เสมอผิวดิน หากจุดติดตังเป็
้ นจุดที่ต้องรับนํ ้าหนักมากให้ ใช้ ฝาปิ ดเป็ นฝาเหล็กหล่อ
(Cast Iron Cover) และต้ องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 625

2. มาตรฐานระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
2.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
2.1.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์ในระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ให้ ทํางานได้
โดยสมบูรณ์ อุปกรณ์ และวัสดุใดที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ในแบบหรื อในรายการประกอบแบบไฟฟ้าแต่จําเป็ นต้ อง
้
คิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มจากผู้
ใช้ เพื่อให้ ระบบการทํ างานได้ อย่างสมบูรณ์ ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังโดยไม่
ว่าจ้ าง
2.1.2 การติดตังระบบสั
้
ญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ การติดตังให้
้ เป็ นไปตามมาตรฐาน วสท.
NEC และคําแนะนําของผู้ผลิต
2.1.3 อุปกรณ์ในระบบให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ UL หรื อ TISI หรื อ JIS

2.2 อุปกรณ์ ในระบบ
อุปกรณ์ในระบบประกอบไปด้ วย
(1) แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ Fire Control Panel (FCP)
(2) แผงแสดงผลเพลิงไหม้ Annunciator
(3) แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply
(4) อุปกรณ์ตรวจจับ Initiating Devices
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน (Heat Detector)
(5) อุปกรณ์แจ้ งเหตุ Audible Devices
- อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ (Manual Station)
- กระดิง่ ไฟฟ้า (Alarm Bell)
*หมายเหตุ
รายการกํ าหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดเฉพาะงานตามข้ อกํ าหนดของ
สัญญา และการติดตังอุ
้ ปกรณ์ในระบบต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของ วสท.
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2.3 การเดินสายตัวนํา
2.3.1 ทั่วไป
(1) การเดิ น สายระบบตรวจจับ เพลิ ง ไหม้ และระบบแจ้ งเหตุ เ พลิ ง ไหม้ รวมทั ง้
วงจรไฟฟ้ าแรงตํ่า อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับระบบนี ้ ต้ องเดิน สายแยกต่า งห่า งจาก
วงจรไฟฟ้าของระบบอื่น
(2) การเดินสายต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน วสท.
2.3.2 สายไฟฟ้าที่ใช้ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในส่วนที่ระบุให้ เป็ นชนิดทนไฟ ต้ องมีพิกัด
ทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 750 องศาเซลเซียสเป็ นเวลานาน 2 ชัว่ โมง หรื อมีวิธีอื่นที่ทําให้ คุณสมบัติการทนไฟ
เทียบเท่า ทังนี
้ ้สายไฟต้ องมีขนาดเพียงพอที่จะรับกระแสในวงจรได้ แต่ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตาราง
มิลลิเมตร
2.3.3 สีของสายไฟฟ้าและการทําเครื่องหมายช่ องเดินสาย
2.3.3.1 สีของสายไฟฟ้า เปลือกหรื อสีภายนอกของสายไฟฟ้าต้ องมีสีตามที่กําหนดใน
มาตรฐานนี ้ ดังนี ้
1) เปลือกนอก
- ต้ องมีสีเหลืองหรื อสีส้ม หรื อโดยการทําเครื่ องหมายด้ วยสีที่ถาวร
แถบเครื่ องหมายต้ องมีขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
- เครื่ องหมายต้ องทําที่ปลายสายและทุกๆ ระยะห่างกันไม่เกิน 2.00
เมตร ตลอดความยาวสายที่อยูน่ อกช่องทางเดินสาย รวมทังตรงจุ
้
ด
ที่เปิ ดออกได้ เช่น กล่องต่อสาย
2) ฉนวน
- ฉนวนของสายไฟฟ้าแต่ละเส้ นต้ องมีสีหรื อเครื่ องหมายที่ติดถาวร
ติดไว้ ที่ ปลายสาย ทัง้ นี เ้ พื่ อความแตกต่า งของสายแต่ล ะเส้ น ได้
อย่างชัดเจน
2.3.3.2 การทําเครื่ องหมายช่องเดินสาย
1) ต้ องทําเครื่ องหมายด้ วยสีเหลืองหรื อสีส้มด้ วยสีที่ถาวร
2) แถบเครื่ องหมายต้ องมีขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
3) เครื่ องหมายต้ องทําห่างกันไม่เกิน 4 เมตร ตลอดความยาวช่องเดินสาย
2.3.4 การต่ อสาย (Joints and Termination)
การต่อสายไม่วา่ จะเป็ นการต่อสายระหว่างสายไฟฟ้าด้ วยกัน หรื อต่อระหว่างสายไฟฟ้า
กับบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าต้ องสอดคล้ องตามข้ อกําหนดต่อไปนี ้
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(1) การเดินสายอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณทังหมดต้
้
องมีการตรวจคุม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเมื่อมี
การถอดชิ ้นส่วนใดๆ จากวงจรโซนตรวจจับ จะมีสญ
ั ญาณเตือนที่โซนตรวจจับแต่
ละสายที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากันซึง่ เดินเข้ าและออกจากอุปกรณ์เมื่อต่อเข้ ากับขัวต่
้ อ
สายเดียวกัน ต้ องมีการแยกหัวต่อสายหรื อตัวต่อสาย
(2) ในการต่อสายต้ องมีวิธีการต่อสายและเลือกใช้ อุปกรณ์ ต่อสายให้ เหมาะสมกับ
สภาพการใช้ งาน การเดินสายในท่อร้ อยสายไฟฟ้าให้ ตอ่ สายได้ เฉพาะในกล่องต่อ
สายหรื อกล่องจุดต่อสายไฟฟ้าที่สามารถเปิ ดออกได้ สะดวก กล่องต่อสายต้ องมี
เครื่ องหมายโดยการทาสีด้วยสีเหลืองหรื อสีส้ม หรื อแสดงด้ วยอักษรข้ อความว่า
“แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ” ในตําแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจนภายหลังการติดตัง้ ตัวอักษรต้ องมี
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
(3) อุปกรณ์การต่อที่ใช้ กบั สายไฟ ต้ องเป็ นชนิดที่ออกแบบให้ ใช้ ได้ กบั สายทนไฟชนิด
นัน้
(4) ในที่ซงึ่ อุปกรณ์ตรวจจับต่อด้ วยสายอ่อน ที่แต่ละปลายสายต้ องมีอปุ กรณ์ยึดสาย
ติดกับโครงสร้ างเพื่อลดแรงดึงสายที่ขวต่
ั ้ อสาย
(5) ในที่ซงึ่ อุปกรณ์ เริ่ มสัญญาณมีสญ
ั ญาณเตือนแยกกัน การต่อสายต้ องให้ มนั่ ใจว่า
การขัดข้ องของอุปกรณ์ เริ่ มสัญญาณใดๆ จะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการส่งสัญญาณ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้
2.3.5 ชนิดของสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าสําหรับสําหรับระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับการใช้
งานของแต่ละส่วนในอาคาร สายไฟฟ้าที่ใช้ อาจจะเป็ นชนิดใดชนิดหนึง่ หรื อหลายชนิด ดังนี ้
(1) สายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ตาม มอก.11
(2) สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331
(3) สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
(4) สายทนไฟตามมาตรฐาน AS 3013
(5) สายทองแดงหุ้มฉนวนเอ็กซ์แอลพีอี (XLPE) หรื อฉนวนต้ านเปลวเพลิงอื่นๆ
(6) สายใยแก้ ว (Optical Fiber)
(7) สายโทรศัพท์
(8) สายชีลด์

2.4 การทดสอบ
2.4.1 ผู้รับจ้ า งต้ อ งทดสอบการทํ า งานของระบบต่อผู้ว่า จ้ า งหรื อ ผู้แ ทนผู้ว่า จ้ า ง ว่า ระบบ
ทํางานได้ โดยสมบูรณ์ครบตามที่กําหนดในรายการประกอบแบบ
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2.4.2 ผู้รั บ จ้ า งจะต้ อ งจัด การฝึ กอบรมพนัก งานของผู้ว่ า จ้ า งให้ ร้ ู ถึ ง วิ ธี ก ารใช้ ง าน วิ ธี ก าร
บํารุงรักษา และจะต้ องส่งเอกสารคูม่ ือการใช้ งานและบํารุงรักษาเป็ นภาษาไทย

3. มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่ า
3.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
ผู้รับจ้ างจะต้ องออกแบบ จัดหา ติดตัง้ และทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Faraday Cage
ให้ สามารถทํางานครอบคลุมป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าแก่อาคารต่างๆ ในโครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบและข้ อกําหนด

3.2 มาตรฐานอ้ างอิง
อุปกรณ์ และการติดตัง้ ของระบบการต่อลงดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า จะต้ องเป็ นไปตาม
มาตรฐานดังต่อไปนี ้
3.2.1 มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ
้
้ าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (EIT Standard)
3.2.2 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (EIT Standard)
ภาคที่ 1 ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ภาคที่ 2 การบริ หารความเสี่ยง
ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิง่ ปลูกสร้ างและอันตรายต่อชีวิต
ภาคที่ 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.3 International Electro Technical Commission, IEC 60364 Electrical Installations
for Buildings
3.2.4 UL Standard for Safety for Grounding and Bonding Equipment, UL 467

3.3 ความต้ องการด้ านเทคนิค
3.3.1 ระบบป้องกันฟ้าผ่าประกอบด้ วยอุปกรณ์ที่สําคัญดังนี ้
(1) หลักดิน (Ground Rod)
(2) ตัวนําลงดิน (Down Connector)
(3) หลักล่อฟ้า (Air Terminal)
3.3.2 มาตรฐานหลักดินและสิง่ ที่ใช้ แทนหลักดิน
(1) หลักดินชนิดแท่งเหล็กชุบด้ วยทองแดง (Copper-Bond Steel) หรื อแท่งทองแดง
(Solid Copper) ต้ องมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ ้ว (แท่งหลักดินขนาด 5/8
นิว้ หมายถึงขนาดโดยประมาณ 0.560 นิว้ หรื อ 14.20 มิลลิเมตร) ยาวไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตรหรื อตามที่กําหนดในแบบ โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
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1.1) เหล็กที่ใช้ เป็ นแกนให้ ทําจาก Low Carbon Steel ที่มี Tensile Strength
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
1.2) ทองแดงที่ ใ ช้ หุ้ มมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ 99.9% และหุ้ มอย่ า งแนบสนิ ท แบบ
Molecularly Bonding หรื อ Electro plating กับแกนเหล็ก ความหนาของ
ทองแดงที่ห้ มุ ที่จดุ ใดๆ ต้ องไม่น้อยกว่า 0.25 มิลลิเมตร
1.3) ต้ องผ่านการทดสอบการยึดแน่นและความคงทนของทองแดงที่ห้ มุ ด้ วยวิธี
Jacket Adherence Test และ Bending Test ตามมาตรฐาน UL 467 และ
ได้ รับใบรับรองคุณภาพ UL Listed
(2) หลักดินชนิดใช้ อาคารที่เป็ นโครงโลหะและมีการต่อลงดินอย่างถูกต้ อง โดยจะต้ อง
มีคา่ ความต้ านทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม
(3) ห้ ามใช้ วสั ดุที่ทําด้ วยอะลูมิเนียมหรื อโลหะผสมของอะลูมิเนียมเป็ นหลักดินหรื อสิ่ง
ที่ใช้ แทนหลักดิน
(4) หลักดินชนิดอื่นๆ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบก่อน
นํามาใช้ งาน
3.3.3 ตัวนําลงดิน (Down Conductor) ให้ ใช้ สายตัวนําอะลูมิเนียมตัน หรื อทองแดงขนาดตามที่
ระบุไว้ ในแบบ หรื อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9.5 มิลลิเมตร หรื อพื ้นที่หน้ าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตาราง
มิลลิเมตรหุ้มด้ วยฉนวนเป็ นตัวนําลงดินในแต่ละจุดที่ กําหนดไว้ โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC
62561-2
3.3.4 ตัวนําบนหลังคา (Roof Conductor) ตัวนําบนหลังคาซึง่ เป็ นตัวนําสําหรับเชื่อมต่อหลักล่อ
ฟ้าให้ ต่อเนื่องกันทางไฟฟ้าถึงกันทัง้ หมด ตัวนําล่อฟ้าต้ องเป็ นเทปอะลูมิเนียม หรื อเทปทองแดง ที่มีขนาด
ตามที่ระบุไว้ ในแบบหรื อมีพื ้นที่ภาคตัดขวางไม่น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร
3.3.5 อุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้าผ่า เช่น อุปกรณ์จบั ยึดตัวนําล่อฟ้าอุปกรณ์จบั ยึดตัวนําลงดิน
อุปกรณ์เชื่อมต่อและรอยต่อของจุดเชื่อมต่อต่างๆ ต้ องผ่านการทดสอบคุณสมบัติในรู ปแบบ Heavy Duty
Type ตามมาตรฐาน IEC 62561
3.3.6 หลักล่อฟ้า (Air Terminal) ให้ ใช้ หลักล่อฟ้าตามที่ระบุไว้ ในแบบ หรื อแท่งทองแดงล้ วน
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร ติดตังสู
้ งสุดของอาคารหรื อตามระบุใน
แบบ ในกรณีใช้ หลักล่อฟ้าต่อตังกั
้ บเสาสูงต้ องมีรายการคํานวณความสามารถในการทนต่อแรงลมที่ความเร็ ว
ไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และต้ องผ่านการทดสอบคุณสมบัติในรูปแบบ Heavy Duty Type ตาม
มาตรฐาน IEC 62561
3.3.7 ตัวนําช่วยกระจายประจุไฟฟ้า เป็ นตัวนําไฟฟ้าที่ใช้ เชื่อมต่อระหว่างตัวนําลงดินแต่ละแนว
ให้ มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า โดยปกติให้ ใช้ ตวั นําแกนเหล็กชุบด้ วยทองแดง (Copper Bond Steel Wire) ขนาด
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พื ้นที่หน้ าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตรตามแนวระดับที่กําหนดไว้ ในแบบ โดยวัสดุของสายตัวนําเป็ นไป
ตามมาตรฐาน ASTM B910/B910M
3.3.8 การเชื่อม (Welding) การเชื่อมต่อโลหะให้ มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ามีวิธีการต่างๆ
ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของโลหะและสภาพของงาน โดยการเชื่อมต่อระหว่างตัวนําทองแดงกับตัวนําทองแดงตัวนํา
ทองแดงกับตัวนําแกนเหล็กหุ้มด้ วยทองแดงตัวนําแกนเหล็กหุ้มด้ วยทองแดงกับตัวนําแกนเหล็กหุ้มด้ วย
ทองแดงหรื อตัวนําแกนเหล็กหุ้มด้ วยทองแดงกับเหล็กให้ เชื่อมด้ วยวิธี Exothermic Welding โดยผงเชื่อม
ต้ องผ่านการทดสอบคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน UL 467 และได้ รับใบรับรองคุณภาพ UL Listed
้ Ground Inspection Pit ทําจากคอนกรี ตหล่อขนาด
3.3.9 จุดต่อลงดินทุกจุดจะต้ องติดตังใน
ไม่เล็กกว่า 320 x 320 มิลลิเมตรลึก 190 มิลลิเมตร มีฝาคอนกรี ตปิ ดพร้ อม และต้ องผ่านการทดสอบรับแรง
กดทับได้ ไม่น้อยกว่า 6,000 นิวตันติดตังเรี
้ ยบเสมอผิวดิน หากจุดติดตังเป็
้ นจุดที่ต้องรับนํ ้าหนักมากให้ ใช้ ฝา
ปิ ดเป็ นฝาเหล็กหล่อ (Cast Iron Cover) และต้ องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62561
3.3.10 อุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็ นโลหะ เช่น ท่อนํ ้า บันไดเหล็ก เป็ นต้ น ติดตังอยู
้ ่ห่างจากระบบล่อ
ฟ้าส่วนเปลือยไม่เกิน 3.00 เมตร ต้ องทําการเชื่อมเข้ ากับระบบด้ วย

