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หมวด 1    
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขโดยทัว่ไป 

   
1. ขอบเขตของงาน  
         

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุอุปกรณส์ าหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาท าการติดตั้ง
ตามแบบและรายการให้ครบถ้วน พร้อมท้ังทดสอบจนเสร็จเรียบรอ้ยใช้งานได้ โดย ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร 
ระบบสญัญาณและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้

 

ก. แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ าและอุปกรณ ์

ข. สายไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 

ค. ระบบจ่ายและควบคุมการจ่ายพลงังานไฟฟ้า 

ง. โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

จ. ระบบพลังงานไฟฟ้าฉุกเฉิน 

ฉ. ระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ช. ระบบสายสื่อสารคอมพิวเตอร ์

ซ. ระบบโทรศัพท์ 

ฌ. ระบบรักษาความปลอดภัย 

ญ. ระบบต่อลงดิน 

ฎ. ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้

ฏ. ระบบป้องกันไฟและควันลาม 

ฐ. ระบบและอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในแบบและข้อก าหนด 
 
2. กฎข้อบังคับ  
  

วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ถ้าไมม่ีก าหนดไว้ในแบบหรือท่ีหนึ่งที่ใด จะตอ้งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งต่อไปนี้  

 

ก. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) 

ข. กฎและประกาศกระทรวงมหาดไทย “เรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้า” 

ค. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

ง. มาตรฐานส านักงานพลังงานแห่งชาต ิ

จ. กฎและระเบยีบการไฟฟ้าท้องถิ่นที่ก าหนดหรือการไฟฟ้านครหลวง 

ฉ. American National Standards Institute (ANSI) 

ช. American Society of Testing Materials (ASTM) 
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ซ. British Standard (BS) 

ฌ. Deutsche Industrienormen (DIN) 

ญ. International Electrotechnical Commission (IEC) 

ฎ. Japanese Industrial Standard (JIS) 

ฏ. National Electrical Code (NEC) 

ฐ. National Electrical Manufacturers’ Association (NEMA) 

ฑ. National Electrical Safety Code (NESC) 

ฒ. National Fire Protection Association (NFPA) 

ณ. Underwriters’ Laboratories, Inc. (UL) 

ด. Verband Deutscher Electrotechniker (VDE) 

 

3. สถาบันตรวจสอบ 

 

ในกรณีที่ต้องทดสอบคณุภาพ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้งานตามสัญญานี้ อนุมัติให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้.- 

ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ค. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จ. การไฟฟ้าท้องถิ่นที่ก าหนดหรือการไฟฟ้านครหลวง 

ฉ. สถาบันอื่น ๆ ท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ 
 
4. รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ 
  

ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งรายละเอยีดของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ที่ใช้ในงานติดตั้งในโครงการนี้แก่วิศวกรเพื่อขอ
อนุมัติความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินการใด ๆ หากผู้รับจ้างไม่แจ้งหรือระบรุายละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์ไว้ ให้
ถือเป็นสิทธ์ิโดยถูกต้องของวิศวกรที่จะเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามแบบ และ/
หรือรายการประกอบแบบ และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์นั้น รายละเอียดของวัสดุ
หรืออุปกรณ์อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ช่ือบริษัทผู้ผลิต ช่ือบรษิัทตัวแทนจ าหน่ายที่ไดร้ับสิทธ์ิโดยถูกต้องจาก 
ผู้ผลิต  สมุดค าอธิบายที่แสดงรายละเอยีดข้อมลูทางเทคนิคของวัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงการ
เปรียบเทยีบระหว่างรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ที่ก าหนดกับวสัดุและอุปกรณ์ที่ผูร้ับจ้างจะขออนุมัติใช้ 
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5. การประสานงานและการก่อสร้าง 
            

ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อท าแบบก่อสร้างให้มีความถูกต้องและไม่มีความขดัแย้งกัน และ
ต้องส่งแบบก่อสร้างให้ผู้ทีร่ับผดิชอบตรวจสอบก่อนด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องก าหนดตารางและรายละเอียด
ประกอบการประสานงานและการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกันอุปสรรคและความลา่ช้าต่างๆ อันอาจเป็น
ผลกระทบต่อการแล้วเสร็จสมบรูณ์ของงานท้ังหมด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และให้การด าเนินการเป็นไปด้วยดี
ไม่มีอุปสรรค  

 
6. การทดสอบ  
  

ผู้รับจ้าง จะต้องท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายใน โครงการนี้ทั้งหมด 
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมบุคคลากรที่เหมาะสมส าหรับทดสอบอปุกรณ์และระบบนั้น ๆ  และจะตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบนั้น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายละเอียดแสดง
วิธีการทดสอบ เพื่อขออนุมัติความ  เห็นชอบต่อวิศวกรก่อนการด าเนินการทดสอบจริง อย่างน้อย 15 วัน  

 
7. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ 
 

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดเตรียมคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งฝึกอบรมผู้ว่าจา้ง ให้สามารถใช้งานอุปกรณ ์
ต่างๆ ได้อยา่งถูกต้อง 

 
8. ขอบเขตของรายการประกอบแบบ  
 

รายการประกอบแบบน้ี ให้มผีลบังคับครอบคลมุถึงวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบด้วย  
 
9  การส่งมอบงาน 
 

ก.  ผู้รับจ้างต้องเปดิเครื่องจักร และอปุกรณ์ตา่งๆ  ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานเต็มที่หรือพร้อมที่จะใช้งานได้
เต็มที่เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงติดต่อกนั 

ข.  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ผู้ว่าจา้งจะก าหนดให้ทดสอบจนกว่าจะ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  และแน่ใจ  ของผู้ว่าจ้าง ว่าเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถท างาน
ได้ดีถูกต้องตามข้อก าหนดทุกประการ 

ค.  รายการสิ่งของต่างๆ ต่อไปนีผู้้รับจา้งจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจา้ง ในวันส่งมอบงานถือเป็นส่วนหน่ึงของ
การตรวจรับมอบงานด้วยคือ.-       
• แบบไขสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่เป็นแผ่นไข 1 ชุด 
• แบบสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่เป็นพิมพ์เขียว 3 ชุด 
• แบบสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่เขียนด้วย Auto CAD Version 2008 ขึ้นไปและเขียน

ลงแผ่น DVD จ านวน 3 ชุด 
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• หนังสือคู่มือการใช้ และบ ารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ 3 ชุด   ยกเว้นกรณีที่ส่งก่อนแล้วและ
ผู้ว่าจ้างไมไ่ด้ขอให้แกไ้ขหรือเพิ่มเติม 

• เครื่องมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่ง
มาให้ด้วย 

• อะไหลต่่างๆ ตามข้อก าหนด 
ง.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงาน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
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หมวด 2 
แผงสวิตช์จ่ายไฟย่อยและอุปกรณ์ 

  

1. ความต้องการทั่วไป 

 

ข้อก าหนดนี้ครอบคลุมคณุสมบัติและการติดตั้งของแผงสวิทช์กระจายไฟฟ้า (Distribution Board), แผงสวิทช์

ย่อย (Panelboard) และสวิทช์ตดัวงจรอื่น ๆ 

 

2. แผงสวิทช์กระจายไฟฟ้า (Distribution Board) 

 

2.1 แผงสวิทช์กระจายไฟฟ้าเป็นแผงสวิทช์ประธานของ Load แต่ละสว่น โดยกระจายก าลังไฟฟ้าให้แก่แผง 