3.4. การติดตัง้
3.4.1 การติดตังให้
้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่อ้างอิงข้ างต้ น
3.4.2 การติดตังจะต้
้ องให้ ช่างชํานาญงานที่ผ่านการอบรมการติดตังระบบการต่
้
อลงดินและ
ระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็ นผู้ปฏิบตั งิ าน
้
3.4.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั งิ านตามขันตอนในการติ
้
ดตังที
้ ่ได้ ระบุไว้ ในคูม่ ือการติดตังของทาง
ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
3.4.4 ผู้รับจ้ างต้ องทํา Shop Drawing แสดงรายละเอียดของระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
อนุมตั กิ ่อนดําเนินการติดตัง้

3.5 การส่ งมอบงาน
3.5.1 ต้ องมีการวัดค่าความต้ านทานดินโดยที่คา่ ความต้ านทานของแต่ละจุดจะต้ องไม่เกิน 5
โอห์ม
3.5.2 ต้ องมีการวัดความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของจุดต่อระหว่างระบบการต่อลงดินและระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า โดยจะทําการวัดจากหลักล่อฟ้าถึงจุดต่อหลักดินซึง่ ค่าความต้ านทานจะต้ องไม่เกิน 0.2 โอห์ม
3.5.3 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํ าแผนการตรวจสอบค่าความต้ านทานดิน ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
กระแสรั่วไหลของอุปกรณ์ SPD ตามระยะเวลาที่มาตรฐาน IEC 62305 กําหนดส่งมอบให้ กบั ทางเจ้ าของ
งาน เพื่อนําไปปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอพร้ อมทังปรั
้ บปรุงแก้ ไขให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานตลอดเวลา
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4. มาตรฐานระบบกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV)
4.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
เป็ นระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดสามารถแสดงภาพผ่านจอภาพหรื อโทรทัศน์ได้ และใช้ งานได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเท่ากับหรื อดีกว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
โดยรายการกําหนดคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเฉพาะงาน

4.2 ระบบต้ องประกอบไปด้ วย
4.2.1 กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด สําหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
(1) กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่ (Indoor Analog Fixed Came)
(2) กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ (Indoor IP Fixed Camera)
(3) กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพี แบบปรับมุมมอง (Indoor PTZ Network Camera)
4.2.2 กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดสําหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
(1) กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่ (Indoor Analog Fixed Came
(2) กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ (Indoor IP Fixed Camera)
(3) กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพี แบบปรับมุมมอง (Indoor PTZ Network Camera)
4.2.3 เครื่องบันทึกภาพ
(1) เครื่ องบันทึกภาพผ่านเครื อข่าย (NVR - Network Video Recorder)
(2) เครื่ องบันทึกภาพแบบดิจิทลั (DVR - Digital Video Recorder)
4.2.4 ผู้รั บ จ้ า งจะต้ อ งจัด การฝึ กอบรมพนัก งานของผู้ว่ า จ้ า งให้ ร้ ู ถึ ง วิ ธี ก ารใช้ ง าน วิ ธี ก าร
บํารุงรักษา และจะต้ องส่งเอกสารคูม่ ือการใช้ งานและบํารุงรักษาเป็ นภาษาไทย
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กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
หมวด ค การติดตัง้ และทดสอบระบบไฟฟ้า
______________________________________________________________________________________

1. ข้ อกําหนดทั่วไป
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อทําการติดตังทดสอบอุ
้
ปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้าทังหมดให้
้
เสร็ จสมบูรณ์ ตามที่กําหนดไว้ ในแบบแปลนไฟฟ้าและรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้ ถูกต้ อง
ตามหลักวิ ชาการและมาตรฐานที่ กํ า หนดโดยให้ ถื อตามมาตรฐานฉบับล่า สุด (ข้ อที่ 8 ข้ อกํ า หนดและ
มาตรฐาน )
รายละเอียดที่กําหนดต่อไปนีม้ ีวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปว่า เมื่องานติดตังระบบไฟฟ
้
้ าเสร็ จสิน้ แล้ ว
จะต้ องสามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ หากเกิดมีความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดก็
ตามผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการปรับปรุ ง ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่ให้ อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม โดยผู้ว่า
จ้ าง มิต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิ่มขึ ้นจากราคาที่ผ้ รู ับจ้ างเสนอ
ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น การติดตังมอเตอร์
้
ไฟฟ้า ตู้สวิตช์ การเดินสายไฟฟ้า การเชื่อมสาย
และอุปกรณ์ต่างๆ ผู้รับจ้ างมีหน้ าที่ดําเนินการให้ เรี ยบร้ อยถูกต้ องตามหลักวิชาการและตามความเห็นชอบ
ของผู้วา่ จ้ าง

1.1 ขนาดของอุปกรณ์ ต่างๆ
ผู้รับจ้ างจะต้ องสํารวจขนาดและระยะต่างๆ ในตัวอาคารที่จะทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตลอดจน
การเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ ผ่านไปยัง จุดติดตัง้ นัน้ ๆ อาจจํ าเป็ นต้ องถอดแยกอุปกรณ์ นัน้ ๆ ออกเป็ นส่วนๆ
เพื่อให้ สามารถเคลื่อนย้ ายได้ สะดวกผู้รับจ้ างก็สามารถทําได้ แต่ถ้าหากเกิดการเสียหายกับอุปกรณ์ ใดๆ
และกับตัวอาคารแล้ ว เป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการซ่อมแซมให้ คืนสภาพเดิมทุก
ประการ โดยจะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มจากผู้วา่ จ้ างไม่ได้

1.2 การทําเครื่องหมายสําหรับอุปกรณ์
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผ่นป้ายแสดงอุปกรณ์ที่ติดตังหรื
้ อปรับปรุ งด้ วยแผ่นพลาสติก โดยเขียน
ด้ วยตัวอักษรสีดําลึกบนพื ้นสีขาว ประกอบติดกับอุปกรณ์ อย่างแน่นหนาแข็งแรง การทําเครื่ องหมายให้
เป็ นไปตามแบบแผนผังระบบไฟฟ้าและคําแนะนําของตัวแทนผู้วา่ จ้ าง
สํ า หรั บอุป กรณ์ ที่ จ ะต้ อ งแสดงป้ ายเครื่ อ งหมายประกอบด้ ว ย ตู้สวิ ต ช์ ตัดตอนรวม (Main
Distribution Board) ตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Panel) แผงสวิตช์ควบคุมแสงสว่างเต้ ารับ
ไฟฟ้า แผงควบคุมอุปกรณ์ เครื่ องวัด เซอร์ กิตเบรคเกอร์ ฯลฯ
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1.3 วัสดุ
วัสดุที่จะจัดหามาใช้ ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดจะต้
้
องเป็ นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้
งานมาก่อนและเป็ นไปตามข้ อกําหนดเฉพาะแห่ง วัสดุและอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน เช่น
ชุดสตาร์ ทมอเตอร์ DOL และสตาร์ เดลต้ า ให้ ใช้ ชนิดที่มีเครื่ องหมายการค้ าเดียวกันทัง้
โครงการ ส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอื่นๆ เป็ นไปตามมาตรฐาน กปภ.04-2558 ฉบับนี ้
หากวัสดุใดที่ไม่ได้ กําหนดไว้ จะต้ องเป็ นชนิดที่ดีที่สดุ ของอุปกรณ์นนๆ
ั ้ ผู้ว่าจ้ างอาจจะขอให้ ผ้ ู
้ ได้
รับจ้ างจัดส่งตัวอย่างวัสดุตา่ งๆ ให้ ตรวจสอบเพื่อรับความเห็นชอบก่อนจะทําการติดตังก็
อุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิดที่ อยู่ระหว่างการดําเนินการก่ อสร้ าง จะต้ องมี การป้องกันการชํ ารุ ด
เสียหายจากทางกลและการเปี ยกชื ้นอย่างดีไม่ให้ เกิดการชํารุ ดเสียหาย หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้น ผู้รับ
จ้ างจะต้ องดําเนินการเปลี่ยนหรื อซ่อมให้ อยู่ในสภาพดีทุกประการ โดยจะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้ าง
ไม่ได้ ในกรณี เกิ ดความเสียหายจากการเปี ยกชืน้ และอยู่ในวิสยั ที่สามารถใช้ งานได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องนํ า
อุปกรณ์นนไปผ่
ั ้ านกระบวนการทําให้ แห้ ง และทดสอบจนเป็ นที่พอใจของตัวแทนผู้ว่าจ้ าง หากตัวแทนของผู้
ว่าจ้ างมีความเห็นว่าสมควรเปลี่ยน อาจเสนอให้ เปลี่ยนอุปกรณ์ ดงั กล่าวเสียก็ได้ โดยจะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
จากผู้วา่ จ้ างไม่ได้

1.4 ตัวแทนผู้รับจ้ าง
ตัวแทนผู้รับจ้ างในส่วนของงานไฟฟ้า จะต้ องอยู่ประจําที่สถานที่ก่อสร้ างตลอดเวลาขณะที่มี
การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ อง และต้ องประสานงานกับผู้ควบคุมงานหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ าง เพื่อควบคุม
งานให้ ดําเนิ นไปอย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามความต้ องการของผู้ว่าจ้ างซึ่งเป็ นผู้มีอํา นาจเต็มในการ
พิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับงานสร้ างส่วนนี ้

1.5 การทดสอบ
เป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ างที่จะต้ องทําการทดสอบ เปลี่ยน ซ่อม และปรับแต่งอุปกรณ์ ต่างๆ ใน
การติดตังระบบไฟฟ
้
้ าจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และทําการทดลองใช้ งานในสภาพที่ทําการติดตังจริ
้ งตาม
ข้ อกํ าหนดต่อหน้ าตัวแทนของผู้ว่าจ้ างก่อนที่จะส่งมอบงาน โดยที่ผ้ ูรับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้เตรี ยมการจัดหา
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดสอบระบบไฟฟ้า ทังนี
้ ้ผู้รับจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินการทังสิ
้ ้น

2. ความหมายที่กาํ หนดในแบบแปลน
วงจรไฟฟ้า 3 เฟสทังหมดให้
้
เดินในท่อร้ อยสายไฟฟ้าแยกท่อละ 1 วงจร นอกจากระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ผู้รับจ้ างจะต้ องประสานงานเพื่อรับความเห็นชอบจากตัวแทนผู้ว่าจ้ าง ในการกํ าหนดจุดที่ติดตัง้
ระดับความสูงของสวิตช์ เต้ ารับไฟฟ้า ตู้สวิตช์ต่างๆ และอื่นๆ ก่อนทําการติดตัง้ การดําเนินการที่ไม่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากตัวแทนผู้ว่าจ้ างจะต้ องทําการเปลี่ยนแปลงไปตามคําแนะนําของผู้แทนดังกล่าวโดยไม่มี
เงื่อนไข และจะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มจากผู้วา่ จ้ างไม่ได้
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จุดติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตามที่กําหนดในแบบแปลน เป็ นเพียงการกํ าหนดโดยประมาณเพื่อให้ ทราบถึง
วัตถุประสงค์ สถานที่หรื อบริ เวณเท่านัน้ การติดตังจริ
้ งจะต้ องเสนอ Layout Plan และ Installation Detail
เพื่อขอความเห็นชอบในระหว่างการก่อสร้ าง และเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ างที่จะต้ องประสานงานระหว่างการ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้ากับงานส่วนอื่นให้ สอดคล้ องกัน โดยเป็ นไปตามคําแนะนําของตัวแทนผู้ว่าจ้ าง เพื่อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคหรื อการต้ องแก้ ไขโดยไม่จําเป็ น
แบบแปลนตามสัญญานี ้เป็ นเพียงแผนผังและการทําหน้ าที่ของวงจรหรื ออุปกรณ์ต่างๆ เท่านัน้ เป็ น
้ ปกรณ์
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทํา Shop Drawing และจัดหาแรงงานเพื่อติดตังอุ
ต่างๆ ให้ ทํางานได้ สมบูรณ์พร้ อมที่จะใช้ งานในสนามทังระบบไฟฟ
้
้ าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ วงจรหรื อ
อุป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ จ ะต้ อ งประกอบเข้ า ไปเพื่ อ ให้ ทํ า งานได้ ส มบูร ณ์ ต ามข้ อ กํ า หนด เป็ นหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ างเช่นกัน
การกําหนดขนาดพิกดั ของมอเตอร์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ขนาดสายไฟฟ้า ขนาดท่อร้ อยสายไฟฟ้า
และอื่นๆ เป็ นค่าโดยประมาณที่ได้ จากการคํานวณเท่านัน้ ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอแบบเพื่อขอความเห็นชอบ
้ ขนาดถูกต้ องตามพิกดั สําหรับใช้ งานนันๆ
้ ได้ จริ ง
และจะต้ องมีความมัน่ ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ติดตังมี
ค่าขนาดของพิกดั ของเครื่ องป้องกันวงจรย่อยที่กําหนดไว้ ตามแบบแปลนเป็ นค่าสูงสุดที่กําหนดให้
ท่อร้ อยสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ ยึดจับที่มีความจําเป็ นในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์
ต่างๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จดั หาและทําการติดตังทั
้ งสิ
้ ้น โดยเป็ นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดโดย
ได้ รับความเห็นชอบจากตัวแทนผู้วา่ จ้ าง

3. แบบแสดงรายละเอียดเพื่อทําการติดตัง้
3.1 Shop Drawingพร้ อมทัง้ รายการคํานวณ
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทํา Shop Drawing เพื่อแสดงและขอรับความเห็นชอบในการติดตังอุ
้ ปกรณ์
และวัสดุที่ใช้ โดยมีจํานวนและรายละเอียดตามที่ตวั แทนของผู้วา่ จ้ างต้ องการ
Shop Drawing ที่ผ้ รู ับจ้ างทําขึ ้น จะต้ องพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องแม่นยําตามความ
ต้ อ งการของการออกแบบ สภาพ สถานที่ ติด ตัง้ วิ ธี ก ารและข้ อ จํ า กัดต่า งๆ ก่ อนที่ จ ะเสนอให้ ผ้ ูว่ า จ้ า ง
พิจารณา ทังนี
้ ้ผู้รับจ้ างและวิศวกรผู้ควบคุม (สามัญวิศวกร) จะต้ องลงลายมือชื่อและวันที่ทําการตรวจสอบ
ไว้ ด้วย Shop Drawing ที่ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ นจะถูกส่งกลับโดยไม่มีการ
ตรวจสอบรับรองจากผู้วา่ จ้ าง
ตัวแทนผู้ว่าจ้ างจะตรวจสอบรับรอง Shop Drawing โดยจะพิจารณาเพียงแค่ความสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ และความสําคัญของการทํางานโดยสมบูรณ์ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนเท่านัน้ การเห็นชอบและการรับรองในวิธีการหรื ออื่นใดที่ผ้ รู ับจ้ างเสนอมา มิได้ ทําให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจาก
ความรับผิดชอบต่อการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ตลอดจนแรงงาน เพื่อทําให้ งานเสร็จสมบูรณ์
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ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อขนาดและมิติตามที่ได้ ทําการติดตังจริ
้ งและไม่ให้ เกิดความ
เสียหายต่องานในส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
การประกอบหรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ ทุกชนิดจะดําเนินการมิได้ นอกจากได้ รับความเห็นชอบจาก
ตัวแทนผู้วา่ จ้ างแล้ วเท่านัน้
Shop Drawingจะต้ องมีขนาดและรู ปร่ างตามที่ผ้ วู ่าจ้ างกําหนดและจะต้ องมีวิศวกรไฟฟ้า
ระดับสามัญหรื อวุฒิวิศวกรสาขาไฟฟ้ากําลังที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ลงนามรับรอง
Shop Drawing โดยต้ องแนบสําเนา ใบประกอบวิชาชีพ ใบปริ ญญาบัตร สําเนาบัตรประชาชน ทังนี
้ ้ วิศวกร
จะต้ องลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวและต้ องแนบรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี ้
3.1.1 ผังระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่าและแสงสว่างรอบบริ เวณสถานที่ก่อสร้ าง
3.1.2 ผังตู้สวิตช์ตดั ตอนรวม ตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ และตู้สวิตช์ตา่ งๆ ซึง่ แสดง
(1) Single Line Diagram
(2) Panel Layout ประกอบด้ วย Dimension, Component Layout and Wiring, Detail
Section, Schematic Control Diagram และรายละเอียดอื่นๆ
3.1.3 ผังแสดงรายละเอียดการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ ารับ
ไฟฟ้าในอาคารทุกหลัง
3.1.4 ให้ ผ้ รู ับจ้ างต้ องแสดงรายการคํานวณโหลดทางไฟฟ้าเสนอต่อผู้วา่ จ้ างตรวจสอบต่อไป
3.1.5 อื่นๆ ที่ตวั แทนผู้วา่ จ้ างต้ องการ