สวิทช์ย่อย (Panelboard) ตามจดุต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ทั้งระบบไฟฟ้าปกติ และระบบไฟฟ้าฉุกเฉินตามก าหนด

ในแบบและรายละเอียดนี ้

2.2 ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสรา้ง 

ก. การออกแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก, ANSI, NEMA หรือ IEC แตต่้องไม่ขัดกับกฎหรอื   

มาตรฐานของการไฟฟ้าฯ เพื่อน ามาใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่ 415/240 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย     

50 เฮิร์ท S/N 

ข. Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอยท่ีผนังหรือตั้งพื้น ตัวตู้ท าด้วย Galvanized Coded Gauge 

Sheet Steel หรือเป็นเหล็กชุบ Electro-Galvanized หรือชุบป้องกันสนิมด้วยวิธีอื่นที่

เทียบเท่าและทาสตีามที่ผูค้วบคุมงานเห็นชอบ มีประตูปิด-เปิดด้านหน้าเป็น Flush Lock 

และต้องมี Key Lock ด้วย และต้องมี Circuit Directory with Clear Plastic Covering 

บอก Circuit ต่าง ๆ ตดิอยู่ที่ฝาประตูภายใน 

ค. Busbar ที่ต่อกันกับ Breaker ต้องเป็น Phase Sequence Type 

ง. Main Circuit Breaker ต้องเป็น Moulded Case Circuit Breaker มี AMP Trip และ AMP 

Frame ตามที่ก าหนดให้ในแบบ ประกอบด้วย Instantaneous Magnetic Short Circuit 

Trip และ Thermal Over Current Trip ควรเป็นผลิตภัณฑเ์ดียวกับ Feeder Circuit 

Breaker ต้นทาง เพื่อการท างานท่ีสัมพันธ์กัน (Co-Ordination) และมี Aux. Switch ส าหรบั 

Monitor Status On, Off, Trip ในอนาคตได ้

จ. Branch Circuit Breaker ต้องเป็น Moulded Case Circuit Breaker, Quick-Make, 

Quick-Break, Thermal Magnetic and Trip Indicating มีขนาดตามทีร่ะบไุว้ใน Load 

Schedule และต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Main Circuit Breaker 

ฉ. Nameplate แผงสวิทช์ต้องบ่งบอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องท าด้วยแผ่น

พลาสติกสองช้ัน ช้ันนอกเป็นสีด าและช้ันในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือกระท าบนแผ่น
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พลาสติกสีด า เพื่อว่าเมื่อประกอบกันแล้ว ตัวหนังสือจะปรากฎเป็นสีขาว ตัวหนังสือบน 

Nameplate เป็นไปดังแสดงไว้ในแบบ 

ช. ผังวงจร แผงสวิทช์ทุกแผง ต้องมผีังวงจรที่อยู่กับตู้ดังกลา่วติดไว้ท่ีฝาตู้ ซึ่งบ่งบอกถึงหมายเลข

วงจร ขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดที่บริเวณใดไว้เพื่อสะดวกใน

การบ ารุงรักษา 

การติดตั้งแผงสวิทช์ต้องติดตั้งดังแสดงไว้ในแบบ ในกรณีที่แผงสวทิช์เป็นแบบติดผนัง ต้อง

ติดตั้งกับผนังโดย Expansion Bolts ที่เหมาะสม และต้องตดิตั้งสูง 1.80 เมตรจากพ้ืนถึง

ระดับบนของแผงสวิทช์ 

 

3. แผงสวิทช์ย่อย (Panelboard) 

 

3.1 แผงสวิทช์ย่อย เป็นแผงสวิทช์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายก าลังไฟฟ้าให้แก่ Load ต่าง ๆ โดยมี Branch Circuit 

Breaker เป็นตัวควบคุม Load แต่ละกลุม่หรือแต่ละตัว ตามก าหนดในแบบหรือตาม Panelboard 

Schedule 

3.2 ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสรา้ง 

ก. Panelboard ต้องออกแบบขึ้นตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC หรือ VDE โดยสร้างส าเรจ็

จากผู้ผลิต Circuit Breaker ที่ใช้ส าหรับ Panelboard นี้เพื่อใช้กับระบบไฟฟ้า 380/220 

โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮริ์ท ตามก าหนดในแบบ

และ Panelboard Schedule 

ข. Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอย ตวัตู้ท าด้วย Galvanized Code Gauge Sheet Steel with 

Grey Baked Enamel Finish มปีระตูปดิ-เปิดด้านหน้าเป็นแบบ Flush Lock 

ค. Busbar ที่ต่อกันกับ Breaker ต้องเป็น Phase Sequence Type และเป็นแบบท่ีใช้กับ Plug-

On หรือ Bolt-On Circuit Breaker 

ง. Main Circuit Breaker ต้องเป็น Moulded Case Circuit Breaker มี AMP Trip และ AMP 

Frame ตามที่ก าหนดให้ในแบบประกอบด้วย Instantaneous Magnetic Short Circuit 

Trip และ Thermal Over Current Trip ควรเป็นผลิตภัณฑเ์ดียวกับ Feeder Circuit 

Breaker ต้นทาง เพื่อการท างานท่ีสัมพันธ์กัน (Co-Ordination) 

จ. Branch Circuit Breaker ต้องเปน็แบบ Quick-Make, Quick-Break, Thermal Magnetic 

and Trip Indicating และเป็นแบบ Plug-On หรือ Bolt-On Type มีขนาดตามทีร่ะบไุว้ใน 

Panelboard Schedule โดย Circuit Breaker ต้องเป็นผลิตภณัฑ์เดียวกับ Main Circuit 

Breaker 

ฉ. Nameplate แผงสวิทช์ย่อยต้องบ่งบอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องท าด้วยแผ่น

พลาสติกสองช้ัน ช้ันนอกเป็นสีด า และช้ันในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือ กระท าบนแผ่น
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พลาสติก  สีด า เพื่อว่าเมื่อประกอบกันแล้ว ตัวหนังสือจะปรากฎสีขาว ตัวหนังสือบน 

Nameplate เป็นไปดังแสดงไว้ในแบบ 

ช. ผังวงจร ตู้ย่อยทุกตู้ ต้องมีผังวงจรที่อยู่กับตู้ดังกล่าวติดไว้ในฝาตู ้ ซึ่งจะบ่งบอกถึงหมายเลข    

วงจร ขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดที่บริเวณใดไว้เพื่อสะดวกในการ

บ ารุงรักษา 

 

3.3 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังด้วย Expansion Bolt ที่เหมาะสม หรอืติดตั้งบน Supporting ที่เหมาะสม 

โดยระดับสูง 1.80 เมตร จากพื้นถงึระดับบนของแผงสวิทช์ตามต าแหน่งที่แสดงในแบบ 

 

4. Disconnecting Switch หรือ Safety Switch 

 

4.1 Disconnecting Switch หรือ Safety Switch ต้องผลติขึ้นตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC เป็นชนิด 

Heavy Duty Type 

4.2 Switch ตัดวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ Blade ท างานแบบ Quick-Make, Quick-Break สามารถมองเห็น

สวิทช์ได้ชัดเจน เมื่อเปิดประตูด้านหน้า 

4.3 Enclosure ตามมาตรฐาน NEMA 1 พับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี Gray-Baked Enamel 

ส าหรับใช้ภายในอาคารทั่วไป และตาม NEMA 3 R พับจากแผ่นเหล็กชุบ Galvanized พ่นเคลือบด้วยส ี

Gray-Baked Enamel ส าหรับใช้ภายนอกอาคาร ให้มีบานประตูเปิดด้านหน้า ซึ่ง Interlock กับ 

Switch Blade โดยสามารถเปิดประตไูด้เมื่อ Blade อยู่ในต าแหน่ง Off เท่านั้น 

4.4 ขนาด Ampere Rating จ านวนข้ัวสายและจ านวน Phase ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือตามขนาด 

Protecting Equipment ที่ต้นทาง 

4.5 ชุดที่ก าหนดให้มี Fuse ให้ใช้ Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced ตัว Fuse เป็นชนดิ High 

Rupturing Capacity (HRC) โดยขนาดของ Fuse ให้เป็นเช่นเดยีวกับข้อ 4.4 

4.6 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพ้ืน 1.80 เมตร ถึงระดับบนของสวทิช์ 

ในกรณีบรเิวณติดตั้งไม่มผีนัง หรอืก าแพง ให้ติดตั้งบนขายึดโครงเหล็กท่ีแข็งแรง ให้สวิทช์สูงจากพ้ืนไม่

น้อยกว่า 1.00 เมตร ถึงระดับบนของสวิทช์ 

 

 

 

5. Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker) 

 

5.1 ให้ใช้ Molded Case Circuit Breaker ที่มี Ampere Trip Rating จ านวน Pole ตามระบุในแบบ 

5.2 Enclosure เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA โดยที ่
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ก. NEMA 1 พับจาก Sheet Steel with Gray-Baked Enamel Finish ส าหรับใช้งานติดตั้ง

ภายในอาคารทั่ว ๆ ไป 

ข. NEMA 3 R พับจาก Zinc Coated Steel with Gray-Baked Enamel Finish ส าหรับใช้งาน

ติดตั้งภายนอกอาคาร 

 

5.3 การติดตั้ง ให้เป็นไปตามก าหนดในแบบโดยเป็นแบบ Flush Mounting ส าหรับในอาคารและ Surface 

Mounted ส าหรับภายนอกอาคาร โดยสูงจากพ้ืน 1.50 เมตร ถึงระดับบนสุด 
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หมวด 3 
อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 

  

1. ความต้องการทั่วไป 

 

เพื่อให้การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้า-สื่อสารอืน่ ๆ 

เช่น สายโทรศัพท์ สายสญัญาณวิทยุ-โทรทัศน์ สายสัญญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงก าหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเป็นไปตามข้อก าหนดดังรายละเอียดนี้ 

 

2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบ่งออกตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้งาน โดยท่อโลหะต้องเป็นตามมาตรฐาน มอก.

770-2533, ANSI ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี Hot-Dip Galvanized ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

 

2.1 ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มม. ตดิตั้ง

ใช้งานในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใด ๆ ที่จะท าให้ท่อเสียรูปทรงได้ หรือท า

ให้ท่อเสียหาย การติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามก าหนดใน วสท., NEC Article 358 

2.2 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไมเ่ล็ก

กว่า 15 มม. ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะบาง และตดิตั้งฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ฝังดิน

โดยตรงและใช้ในสถานท่ีอันตรายตามก าหนดใน วสท., NEC Article 342 

2.3 ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทุกประการ 

และให้ใช้ในสถานท่ีอันตรายและฝงัดินได้โดยตรงตามก าหนดใน วสท, NEC Article 344 

2.4 ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือเครื่องไฟฟ้าท่ี

มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟแสงสว่าง 

เป็นต้น ท่ออ่อนท่ีใช้ในสถานท่ีช้ืนแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันน้ า การติดตั้งใช้งาน

โดยทั่วไปใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดใน วสท., NEC Article 350 และ  NEC Article 360 

2.5 ท่ออโลหะแข็งชนิด High-Density Polyethylene : HDPE ตามมาตรฐาน มอก.982-2533, Class ไม่

ต่ ากว่า PN 6.3 มีเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 15 มม. ตดิตั้งใช้งานในกรณีที่ฝังดินโดยตรงหรือมี

คอนกรีตหุ้มตามที่ระบุในแบบ การติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามก าหนดใน วสท., NEC Article 353 

2.6 อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service 

Entrance Cap ต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานท่ีใช้งาน 

2.7 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้.- 

 

ก. ให้ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนท าการติดตั้ง 
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ข. การดัดงอท่อต้องไม่ท าให้ท่อเสียรปูทรง และรัศมีมีความโค้งของการดัดงอต้องเป็นไปตามข้อ 

ก าหนดของ วสท., NEC 

ค. ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรอืโครงสรา้งถาวรอื่น ๆ ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 3.0 เมตร และ

ห่างจากกล่องต่อสายหรืออุปกรณต์่างๆไม่เกิน 0.9 เมตร 

ง. ท่อแต่ละส่วนหรือแตล่ะระยะต้องติดตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อ

ได้ ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะก าลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น 

จ. การเดินท่อในสถานท่ีอันตรายตามข้อก าหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ

พิเศษ เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานท่ี 

ฉ. การใช้ท่ออ่อนต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 

ช. แนวการติดตั้งท่อต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนท าใหไ้ม่

สามารถติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าวได้ให้ปรึกษากับผู้ควบคมุงานเป็นแต่ละกรณไีป 

ซ. หากไมไ่ด้ระบุเป็นอ่ืน ท่อต่างๆ จะต้องติดตั้งโดยวิธีฝังในคอนกรีต ยกเว้นท่ีติดตั้งภายในผา้

เพดาน และห้องเครื่องกลหรือไฟฟ้า 

 

3. รางเคเบิล (Cable Tray) 

 

3.1 Cable Tray ต้องผลติขึ้นจากเหล็กแผ่นที่ผา่นการป้องกันสนมิโดยวิธีชุบ Hot-Dip Galvanized หรือ

เป็นแผ่นเหล็กชุบ Electro-Galvanized โดยที่แผ่นเหล็กด้านข้างต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าที่ระบุใน

แบบ และแผ่นเหล็กพ้ืนพับเป็นลูกฟูก มีช่องเจาะระบายอากาศได้อยา่งดี 

3.2 Cable Tray ชนิด Ladder ต้องมีลูกข้ันทุก ๆ ระยะ 30 เซ็นติเมตร หรือน้อยกว่า 

3.3 การติดตั้งและใช้งาน Cable Tray ต้องเป็นไปตามก าหนดใน วสท., NEC Article 318 และต้องยึดกับ

โครงสร้างอาคารทุก ๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 

 

4. รางเดินสาย (Wireway) 

 

4.1 Wireway ต้องพับขึ้นจากเหลก็แผ่นที่มีความหนาไม่น้อยกว่าทีร่ะบุในแบบพร้อมฝาครอบปิดผ่านการ

ป้องกันสนิมโดยวิธีชุบ Electro-Galvanized หรือแผ่นเหล็ก Aluzinc 

4.2 การติดตั้งใช้งาน Wireway ต้องเป็นไปตามก าหนดใน วสท., NEC Article 300 และ Article 362 และ

ต้องยึดกับโครงสร้างอาคารทุก ๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 

4.3 ภายใน Wireway ต้องมี Cable Support ทุกระยะ 50 เซนตเิมตร 
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5. กล่องต่อสาย 

 

กล่องต่อสายในท่ีนี้ ให้รวมถึงกล่องสวิทช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสาย หรือกล่องดึง

สาย (Pull Box) ตามก าหนดใน NEC Article 314 รายละเอียดของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามก าหนด

ดังต่อไปนี้.- 

 