3.2 แบบแสดงรายละเอียดที่ทาํ การติดตัง้ จริง (Asbuilt Drawing)
หลังจากผู้รับจ้ างทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้าทังหมดเสร็
้
จสมบูรณ์ และได้ ทําการทดลองแล้ ว
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทํา Asbuilt Drawing ทังส่
้ วนที่เป็ นของเดิม (ถ้ ามี) และส่วนที่ได้ ทําใหม่ไว้ อย่างชัดเจน
โดยมีขนาดและรู ปร่ างตามที่ผ้ วู ่าจ้ างกําหนด และจะต้ องมีวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญหรื อวุฒิวิศวกรสาขา
ไฟฟ้ากําลัง ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ลงลายมือชื่อพร้ อมกับผู้รับจ้ างด้ วย และต้ องส่ง
มอบกระดาษไขต้ นฉบับมาตราส่วนเท่าแบบเดิมของผู้วา่ จ้ างจํานวน 1 ชุด แบบแปลน File Autocad รวมทัง้
Font และ Plot Style เป็ นแผ่น CD จํานวน 5 ชุด และแบบแปลนพิมพ์เขียวขนาดเดียวกับต้ นฉบับจํานวน 5
ชุด และเมื่อได้ รับการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างแล้ ว ผู้รับจ้ างจึงจะขอส่งงานงวด
สุดท้ ายได้
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4. การติดตัง้ ตู้ควบคุมไฟฟ้า
4.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
อุป กรณ์ ไ ฟฟ้ าตามรายการทัง้ หมดให้ ติ ด ตัง้ ในตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนดในแบบแปลน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
4.1.1 งานไฟฟ้าทังหมดให้
้
ปฏิบตั ติ าม ข้ อกําหนดและมาตรฐานข้ อ 8
4.1.2 อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่ า งๆ จะต้ อ งทํ า การติ ด ตัง้ อย่ า งแข็ ง แรงปลอดภัย ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่
ั ้ โดยเฉพาะ หรื ออุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสม
จัดเตรี ยมมาสําหรับอุปกรณ์นนๆ
4.1.3 อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่จะต้ องติดตังกั
้ บงานเหล็กโครงสร้ าง จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ตัวแทนผู้ว่าจ้ างเสียก่อน การยึดจับอุปกรณ์ กบั เหล็กโครงสร้ างให้ ใช้ อปุ กรณ์เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่องาน
้ องใช้ วิธีเชื่อมกับเหล็กโครงสร้ างภายหลังการเชื่อมเสร็ จจะต้ องเคาะเอา Slag
ลักษณะนี ้ ถ้ าในการติดตังต้
ออกแล้ วทาสีทบั และจะต้ องทําการต่อลงดินด้ วยในกรณีที่มีความจําเป็ น
4.2 ตู้สวิตช์ ตัดตอนรวม ตู้สวิตช์ ควบคุมมอเตอร์ แผงสวิตช์ ควบคุมแสงสว่าง และเต้ ารับ
ไฟฟ้า และแผงควบคุม
ให้ ติดตังตามตํ
้
าแหน่งและแบบการติดตังดั
้ งแสดงไว้ ในแบบแปลนและตามความเห็นของผู้
ว่าจ้ าง โดยยึดหลักที่ว่าจะต้ องมีทางเข้ าไปปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงปรับปรุ งและซ่อมแซมได้
สะดวกโดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 การติดตังให้
้ ใช้ อปุ กรณ์ประกอบตามความจําเป็ น เช่น Support, Bracket และ Plate
เพื่อยึดให้ แข็งแรง อุปกรณ์เหล่านี ้จะต้ องทําการลบคมและทาสีให้ เรี ยบร้ อย
4.2.2 ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวมและตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ ชนิดตังอิ
้ สระบนพื ้น ให้ ทําฐานคอนกรี ต
ยกพื ้นขึ ้นมาโดยมีความหนาตามความเหมาะสม การยึดตู้สวิตช์ติดกับพื ้นให้ ทําให้ แข็งแรงโดยให้ ใช้ สมอฝั ง
ในคอนกรี ต
4.2.3 ตู้สวิตช์ตดั ตอนรวม ตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ และแผงสวิตช์อื่นๆ ให้ ติดตังกั
้ บโครงสร้ าง
้ ให้ หารื อกับตัวแทนผู้วา่ จ้ างเพื่อหาตําแหน่งที่เหมาะสมต่อไป
ซึง่ ไม่มีการเคลื่อนที่ ถ้ าไม่สามารถติดตังได้
4.2.4 เมื่ อทํ า การติดตัง้ ตู้สวิ ต ช์ แ ละแผงสวิต ช์ ต่า งๆ ตลอดจนเดิน สายและเชื่ อ มสายแล้ ว
จะต้ องทํ าการตรวจสอบความแน่นหนาในการยึดตู้สวิตช์ บัสบาร์ เซอร์ กิตเบรคเกอร์ และอุปกรณ์ ไฟฟ้า
ทังหมดก่
้
อนทําการทดสอบการใช้ งาน
4.2.5 ตู้สวิตช์ ตดั ตอนรวม ตู้สวิตช์ ควบคุมมอเตอร์ แผงสวิตช์ ควบคุมแสงสว่างและเต้ ารั บ
ไฟฟ้า และแผงควบคุม จะต้ องป้องกันไม่ให้ สตั ว์ต่างๆ เข้ าไปข้ างในได้ เช่น หนู จิ ้งจก ฯลฯ โดยจะต้ องมีรู
หรื อช่องต่างๆ ที่โตไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
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4.3 ระบบเครื่องมือวัด
ให้ ทําการติดตังเครื
้ ่ องมือวัดต่างๆ เช่น Flow Meter ฯลฯ ตามที่กําหนดไว้ ในแบบแปลน โดย
แยกเดินสายไฟฟ้ากําลังและสายส่งสัญญาณออกจากกันคนละท่อ

4.4 การเตรียมช่ องเปิ ดและปลอก (Opening and Sleeves)
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังปลอก
้
(Sleeves) หรื อทําช่องเปิ ด (Opening) หรื อทําการเดิน
ท่อร้ อยสายไฟฟ้าก่อนในส่วนที่อยูใ่ นพื ้น ผนัง หรื อทะลุผา่ นคานคอนกรี ตโดยให้ ประสานงานกันระหว่างงาน
ด้ านไฟฟ้า งานด้ านก่อสร้ างและงานอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะพื ้นเสาหรื อส่วนอื่นๆ อันจะก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้ างของอาคารและงานอื่นๆ

5. การเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
5.1 การเดินสายไฟฟ้า
ให้ เดินสายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในแบบแปลน โดยให้ ยึดถือกฎการ
เดินสายของข้ อกําหนดและมาตรฐานข้ อ 8 ไว้ เป็ นหลักในการปฏิบตั งิ าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.1.1 การต่อเชื่อมสายจะต้ องเชื่อมต่อในกล่องต่อสายทังภายในและภายนอกของอาคาร
้
5.1.2 การต่อเชื่อมสายภายนอกอาคารบริ เวณเสาไฟฟ้า ไม่อนุญาตให้ เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
ระหว่างกลางของเสาไฟฟ้า
5.1.3 การเดินสายไฟฟ้าให้ ใช้ ความระมัดระวัง ห้ ามมีรอยชํารุ ดของฉนวน ห้ ามหักงอ และไม่
อนุญาตให้ ดดั งอและโค้ งจนรัศมีตํ่ากว่า 12 เท่าของเส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟ
5.1.4 สายไฟฟ้าที่ติดตังแล้
้ วเกิดการชํารุ ดให้ ทําการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่ โดยอยู่ในดุลย
พินิจของตัวแทนผู้วา่ จ้ าง โดยผู้รับจ้ างจะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มไม่ได้
5.1.5 การเดินสายไฟฟ้ ากํ า ลัง ให้ เ ดินลอยในอากาศโดยยึดบนเสาไฟฟ้ าด้ วย Secondary
Rack หรื อเดินในท่อร้ อยสายไฟฟ้า โดยยึดถือตามแบบแปลนและถ้ าไม่ได้ กําหนดไว้ ให้ เดินในท่อร้ อยสายไฟ
หรื อให้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของตัวแทนผู้วา่ จ้ าง
5.1.6 การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ ารับไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน โรงกรองนํ ้า โรงสูบนํ ้า
โรงเก็บพัสดุ และอาคารอื่นๆ ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
(1) ในบริ เวณที่เป็ นคานคอนกรี ต ฝ้าเพดานฉาบปูนเรี ยบ ฝ้าเพดานกระเบื ้องแผ่น
เรี ยบเคร่ าไม้ และผนังต่างๆ ให้ เดินสายไฟฟ้าโดยใช้ สายแกนเดียวหุ้มฉนวนและ
เปลือกนอกหุ้มฉนวนพีวีซีชนิด IEC 01 (THW) เดินในท่อ EMT
(2) ในบริ เวณที่เป็ นฝ้าเพดานเซลโลกรี ตวางบนเคร่ าทีบาร์ ให้ เดินสายไฟฟ้าหลังฝ้า
เพดาน โดยใช้ สายแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซีชนิด IEC 01(THW) เดินในท่อ EMT
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(3) ในบริ เวณที่ ไม่มีฝ้าและเป็ นโครงสร้ างเหล็ก ให้ เดินสายไฟฟ้าโดยใช้ สายแกน
เดียวหุ้มฉนวนพีวีซีชนิด IEC 01(THW) เดินในท่อ EMT
(4) บ้ านพักในบริ เวณที่เป็ นฝ้าเพดานกระเบื ้องแผ่นเรี ยบเคร่ าไม้ และผนังต่างๆ ให้ เดิน
สายไฟฟ้าโดยใช้ สายสองแกนหุ้มฉนวนและเปลือกนอกพีวีซีชนิด VAF เดินตีคลิป
5.1.7 การเข้ าสายที่แผงต่อสายของตู้สวิตช์ ต่างๆให้ ใช้ หางปลาขนาดที่เหมาะสมกับขนาด
สายไฟฟ้า และสายขนาดตังแต่
้ 16 ตารางมิลลิเมตรขึ ้นไปจะต้ องใช้ หางปลาแบบขันด้ วยสกรู เท่านัน้ สลัก
เกลียวและแป้นเกลียวที่ใช้ ยดึ ให้ เป็ นชนิดที่ชบุ ด้ วยแคดเมียมทนแรงดึงสูง สายควบคุมและสายเข้ าเครื่ องมือ
วัดต่างๆ ให้ ใส่หมายเลขสายตามวงจรการเดินสายนันๆ
้ โดยใช้ วิธีพิมพ์ติดกับสายหรื ออาจจะเป็ นปลอก
วงกลมทําจากพีวีซีก็ได้
5.1.8 การเดินสายเคเบิลใต้ ดิน ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน วสท. บทที่ 5 (หัวข้ อ5.1.4) ความลึก
ในการติดตังใต้
้ ดนิ สําหรับระบบไฟฟ้าแรงดันตํ่า เป็ นไปตามตารางนี ้ (มาจากตาราง วสท.)

ความลึกในการติดตัง้ ใต้ ดนิ สําหรั บระบบไฟฟ้าแรงดันตํ่า
วิธีท่ ี
วิธีการเดินสาย
1 สายเคเบิลฝั งดินโดยตรง
2 สายเคเบิลฝั งดินโดยตรงและมีแผ่นคอนกรี ตหนาไม่น้อย
กว่า 50 มิลลิเมตรวางอยูเ่ หนือสาย
3 ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง
4 ท่ออโลหะซึง่ ได้ รับการรับรองให้ ฝังดินโดยตรงได้ โดยไม่ต้อง
มีคอนกรี ตหุ้ม (เช่น ท่อเอชดีพีอี และท่อพีวีซี)
5 ท่อใยหิน หุ้มคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
6 ท่อร้ อยสายไฟฟ้าอื่นๆ ซึง่ ได้ รับการเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ

ความลึกน้ อยที่สุด (เมตร)
0.60
0.45
0.15
0.45
0.45
0.45

*หมายเหตุ
(1) ท่อร้ อยสายไฟฟ้าที่ได้ รับการรับรองให้ ฝังดินได้ โดยมีคอนกรี ตหุ้มต้ องหุ้มด้ วยคอนกรี ตหนาไม่
น้ อยกว่า 50 มิลลิเมตร
(2) สําหรับวิธีที่ 4, 5, และ 6 หากมีแผ่นคอนกรี ตหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรวางอยู่เหนือสายยอม
ให้ ความลึกลดลงเหลือ 0.30 เมตร ได้
้ อาคารหรื อใต้ พื ้นคอนกรี ตซึง่ หนาไม่
(3) ข้ อกําหนดสําหรับความลึกนี ้ไม่ใช้ บงั คับสําหรับการติดตังใต้
น้ อยกว่า 100 มิลลิเมตร และยื่นออกไปจากแนวติดตังไม่
้ น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร
(4) บริ เวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน ความลึกต้ องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
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5.2 การติดตัง้ ท่ อร้ อยสายไฟฟ้า
ห้ ามไม่ให้ ร้อยสายไฟฟ้าจนกว่าการเดินท่อร้ อยสายไฟฟ้าจะทําการติดตังสมบู
้ รณ์และตัวแทน
ผู้ว่ า จ้ า งได้ ต รวจสอบถูก ต้ อ งแล้ ว ในกรณี ท่ อ ร้ อยสายไฟฟ้ าฝั ง ในคอนกรี ต จะต้ อ งทํ า การฉาบปูน ให้
เรี ยบร้ อยเสียก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.1.1 ให้ ทําความสะอาดทังภายในและภายนอกท่
้
อก่อนทําการติดตัง้
5.1.2 การดัดงอท่อต้ องไม่ทําให้ เสียรู ปทรงและรัศมีความโค้ งของการดัดงอต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนด ว.ส.ท.หรื อ NEC (ไม่เกิน 360 องศา)
5.1.3 ท่อต้ องยึดกับโครงสร้ างอาคารหรื อโครงสร้ างถาวรอื่นๆทุกๆระยะไม่เกิน 1.50 เมตร
้ นที่เรี ยบร้ อยก่อนจึงสามารถร้ อยสายไฟฟ้า
5.1.4 ท่อแต่ละส่วนหรื อแต่ละระยะต้ องติดตังเป็
เข้ าท่อได้ ห้ ามร้ อยสายเข้ าท่อในขณะกําลังติดตังท่
้ อในส่วนนัน้
5.1.5 การใช้ ท่ออ่อนต้ องใช้ ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
5.1.6 ห้ ามใช้ ท่อโลหะเป็ นตัวนําสําหรับต่อลงดิน
5.1.7 ห้ ามใช้ ท่อโลหะขนาดเล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ ้ว)
5.1.8 ห้ ามใช้ ท่อโลหะบาง (EMT) ฝั งดินโดยตรง หรื อใช้ ในระบบไฟฟ้าแรงสูง
5.1.9 แนวการติดตังท่
้ อต้ องเป็ นแนวขนานหรื อตังฉากกั
้
บตัวอาคารเสมอ
5.1.10 ปลายท่อที่มีการร้ อยสายเข้ าท่อ ถ้ าอยูภ่ ายนอกอาคารหรื อในที่เปี ยกชื ้นต้ องมีหวั งูเห่า
(Service Entrance Fitting) ใส่ไว้
5.1.11 พื ้นที่หน้ าตัดของท่อร้ อยสายไฟฟ้าทุกเส้ นที่เดินในท่อ เมื่อรวมแล้ วต้ องไม่เกิน 40%
ของพื ้นที่หน้ าตัดภายในของท่อ
5.1.12 ปลายท่อร้ อยสายไฟฟ้าจะต้ องทําการอุดเพื่อป้องกันความชื ้นและฝุ่ นเข้ าในขณะทํา
้ วย
การก่อสร้ างและจะต้ องทําการลบคมของท่อร้ อยสายไฟฟ้าก่อนทําการติดตังด้
5.1.13 การยึดและติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟฟ้าให้ ใช้ อุปกรณ์ ยึดจับท่อที่เหมาะสม เช่น Clamp
และ Hanger โดยให้ มีระยะห่างกันไม่เกิน 2 เมตร
5.1.14 การติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟฟ้า ให้ ติดตังในแนวขนานกั
้
บพื ้น ผนัง และการหักมุมให้ เป็ น
มุมฉากเท่านัน้ การต่อท่อเข้ ากล่องต่อสายและตู้สวิตช์ต่างๆ ให้ ใช้ อปุ กรณ์ให้ ครบและถูกต้ องตามหลักวิชา
เช่น Locknut, Insulated Bushing ฯลฯ กล่องต่อสายในส่วนที่มองไม่เห็นให้ ใช้ ชนิดกล่องเหล็กขึ ้นรูปได้
ส่วนในบริ เวณที่สามารถมองเห็นได้ ให้ ใช้ กล่องต่อสายและอุปกรณ์ตอ่ ท่อชนิดโลหะหล่อเท่านัน้
5.1.15 ก่อนเข้ ามอเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่มีการสัน่ สะเทือน ให้ ใช้ ท่อร้ อยสายไฟฟ้า
ชนิด Liquid Tight Flexible Conduit ทุกครัง้
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5.1.16 ท่อร้ อยสายไฟฟ้า ให้ ทําแถบสีสญ
ั ลักษณ์ขนาดกว้ าง 100 มิลลิเมตร ทุกระยะ 4 เมตร
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- สายไฟฟ้ากําลัง
: สีส้ม
- สายควบคุม
: สีมว่ ง
- สายส่งสัญญาณ : สีเขียวอ่อน
*หมายเหตุ
ข้ อกําหนดนอกเหนือจากนี ้ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน วสท.ฉบับล่าสุด บทที่ 5 ข้ อกําหนดการเดินสาย
และวัสดุ

5.3 การติดตัง้ กล่ องต่ อสาย กล่ องดึงสาย
5.3.1 การติ ด ตัง้ กล่ อ งต่ อ สายและกล่ อ งดึ ง สายต้ อ งยึ ด แน่ น กั บ โครงสร้ างอาคารหรื อ
โครงสร้ างถาวรอื่นๆและตําแหน่งของกล่องต่อสายต้ องติดตังอยู
้ ่ในที่ซึ่งเข้ าถึงและทํางานได้ สะดวกโดยไม่
ต้ องรื อ้ ถอนส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคาร
้ องดึงสาย
5.3.2 การเดินท่อห้ ามหักโค้ ง 90 องศาเกิน 3 ครัง้ โดยไม่ได้ ตดิ ตังกล่
5.3.3 ท่อที่ตอ่ เข้ ากับกล่องต่อสาย และอุปกรณ์ต้องมี Connector ติดไว้
5.3.4 การต่อท่อกับกล่องต่อสายและตู้ ส่วนที่เป็ นเกลียวของท่อที่ต่อผ่านเข้ าไปในกล่องต่อ
สายและตู้ต้องมี Lock Nut ทังด้
้ านในและด้ านนอก และต้ องมี Bushing ด้ านในของกล่องต่อสายและด้ าน
ในของตู้ (เพิ่ม)
5.3.5 กล่องที่ใช้ กบั ระบบไฟฟ้าแรงสูงต้ องมีป้ายข้ อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” ติดไว้ อย่าง
ถาวร และอยูด่ ้ านนอกของฝากล่องสามารถเห็นได้ ชดั

5.4 การติดตัง้ และการเดินสาย ในรางเดินสายไฟฟ้า
5.4.1 สายที่เดินในรางเดินสาย และรางเคเบิลให้ ใช้ สายเคเบิลแกนเดียว หรื อหลายแกนหุ้ม
ฉนวน มีเปลือกนอก 2 ชัน้ ชนิด 60227-IEC 10 หรื อ NYY, NYY-G หรื อ CV เท่านัน้
5.4.2 การติดตังรางเดิ
้
นสาย ต้ องมีที่รองรับหรื อแขวนยึดให้ มนั่ คง ที่รองรับหรื อแขวนยึดราง
เดินสายที่เดินในแนวนอน ต้ องห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร รางเดินสายที่เดินในแนวดิ่งต้ องมีที่รองรับหรื อแขวน
ยึดห่างกันไม่เกิน 4.50 เมตร และมีจดุ ต่อของรางเดินสาย ระหว่างช่วงของที่รองรับ หรื อที่ยึดไม่เกิน 1 แห่ง
ท่อหรื อทางเดินสายอื่นๆ ที่นํามาต่อกับรางเดินสายไม่นบั เป็ นที่รองรับหรื อที่ยดึ
5.4.3 ที่ปลายของรางเดินสาย เมื่อไม่มีการเดินสายเข้ าออกต้ องปิ ดด้ วยแผ่นปิ ดท้ ายรางที่ทํา
มาสําหรับใช้ กบั รางชนิดเดียวกันเท่านัน้
5.4.4 อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย ได้ แก่ ข้ องอ ข้ อต่อ ข้ อต่อลดขนาด กล่องแยก 3 ทาง 4 ทาง
ฯลฯ ให้ ใช้ อปุ กรณ์สําเร็ จรูปเท่านัน้
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5.4.5 การต่อเนื่องกัน (Bonding) การใช้ รางเดินสายสําหรับเดินสายไฟฟ้า โดยรางเป็ นโลหะ
จะต้ องคํานึงถึงความต่อเนื่องถึงกันทางไฟฟ้าตลอดของการติดตังรางเดิ
้
นสาย ไม่ให้ เกิดการขาดตอนได้ ข้ อ
ต่อระหว่างรางเดินสายแต่ละช่วงจะต้ องแนบสนิทหรื อมีสายทองแดงขนาดตามมาตรฐาน NEC เรื่ องราง
เดินสายจะต้ องมีความต้ านทานต่อกระแสไฟฟ้าตํ่าตลอดระยะทางและต้ องรับปริ มาณกระแสไฟฟ้าอันเกิด
จากลัดวงจรได้ อย่างปลอดภัย
5.4.6 การเดินสายในรางเดินสาย ที่ไม่ได้ อยู่ในแนวนอนจะต้ องยึดสายที่เดินไปกับพื ้นรางให้
มัน่ คง
5.4.7 สายไฟฟ้าที่ใช้ งานแบบวงจรขนานเดินในรางเดินสาย ต้ องจัดสายสําหรับวงจรต่อขนาน
นัน้ รวมกัน เป็ นชุด ๆ โดยแต่ล ะชุด มี ส ายของไฟแต่ล ะเฟส สายศูน ย์ ไ ม่ เ กิ น 1 เส้ น และสายดิน (ถ้ า มี )
ครบถ้ วนในแต่ละชุด
5.4.8 พื ้นที่หน้ าตัดทังหมดของสายไฟฟ
้
้ าทุกเส้ นที่เดินในรางเดินสาย (Wire Way) เมื่อรวมกัน
แล้ วต้ องไม่เกิน 20% ของพื ้นที่หน้ าตัดภายในของรางเดินสาย
5.4.9 ขนาดกระแสของสายในรางเดินสาย (Wire Way) ให้ ใช้ คา่ กระแสตามตารางของ วสท.
หากตัวนําที่มีกระแสไหลรวมกันไม่เกิน 30 เส้ น ตัวนําวงจรสัญญาณ หรื อวงจรควบคุมที่อาจมีกระแสไหล
ในช่วงระยะเวลาสัน้ ไม่ถือว่าเป็ นตัวนํากระแส
*หมายเหตุ
ข้ อกําหนดนอกเหนือจากนี ้ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด บทที่ 5 ข้ อกําหนดการเดินสาย
และวัสดุ