5.1 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีปอ้ง 

กันสนิมด้วยการชุบ Galvanized หรือใช้แผ่นเหล็ก Aluzinc และกล่องต่อสายชนิดกันน้ า ต้องผลิตจาก

เหล็กหล่อหรืออลมูิเนียมหล่อท่ีมคีวามหนาไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลเิมตร 

5.2 กล่องต่อสายที่มีปริมาตรใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้ว ต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 

1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการ 

ชุบ Galvanized หรือใช้แผ่นเหลก็ Aluzinc และกล่องแบบกันน้ าตอ้งมีกรรมวิธีที่ด ี

5.3 กล่องต่อสายชนิดกันระเบดิ ซึ่งใช้ในสถานท่ีอาจเกิดอันตรายตา่ง ๆ ไดต้ามที่ระบุใน NEC Article 500 

ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก UL (Underwriters Laboratory) หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี

เทียบเท่า 

5.4 ขนาดของกล่องต่อสาย ขึ้นอยู่กับขนาด จ านวน ของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องนั้น ๆ และขึ้นกับ

ขนาดจ านวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงรัศมีการโค้งงอของสายตามก าหนด

ใน NEC Article 312 

5.5 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาดต้องมีฝาปิดทีเ่หมาะสมและปดิอยา่งแน่นหนา 

5.6 การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่น ๆ และกล่องต่อสาย

ส าหรับแต่ละระบบให้มีรหสัสีทาภายในและที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ต าแหน่งของกล่องต่อสายต้องติด

ตั้งอยู่ในท่ีซึ่งเข้าถึงและท างานไดส้ะดวก 

 

 

 

6. การติดต้ัง 

 

6.1 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ การติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ าและอุปกรณเ์ดินสายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตาม 

มาตรฐานของวสท., การไฟฟ้าฯ หรือมาตรฐาน NEC และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “ความ

ปลอดภัยทาง ไฟฟ้า” 

6.2 ถึงแม้ว่าข้อก าหนดจะระบุให้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวน าส าหรบัการต่อลงดินหรือไม่ก็ตามแต่ ผู้รับ

จ้างจะต้องท าการตดิตั้งอุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้าเหล่านี้ทุก ๆ ช่วงให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอด 

เพื่อเสรมิระบบ การต่อลงดินให้มคีวามแน่นอนและสมบรูณ ์
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7. การทดสอบ 

 

ให้ทดสอบเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าในทุก ๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ตลอดจนการติดตั้ง ถ้าไม่มีก าหนดไว้ในแบบหรือท่ี
หนึ่งที่ใดจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี ้
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หมวด 4 
สายไฟฟ้าแรงต่่า 

  

1. ความต้องการทั่วไป 

 

ข้อก าหนดนี้ไดร้ะบุครอบคลมุถึงคุณสมบัติ และการตดิตั้งใช้งานส าหรับสายไฟฟ้าแรงต่ า โดยสายไฟฟ้าแรงต่ าต้อง

ผ่านมาตรฐาน มอก. 11-2553 หรือมาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ชนิดของสายไฟฟ้าและการติดต้ัง 

 
ถ้าไม่มีก าหนดไว้ สายไฟฟ้าแรงต่ า ตลอดจนการติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อก าหนด ต่อไปนี้  
2.1 นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแบบ การเดินสายไฟฟ้าให้ใช้วิธีเดินในท่อร้อยสายไฟท่ีเดินซ่อนไว้ในฝ้า ฝังในผนัง

หรือพ้ืนคอนกรีต     
2.2 สายไฟส าหรับเดินในท่อร้อยสายไฟท่ีเดินซ่อนไว้ในฝ้าฝังในผนังหรือพื้นคอนกรีต ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกน

เดียว แบบแกนทองแดงหุ้มด้วยฉนวนโพลีวีนีลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 750 โวลท์ และพิกัดอุณหภูมใิช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซยีส (THW) ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  

2.3 สายไฟฟ้าส าหรับเดินในท่อร้อยสายไฟที่ฝังไว้ในดิน หรือสายไฟฟ้าที่เดินฝังไว้ในดินโดยตรง ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด
แกนเดี่ยวหรือหลายแกนแบบทองแดงหุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอกโพลีวีนีลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) ที่
มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 750 โวลท์และพิกัดอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 70 องศาเชลเซียส (NYY OR 
MEA type C) ตามที่ ก าหนดไว้ในแบบ  

2.4 สายไฟฟ้าที่ตดิตั้งในต าแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ National 
Electrical Code  

2.5 สายไฟฟ้าส าหรับวงจรระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช้วงจรควบคุม (สายไฟฟ้าส าหรับเปิดปิดดวงโคมไฟฟ้า พัดลม หรืออ่ืน 
ๆ ไม่ถือว่าเป็นสายไฟฟ้าส าหรับวงจรควบคุม) ต้องมีพื้นท่ีหน้าตดัของสายไฟฟ้าไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.  

2.6 สายไฟฟ้าส าหรับวงจรสายป้อน และสายไฟฟ้าส าหรับวงจรย่อยที่ไมไ่ด้ออกจากแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าย่อย
เดียวกัน ไม่อนญุาตให้เดินรวมอยู่ในท่อร้อยสายไฟฟ้าเดียวกัน ยกเว้นสายไฟฟ้าส าหรับวงจรย่อยทีเ่ดินไปยัง
อุปกรณ์  หรือดวงโคมไฟฟ้าเดียวกัน  

2.7 ไม่อนุญาตให้ใช้สายศูนย์และสายดินร่วม ส าหรับวงจรย่อยที่ออกจากแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าทุกวงจร 
2.8 สายไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้า หรอืสายโทรศัพท์ของระบบโทรศัพท์หรือสายอื่นๆ ของระบบอ่ืนๆ ตอ้งเดินใน

ท่อร้อยสายที่แยกจากกัน หา้มเดนิในท่อร้อยสายไฟเดียวกัน  
2.9 ห้ามท าการเดินสายไฟฟ้าในระบบวงจรไฟฟ้าปกติ (Normal) และสายไฟฟ้าในระบบ  วงจรไฟฉุกเฉิน 

(Emergency Circuit) ในท่อเดียวกัน  
2.10 สายไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ 6 ตร.มม. ต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดตเีกลียว  
2.11 สีของสายไฟฟ้าในระบบ 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ต้องเป็น ดงันี้  

-     เฟส A     :   สีน้ าตาล 
-     เฟส B     :   สีด า 
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-     เฟส C     :   สีเทา 
-     สาย N   :   สีฟ้า 
-     สายดิน      :   สีเขียวแถบเหลือง  

2.12 ในกรณีที่สายไฟฟ้าเป็นชนิดทีม่ีเฉพาะสีด า ให้แสดงสีของสายไฟฟ้าด้วยเทปพันสายไฟ และ/หรือตวัอักษรที่
แสดงเฟสของไฟฟ้า R, Y, B, GND  

2.13 สายไฟฟ้าที่เดินฝังไว้ในดินโดยตรง ไม่ผ่านพื้นคอนกรตี ถนนหรือบริเวณที่อาจมีสิ่งท าให้เกิดความเสยีหายต่อ
สายไฟฟ้าได้ ใหฝ้ังต่ ากว่าระดับดนิไม่น้อยกว่า 50 ซม. รองรับด้วยทรายหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. และกลบ
ด้วยทรายหรือดินที่ไม่มีวสัดุที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย  แก่สายไฟฟ้าหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. แล้วปิดทับ
ด้วยแผ่นคอนกรตีหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้วตลอดแนว  

2.14 สายไฟฟ้าที่เดินฝังไว้ในดิน  กรณทีี่ต้องผ่านพ้ืนคอนกรีต  ถนนหรอืบริเวณที่อาจมีสิ่งท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อสายไฟฟ้าได้ ให้เดินในท่อร้อยสายไฟ  

2.15 การต่อสายไฟฟ้าให้ท าได้เฉพาะในกล่องต่อสาย กล่องพักสาย กล่องสวิตช์ หรือกล่องเตา้รับ และตอ้งเหลือ
ปลายสายไวไ้ม่น้อยกว่า 15 ซม.  

2.16 การต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ หรือดวงโคมไฟฟ้าแบบใดๆ ก็ตาม ต้องท าในกล่องต่อสายของอุปกรณ์ หรือ
ภายในดวงโคมเท่านั้น    

2.17 ถ้าไม่มีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น การต่อสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ National  Electrical Code  
และที่จุดต่อสายทุกจดุต้องพันด้วยเทปพันสายให้มีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาของฉนวนสายไฟฟ้าที่จุด
ต่อนั้นๆ เทป พันสายไฟให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3M หรือผลิตภณัฑ์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า  

2.18 การต่อสายไฟฟ้าที่ฝังไว้ในดินให้ตอ่กันด้วยสลิฟต่อสาย พันทับด้วยเทปพันสายและหุม้ด้วยสารทีส่ามารถกัน
ความช้ืนและน้ าได้อย่างสมบูรณ์  

2.19 ไม่อนุญาตให้ต่อสายไฟฟ้าในท่อรอ้ยสายไฟ และในรางเดินสายไฟฟ้าทุกชนิด  
2.20 ผู้รับจ้าง ต้องตรวจวัดค่าความต้านทานของฉนวนของสายไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อวัดเทียบกับสายดิน และระหว่าง

สายไฟฟ้าด้วยกัน  แล้วท ารายงานสรุปผล การตรวจวัดเสนอต่อวิศวกรเพื่อให้ความเห็นชอบ   ค่าความ
ต้านทานของฉนวนของสายไฟฟ้าเมื่อวัดเทียบกับสายดิน  และระหวา่งสายไฟฟ้าด้วยกัน ต้องมีค่าไม่นอ้ย 0.5 
เมกกะโอหม์ ท่ี 500 โวลท์  
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หมวด 5 
สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า 

  

1. ความต้องการทั่วไป 

 

ข้อก าหนดนี้ไดร้ะบุครอบคลมุถึงคุณสมบัติและการติดตั้งท้ังสวิทช์ ซึ่งใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และเต้ารบัไฟฟ้า 

 
 2. สวิตซ์ต้องเป็นไปตามข้อก่าหนดในแบบ และ/หรือข้อก่าหนดต่อไปนี้  
  

2.1 สวิตซ์ไฟฟ้าจะต้องออกแบบ ประกอบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60669-1 และ มอก. 824-2531 
2.2 สวิตซไ์ฟฟ้าจะต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลท์ ชนิดติดตั้งฝังเรียบใน

ผนังเป็นกลไกแบบกด เปดิ-ปิด โดยการกระดกสมัผสั และหน้าสมัผสัต้องเป็นแบบ SILVER CONTACT  
2.3 สวิตซไ์ฟฟ้า ต้องผลิตจากวัสดุ HIGH IMPACT POLYCARBONATE ทนความร้อน ไม่ลามไฟ และทนต่อ

สี UV (UV RESISTANCE)  
2.4 สวิตซไ์ฟฟ้าพร้อมฝาครอบจะต้องสามารถติดตั้งได้กับแฮนดด์ี้บ็อกซ ์  ที่มีจัดจ าหน่ายในท้องตลาดได้ทุก

รุ่น 
2.5 ฝาครอบพลาสติกจะต้องมลีิฟท์ใสบนหน้ากาก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรก ระหว่างการตดิตั้ง

อุปกรณ ์
2.6 สวิตช์ที่ติดตั้งบริเวณที่เปียกช้ืนหรอืด้านนอกอาคารให้ใช้ฝาครอบแบบกันน้ า หรือตามแบบระบุ 
2.7 สวิตซส์ าหรับอุปกรณ์ปรับแสง หรือหรี่แสงสว่างต้องสมารถท างานได้ตั้งแต่ 0-100% และอุปกรณ์ตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐาน VDE, IEC, NEC, TIS  
2.8 สวิตช์ให้ใช้ผลิตภัณฑเ์ดียวกับเต้ารบัไฟฟ้า  
2.9 ส าหรับสวิตซห์รีไ่ฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.  ชนิดและขนาดขึ้นกับความเหมาะสมของโหลดที่ต่อ

อยู ่
 

3. เต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อก่าหนดในแบบ และ/หรือข้อก่าหนดต่อไปนี้  
  

ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบและ/หรือข้อก าหนดต่อไปนี้  
3.1 เต้ารับไฟฟ้าจะต้องออกแบบ ประกอบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60884-1 
3.2 เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปต้องเป็นแบบมีขัว้สายดินในตัว ใช้ได้ทั้งขาเสียบแบบกลม และแบบแบนใช้ติดตั้งฝงัใน

ผนังก าแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีตามก าหนดในแบบพร้อมกล่องโลหะที่เหมาะสม 
3.3 เต้ารับไฟฟ้าจะต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ 250 โวลท์ หรือสูงกว่า 
3.4 เต้ารับไฟฟ้าพร้อมฝาครอบจะต้องสามารถติดตั้งได้กับแฮนดด์ี้บ็อกซ ์ ที่มีจ าจัดหนา่ยในท้องตลาดไดทุ้ก

รุ่น 
3.5 เต้ารับไฟฟ้าที่ติดตั้งบริการเปียกชืน้ หรือด้านนอกอาคารให้ใช้ฝาครอบชนิดกันน้ า หรือตามแบบระบุ  
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3.6 เต้ารับชนิด Universal เป็นชนิดทีส่ามารถเสยีบได้กับทุกเต้ารับ โดยอุปกรณ์ต้องได้ตามมาตรฐาน           
UL, NEMA, IEC, NEC, TIS 

3.7  สีของเต้ารับไฟฟ้าให้ระบสุีดังนี้  
  -  UPS สีแดง  
 - Emergency  สีเหลือง 
         - Normal สีขาว 

4. ระบบควบคุมแสงสว่างจากส่วนกลาง( Lighting Control System ) 
 

4.1 ระบบต้องสามารถควบคุม Relay ได้ไม่น้อยกว่า 256 วงจร และในกรณีที่ก าหนดให้ท า Pattern 

Control และ/หรือ Group On/Off Control ด้วย จะต้องสามารถควบคุม Pattern หรือ Group ได ้

ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 

4.2 Relay ที่ใช้ต้องมีขนาดไม่ต่ ากว่า 20A, 220V AC ยกเว้นท่ีใช้กับระบบควบคุมหรือท่ีระบุเฉพาะในแบบ  

4.3 สวิทซ์ไฟฟ้าเป็นแบบ Push Button พร้อมหลอดไฟแสดงภาวะการท างาน (เปิด-ปิด) ภายในตัวเป็นชนิด 

ติดฝังในผนังพร้อม Coverplate ชนิดเดียวกับสวิทช์ไฟฟ้าธรรมดา ติดตั้งท่ีระดับเดียวกันกับสวิทช์ไฟฟ้า 

ธรรมดา 

4.4 อุปกรณ์ และ Relay ให้ติดตั้งไวใ้นกล่องโลหะ โดยติดไว้บริเวณใกล้เคียงกับแผงไฟฟ้า (Panelboard) 