6. การติดตัง้ และทดสอบการต่ อลงดิน
(1) การติดตังให้
้ เป็ นไปตามมาตรฐานการต่อลงดิน หมวด ข.มาตรฐานความปลอดภัยกปภ.042558 ฉบับนี ้
(2) การติดตังจะต้
้ องให้ ช่างชํ านาญงานที่ผ่านการอบรมการติดตังระบบการต่
้
อลงดินและระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าเป็ นผู้ปฏิบตั งิ าน
ดตังที
้ ่ได้ ระบุไว้ ในคู่มือการติดตังของทางผู
้
้ ผลิต
(3) ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิงานตามขันตอนในการติ
้
อย่างเคร่งครัด
(4) ผู้รับจ้ างต้ องทํา Shop Drawing แสดงรายละเอียดของระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ ผ้ วู ่าจ้ างอนุมตั ิ
ก่อนดําเนินการติดตัง้
(5) ต้ องมีการวัดค่าความต้ านทานดินโดยที่คา่ ความต้ านทานของแต่ละจุด
- จะต้ องไม่เกิน 5 โอห์ม (สําหรับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า)
- จะต้ องไม่เกิน 2 โอห์ม (สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ )
(6) การวัดค่าความต้ านทานระหว่างหลักดินกับดิน (Principle of Earth Resistance Test)
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- วิธีวดั แบบ 3 จุด (3 Point Method or Fall of Potential Method)
- วิธี Selectivity
- วิธี Stakeless
โดยเลือกใช้ วิธีใดวิธีหนึง่

7. งานปรับปรุ งของเดิม (Rehabilitation Work)
7.1 ขอบข่ ายงาน
งานในส่วนนี ้จะครอบคลุมถึงการปรับปรุ งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตังใช้
้ งานอยู่ หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ของเดิมที่ ย้ ายสถานที่ ติดตัง้ ใหม่ โดยที่ ผ้ ูรับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จัดหาวัสดุ อะไหล่ ตลอดจนแรงงานเพื่ อ
ดําเนินการทังหมด
้
ตามที่กําหนดไว้ ในแบบแปลนและรายละเอียดเฉพาะแห่ง

7.2 วัตถุประสงค์ ท่ วั ไป
ในการดําเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนนี ้จะต้ องมีการประสานงานกันกับงานส่วนอื่นๆ
เช่น การก่อสร้ าง พื ้นอาคารฯลฯ เพื่อให้ สามารถทํางานได้ ผลตามที่ต้องการของผู้ออกแบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทําการปรับปรุงผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบปรับปรุงให้ อยู่ในสภาพใช้ งาน
ได้ ดี การรื อ้ ถอนและการประกอบติดตังใหม่
้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากตัวแทนผู้ว่าจ้ างเสียก่อน อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่หมดความจําเป็ นในการใช้ งาน ผู้แทนผู้ว่าจ้ างอาจจะแนะนําให้ ทําการรื อ้ ถอนออกแล้ วส่งมอบให้
ั ้ ้น
กปภ. ก็ได้ โดยที่ผ้ รู ับจ้ างจะคิดค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้เพิ่มเติมไม่ได้ ทงสิ

8. ข้ อกําหนดและมาตรฐานอ้ างอิง
วัส ดุ อุป กรณ์ ตลอดจนวิ ธี ก ารติ ด ตัง้ ระบบไฟฟ้ าตามสัญ ญานี ใ้ ห้ ถื อ ปฏิ บัติต ามข้ อ กํ า หนดและ
มาตรฐาน ดังต่อไปนี ้
(1) มาตรฐานในการติดตังทางไฟฟ
้
้ าสําหรับประเทศไทยฉบับล่าสุด (ว.ส.ท.)
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
(3) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
(4) กฎเทศบัญญัตขิ องท้ องถิ่นและอื่นๆ
(5) National Electrical Code (NEC)
(6) National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
(7) Underwriters’ Laboratories, Inc. (Ul)
(8) American National Standards Institute (ANSI)
(9) International Electrotechnical Commission (IEC)
(10) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
(11) European standards (EN)
(12) Deutsch Institute Norms (DIN)
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เอกสารอ้ างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

มอก.11
มอก.23
มอก.183
มอก.216
มอก.236
มอก.384
มอก.770
มอก.866
มอก.885

สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้ วยโพลิไวนิลคลอไรด์
บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
โกลว์สตาร์ ตเตอร์ สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ท่อพีวีซีแข็งสําหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขวคู
ั้ ่
หม้ อแปลงไฟฟ้ากําลัง
ท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีสําหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้า
มอเตอร์ เหนี่ยวนํา
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ กบั ไฟฟ้ากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เฉพาะด้ านความปลอดภัย
มอก.1030 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้ อกําหนดทัว่ ไป การทดสอบ และภาวะการ
ทดสอบ
มอก.1436 ชุดประกอบสําเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันตํา่
มอก.1955 บริภณ
ั ฑ์สอ่ งสว่างและบริภณ
ั ฑ์ที่คล้ ายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มอก.2336 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ: ข้ อกําหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสําหรับ
พลังงานไฟฟ้าใช้ งาน (ชัน้ 0.5 ชัน้ 1 และ ชัน้ 2)
ANSI C57.12 AMERICAN NATIONAL STANDARD for Transformers— Standard For
Overhead Type Distribution Transformers, 500 kVA and Smaller: High
Voltage, 34500 Volts and Below; Low Voltage, 7970/13800Y Volts and
Below
ANSI C80.1 Galvanized Rigid Conduit (GRC).
ANSI C80.3 Steel Electrical Metallic Tubing (EMT)
ASTM D2794 Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects
of Rapid Deformation (Impact)
ATSM D523 Standard Test Method for Specular Gloss
IEC 60076 Power transformers
IEC 60186 Voltage transformers
IEC 60364 Electrical installations of buildings
IEC 60512 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements
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23. IEC 60865 Short-circuit currents - Calculation of effects
24. IEC 60890 A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and
controlgear assemblies by calculation
25. IEC 60947 Low-voltage switchgear and controlgear
26. IEC 61439 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
27. IEC 61554 Panel mounted equipment - Electrical measuring instruments
28. IEC 62052 Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and
test conditions
29. IEC 62052 Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and
test conditions
30. IEEE C57.12 IEEE Standard for General Requirements for Liquid-Immersed
Distribution, Power, and Regulating Transformers
31. ISO 1400 Environmental management
32. ISO 1519 Paints and varnishes -- Bend test (cylindrical mandrel)
33. ISO 1520 Paints and varnishes -- Cupping test
34. ISO 2409 Paints and varnishes -- Cross-cut test
35. ISO 9001 Quality management
36. Lloyd's ENV1 controlled environments only, to producer’s specification
37. Lloyd's ENV2 enclosed spaces subject to temperature, humidity and vibration- 5°C to
55°C
38. UL 1242
Standard for Electrical Intermediate Metal Conduit - Steel
39. UL 94
the Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in
Devices and Appliances testing

กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า

60/60