ของวงจรที่จะควบคุมหรือตดิไวต้ามต าแหน่งที่ระบ ุ
4.5 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงสวิทซ์ Central Switch Panel และ Central Selector Switch ที่สามารถ

ควบคุมได้ทุกวงจรที่ห้อง Control Room และจะต้องติดตั้ง Local Switch ตามวงจรที่ก าหนดไวใ้น
แบบ 

            4.6 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมต่อกับระบบอื่นๆ ได้เช่น SCADA, BAS, AMX, Fire Alarm หรือ Security 
System โดยผ่าน Dry Contact Output หรือ Protocol Standard เช่น BACNet, ModBus หรือ 
OPC Server/Client เป็นต้น 

             4.7 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit) เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
             4.8  ชุดซอฟแวร์ ต้องสามารถท างานได้อย่างน้อยดังน้ี 

- สามารถแสดงภาพ Floor Plan ในแต่ละชั้น หรือ พื้นที่ พร้อมสามารถควบคุมและดูสถานะการ
เปิด-ปิด ได ้

- สามารถตั้งโปรแกรมเวลาการเปิด-ปิด อุปกรณไ์ฟฟ้าแบบอัตโนมัตไิด้ตามก าหนด รวมถึงสามารถ 
DIM แสงโคมไฟผา่น DIMMABLE RELAY CONTROL 

- สามารถก าหนดปุม่เปิด-ปดิ ได้ตามต้องการ เช่น 1 ปุ่มให้ท าการเปิด-ปิด 1 วงจร (Individual 
Control) หรือ 1 ปุ่มให้ท าการเปดิ-ปิด หลายๆ วงจร (Group Control) 

5. การทดสอบ 

                ให้ทดสอบค่าฉนวนของสวิทช์และเต้ารับ โดยต่อรวมเข้ากับวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของ  สายไฟฟ้า 
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หมวด 6 
ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

   

1. ความต้องการทั่วไป 

 

1.1 ให้จัดหาและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งติดตั้งท้ังภายนอกและภายในอาคาร 

1.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคม เช่น หลอด บัลลาสท์ และสตาร์ทเตอร์ รวมถึงข้ัวหลอดต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  

1.3 ถ้ามิไดร้ะบไุว้เป็นอย่างอ่ืน โคมไฟฟ้าใช้ทั่วไปเป็นระบบเฟสเดยีว 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 
 
2. หลอดไฟ  
  
                  2.1 หลอดชนิดมีไส้ (Incandescent Lamp) ให้ใช้ตาม มอก.  ขั้วหลอด E 27 ชนิดใสหรือฝ้าตามที่ก าหนดใน

แบบ มีพิกัดใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทหรือตามที่ก าหนดในแบบและมีค่าพิกัดก าลังไฟฟ้า
เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ในแบบ  

                 2.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์  (Fluorescent Lamp)   
• หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ในส านักงานหรือพื้นที่อ่ืนๆ ให้ใช้หลอดตามาตรฐาน มอก. และมีอายุ

การใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ช่ัวโมง   
• หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นชนิดประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หลอดผอม T8 หรือ T5 ตามที่

ระบุในแบบ 
 

2.3 หลอด LED หรือ โคม LED มีมาตรฐาน มอก. รองรับและผ่านการทดสอบ IES LM-79, IES LM-80 มคี่า 
CRI มากกว่า 80 และ THDI น้อยกว่า 15% และต้องมี POWER FACTOR มากกว่า 0.9 

2.4 หลอดใช้ก๊าซ (Gas-Discharge Lamp) ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบและต้องเป็นชนิด Color 
Corrected  

2.5 หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ เปน็ชนิดขั้วเสียบขนาด 10w, 13w, 18w และ 26w  
2.6 หากไมไ่ด้ระบุเป็นอยา่งอื่น โดยทั่วไปใช้หลอดสี Cool White 
 

3. บัลลาสต์  
  

 3.1   บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด ต่อไปนี้  
- บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ต้องออกแบบตามมาตรฐาน มอก.1506 ในพิกัดความถี่สูง 25-50 

กิโลเฮิรตซ์ มีค่าตัวประกอบก าลังวงจรรวมไม่ต่ ากว่า 0.99 มีการจุดหลอดแบบอุ่นไอไส้ก่อน
เป็นไปตามตารางข้อมูลหลอดฟลอูอเรสเซนต์ตามมอก. 1713 หรือ IEC60901 
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- บัลลาสต์จะต้องออกแบบให้ค่าก าลังไฟฟ้าเข้าวงจรคงที่เมื่อแรงดันขาเข้าเปลีย่นแปลงอยู่ใน
ระหว่าง 198 โวลต์ ถึง 253 โวลต์ โดยอนุญาตให้ค่าการเปลี่ยนแปลงก าลังไฟฟ้าเข้าวงจรไม่
เกินร้อยละ 3 

- บัลลาสตต์้องออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก.885 หรือ IEC61347-1, 
IEC61347-2-3 โดยก าหนดให้อุณหภูมิข้างตัวถึง (TC) ไม่ต่ ากว่า 90 องศาเซลเซียส 

- ผ่านการรับรองความปลอดภยัด้านคลื่นรบกวนแมเ่หล็กไฟฟ้า มอก.1955 หรือ EN55015 
เพื่อการป้องกันการส่งคลื่นรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งทางด้านสายประธานและการแผ่ใน
อากาศ 

- ค่าความเพี้ยนรวมกระแสขาเข้าไมเ่กินร้อยละ 10 
- บัลลาสตต์้องผ่านการรับรองการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกลุ่มประเทศยุโรป LOW 

VOLTAGE DIRECTIVE 73/23/EEC และ 93/68/EEC ตามมาตรฐาน EN61347-1 : 2001 
และ EN61347-2-3 : 2001 

- บัลลาสตต์้องผ่านการรับรองการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกลุ่มประเทศยุโรป EMC 
DIRECTIVE 89/336/EEC ตามมาตรฐาน EN55015 : 2000 + A1 : 2000 + A2 : 2002, 
EN55022, EN61000-3-2/-3 ,EN61547 : 1995 + A1 : 2000, (EN 61000-4-2/-3/-4/-
5/-6/-11) 

- ในกรณีที่บัลลาสต์ตดัการท างานในสภาวะผิดปกติของหลอด บัลลาสต์ต้องสามารถท างาน
ต่อได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนหลอดปกติเข้าไปแทนที่โดยไม่ต้องท าการปิดสวิทซ์
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 

- มีค่าตัวประกอบยอดคลื่นของกระแสเข้าหลอดไม่เกิน 1.7 
- บัลลาสต์ประกอบด้วยสารเคมตี้องห้ามในปริมาณที่ก าหนดอยู่ในมาตรฐาน RoHS ของ

สหภาพยโุรป  
- ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการควบคุมคณุภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001  
- ผู้ผลิตต้องมเีครื่องบัดกรีอัตโนมตัิไม่ใช้สารตะกั่ว และมีเครื่องทดสอบสภาวะแรงดันเกิน

ช่ัวขณะตามมาตรฐาน IEC60929 และเครื่องทดสอบการสง่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน มอก.1955 หรือ EN55015 โดยให้ปฏิบัติการสุ่มและส่งผลทดสอบทุก LOT 
ตามที่มาตรฐาน IEC60929 และ EN55015 ก าหนดไว้  

 
3.2 บัลลาสต์แกนเหล็กส าหรบัหลอดฟลูออเรสเซนต์  ต้องเป็นแบบค่าความสูญเสยีต่ า              

  Power Factor  PF >  0.9สูงต้องเป็นไปตามข้อก าหนด ต่อไปนี ้
- อุณหภูมิขดลวดต้องทนอุณหภูมิไดไ้ม่น้อยกว่า 130oC 
- Transient เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI C62.41A and B 
- บัลลาสต์ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก. 13/2521) 
- อุณหภูมิการท าของบัลลาสต์ต้องไม่เกิน 70oC 
- บัลลาสต์ต้องติดตั้งภายในโคมเป็นรูปแบบส าเร็จรูป 
- ฉนวนของสายภายในตัวโคมต้องทนแรงดันได้ไม่ต่ ากว่า 1 kV  ทั้งนี้รวมถึง  

    Remote บัลลาสต์ด้วย 
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- การรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน 2 ปีเต็ม ในกรณีที่บัลลาสต์เสีย ต้องเปลี่ยนเป็น
ของใหม่เท่านั้น 

- บัลลาสต์ส าหรับหลอดใช้ก๊าซ ให้ใช้บัลลาสต์แบบ Inductive ชนิดเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ าต่อ
ร่วมกับคะแปซิเตอร์ที่มีขนาด ท าให้เพาเวอร์แฟกเตอร์ของวงจรสูงกว่า 0.85 
 

3. สตาร์เตอร์ 
  

สตารเ์ตอรส์ าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ใช้ผลติภณัฑ์ที่ผลิตตามขอ้ก าหนดของ มอก. 
 

4. ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์เตอร์  
  

- ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้ชนิด Spring  Loaded  และ   Heavy Duty Type ที่ผลิตตาม
ข้อก าหนดของ มอก. 

- ขั้วรับสตาร์เตอร์ให้ใช้ผลติภณัฑ์ทีผ่ลิตตามข้อก าหนด มอก. 344  
 
5.        คะแปซิเตอร์  
  

- คะแปซิเตอร์ส าหรับแก้เพาเวอร์แฟกเตอร์ของบัลลาสต์ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตตามข้อก าหนดของ มอก. 
- คะแปซิเตอร์ทุกตัวต้องมีตัวต้านทานต่อคร่อมไว้เพื่อเป็นเครื่องปล่อยประจุ  
 

6. ดวงโคมไฟฟ้า  
  

- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบ และ/หรือข้อก าหนด ต่อไปนี้  
• เป็นผลิตภัณฑภ์ายในประเทศที่ผลติโดยโรงงาน ที่วิศวกรให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ดวง

โคมจากโรงงานนั้นได้  
• ดวงโคมต้องท าด้วยเหล็กแผ่นที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ส าหรับ      ดวงโคมขนาด 

60x60 ซม. หรือใหญ่กว่าและหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ส าหรับดวงโคมแบบอื่น พับขึ้นรูปเป็น
ดวงโคมส าหรับใส่หลอดไฟบัลลาสต์-สตาร์เตอร์ และอื่นๆ ที่ติดตั้งบัลลาสต์และสายไฟฟ้าต้อง
ท าให้เรียบร้อยมองไม่เห็นบัลลาสต์และสายไฟฟ้าจากด้านล่าง  

• ดวงโคมต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และท าความสะอาดผิวเหล็กจนปราศจากไขและน้ ามัน 
แล้วพ่นทับด้วยสีน้ ามันสีขาวทั้งภายในและภายนอกแล้วอบด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม  

- ตัวโคมต้องพับขึ้นรูปจากแผ่นเหลก็ชนิด ELECTRO-GALVANIZED หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านการชุบผิว
ป้องกันสนิม ด้วยกรรมวิธีทางเคมีที่เหมาะสม  แล้วพ่นเคลือบดว้ยสีอบความร้อน (ปกติให้เป็นสขีาว) 
อย่างน้อย 2 ช้ัน  

- รูปทรงของโคม ต้องไดร้ับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพทางแสง
สูงสุด และตัวโคมมีความแข็งแรงเพียงพอในการติดตั้ง 
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- โคมชนิดที่ก าหนดใหม้ีแผ่นกรองแสง (DIFFUSER) ต้องเป็นชนิด PRISMATIC ขึ้นรูปเป็นขนาดที่
เหมาะสม และยดึติดกับตัวโคม หรือเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบ  

- โคมไฟท่ีใช้หนากากตะแกรง (LOUVER) ก าหนดให้ แผ่นสะทอ้นแสงด้านหลังซึ่งยดึติดกับโคมท าด้วย
แผ่นอะลมูิเนียมผิดขดัเงาดดัโค้งพาราบอลิ (PARABOLIC MIRROR ALUMINIUM REFLECTOR) ตลอด
ความยาวหลอด ส่วนตัวหน้ากากให้มีครีบตามความยาว หลอดท าด้วยแผ่นอะลูมิเนยีมผิวขัดเงาดดัโค้ง
พาราบอลิค (PARABOLIC MIRROR ALUMINIUM LOUVRE) และครีบตามขวางท าด้วยแผ่นอลูมเินยีม
มีลายเส้น (PROFILED LAMELLAE) เพื่อลด GLARE 

- โคมไฟฟ้าภายในพื้นที่ผลิตที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (โคมกันน้ า) ตวัโครงท าด้วย Stainless Steel แผ่น
ครอบสะท้อนแสงท าด้วย Prismatic ช่วยในการสะท้อนแสงยดึดว้ย Clip lock ที่ท าด้วย Stainless 
Steel สายต่อเป็นแบบ ปลั๊กเสียบแบบตัวผู้ตัวเมีย ติดตั้งโคมด้วยวิธแีขวนกับตะขอ Stainless Steel ซึ่ง
ยึดติดอยูบ่นเพดาน ดรูายละเอยีดการติดตั้งในแบบ 

- ดวงโคมส าหรับหลอดชนิดมีไส้ และหลอดใช้ก๊าซให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบ และต้องมีห้องภายใน
ดวงโคมส าหรับต่อสายไฟฟ้า  

- แผ่นกรองแสง แผ่นกรองแสงส าหรับดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบ 
ในกรณีที่แผ่นกรองแสงเป็นแบบพลาสติก หรือชนิดอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันจะต้องมีความหนาไม่
น้อยกว่า 2.5 มม.  

- แผ่นสะท้อนแสงจะต้องเป็นชนิดเคลือบเงิน ประสิทธภาพไม่น้อยกว่า 95% หนา 0.4 มิลลิเมตร 
 

7. การติดต้ังดวงโคม          
 
การติดตั้งดวงโคมต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบและ/หรือข้อก าหนดต่อไปนี้   
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ที่ตดิลอยบนฝ้าเพดานชนิดยิบซั่มบอร์ด กระเบื้องกระดาษ หรือวัสดุอืน่ท่ี

คล้ายคลึงกัน ห้ามใช้วิธีการติดตั้งโดยให้แผ่นฝ้าเป็นตัวรับน้ าหนักโดยตรง  
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ที่ตดิฝังเสมอเรียบผิวฝ้าเพดาน หรือตดิซ่อนไว้ในฝ้าเพดาน ห้ามใช้วิธีการตดิตั้ง

โดยใช้โครงเคร่าของฝ้าเพดานเป็นตัวรับน้ าหนัก ของดวงโคมโดยตรง ให้ใช้วิธีการติดตั้งโดยห้อยดวงโคม 
จากพ้ืนเพดานด้วยก้านโลหะที่ไม่เป็นสนิมและสามารถปรับสูงต่ าได้โดยง่าย  

 
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบติดหอ้ยจากฝ้าเพดาน ให้ติดห้อยจากฝ้าเพดานด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด

บางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว  
- ดวงโคมอินแคนเดสเซนต์ หรืออื่นๆ แบบติดฝังเสมอเรียบผิวฝ้าเพดาน หรือติดลอยบนฝ้าเพดาน ถ้าหาก

พิจารณาแล้วเห็นว่าน้ าหนักของดวงโคมไม่มีผลท าให้เกิดความเสียหายท่อแผ่นฝ้าเพดาน ให้ใช้วิธีการติดตั้ง
โดยให้แผ่นฝ้าเป็นตัวรองรับ   น้ าหนักโดยตรงได้  

- การติดตั้งดวงโคมชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบไุว้แล้ว ให้ผู้รบัจ้างจัดท าแบบแสดงรายละเอียดการ
ติดตั้งเสนอต่อวิศวกรเพื่อให้ความเห็นชอบ  

- การติดตั้งดวงโคมทั้งหมดต้องท าให้ได้แนวท้ังแนวดิ่งและแนวระดับ  
- การต่อสายไฟฟ้าเข้าดวงโคมทุกแบบ ต้องท าภายในดวงโคมหรือภายในกล่องต่อสายที่ยดึตดิกับดวงโคม

เท่านั้น  
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- ต าแหน่งดวงโคมที่ก าหนดไว้ในแบบบางต าแหน่งอาจท าให้ขัดขวาง หรือถูกขัดขวางจากงานติดตั้งของงาน
ในระบบอ่ืน ดังนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบประสานงานกับ ผู้รับจ้างระบบอ่ืนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และ
ถ้าจ าเป็นต้องโยกยา้ยต าแหน่งดวงโคม การด าเนินการดังกล่าวตอ้งได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิาก
วิศวกรก่อน  

- น๊อต สกรู และสลักเกลียวท่ีใช้ในการติดตั้งดวงโคมต้องเป็นชนิดเหล็กอาบสังกะสี และพุกที่ใช้ให้ใช้ชนิด
พลาสติกขนาดไม่เล็กกว่า S7  

 

8. การขออนุมัติ 

 

ต้องส่งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งรปูแบบของดวงโคม เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้งท้ังนี้อาจต้องน า

ตัวอย่างของดวงโคมแสดงตามที่เรยีกขอ 
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หมวด 7 

ระบบแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ และป้ายไฟทางออก 
  
1. ความต้องการทั่วไป  

 
ระบบแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ ต้องเป็นดวงโคมแบบมีแบตเตอรี่พร้อมชุดควบคุมบรรจุอยู่ภายในดวงโคมเอง หรือ
เป็นแบบมีแบตเตอรี่และชุดควบคมุรวมศูนย์อยู่ที่แผงควบคุมตามที่แสดงไว้ในแบบ ตามมาตรฐาน วสทและ มอก 
ล่าสุด 

 
2. ข้อก่าหนดทางเทคนิค  
  
 2.1 ระบบไฟฉุกเฉิน 

2.1.1 โคมไฟฉุกเฉินต้องเป็นชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ภายใน พร้อมด้วยระบบควบคมุส าหรับ 
MONTHLY-HALF YEAR TEST และ REMOTE TEST  

2.1.2 หลอดไฟฟ้าให้ใช้หลอด LED จ านวน 2 หลอด หรือ Remote Lamp ตามระบุในแบบ 
2.1.3 แบตเตอรี่ใช้ SEALED LEAD BATTERY, 12 VDC สามารถจา่ยกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
  2.1.4 ให้มีอุปกรณ์ประกอบ และ INDICATING LAMP อย่างน้อยดังนี้   
 - สถานการณ์ประจุแบตเตอรี่ CHARGE และ FULL  
 - สถานะของ INPUT LINE A.C.  
 - สถานะของ FAIL  
 - ON/OFF SWITCH เพื่อเปิด/ปิด การท างานของเครื่อง 
 - TEST BUTTON เพื่อทดสอบการท างานของเครื่อง 
 - A.C. และ D.C. FUSE เพื่อป้องกัน SHORT CIRCUIT หรือ  
  OVERLOAD  
 - AUTOMATIC TEST : REAL TIME CLOCK 1-24 WEEKS  
 - NORMAL/MONTHLY/HALF YEAR PUSH BUTTON TESTING SYSTEM  
  

2.1.5 ให้มีการป้องกันการใช้ประจุ และแรงดันของแบตเตอรีจ่นหมด (LOW VOLTAGE CUT-OFF) 
โดยการตัดการจ่ายแสงสว่างจากโคมไฟอัตโนมัติ ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่ไปจนถึงจดุที่เป็นอันตราย
ส าหรับแบตเตอรี่  

2.1.6 HOUSING ส าหรับบรรจุแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ควบคมุ เป็นกล่องท าจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี และพ่นเคลือบด้วยสี ENAMEL  

2.1.7 ส่วนประกอบตัวเครื่องที่ยึดอุปกรณ์ประกอบ และ INDICATING LAMP ให้ใช้ ABS เพื่อป้องกัน
การกระแทก และสนมิ ท้ังนี้ให้มีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ  

2.1.8 ต้องให้การรับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี  
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 2.2 ป้ายไฟทางออก (EXIT SIGN)  

2.2.1 ตัวโคมให้พับขึ้นรูป ขนาดทีเ่หมาะสม โดยใช้แผ่นเหล็กท่ีผ่านกรรมวธิีป้องกันสนิม มีความหนาไม่
น้อยกว่า 1 มม. พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน  

2.2.2 หลอดไฟฟ้าให้ความสว่างเป็นไปตามระบุในแบบ 
2.2.3 แบตเตอรี่ใช้ SEALED LEAD BATTERY, 12 VDC สามารถจา่ยกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
 2.2.4 ให้มีอุปกรณ์ประกอบ และ INDICATING LAMP อย่างน้อยดังนี้   

   - สถานการณ์ประจุแบตเตอรี่ CHARGE  
- สถานะของ INPUT LINE A.C. 
- ON/OFF SWITCH เพื่อเปิด/ปิด การท างานของเครื่อง 
- TEST BUTTON เพื่อทดสอบการท างานของเครื่อง 
- FUSE เพื่อป้องกัน SHORT CIRCUIT หรือ OVERLOAD  

2.2.5 ให้มีการป้องกันการใช้ประจุ และแรงดันของแบตเตอรีจ่นหมด (LOW VOLTAGE CUT-OFF) 
โดยการตัดการจ่ายแสงสว่างจากโคมไฟอัตโนมัติ ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่ไปจนถึงจดุที่เป็นอันตราย
ส าหรับแบตเตอรี่  

2.2.6 ป้ายแสดงเครื่องหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ มอก. 
2.2.7 ต้องให้การรับประกันเครื่อง พร้อมแบตเตอรี่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี   

 

3. การขออนุมัติ 

 

ต้องส่งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งรปูแบบของดวงโคม เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้งท้ังนี้อาจต้องน า

ตัวอย่างของดวงโคมแสดงตามที่เรยีกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

26 

หมวด 8 
ระบบการต่อลงดิน (Grounding System) 

  
1. ความต้องการทั่วไป  
  

การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นโลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผา่นหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะและอาจมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได้ของระบบอื่นๆ เช่น โครงเหล็กลิฟท์ ท่อน้ า เป็นต้น ต้องต่อลงดิน การต่อลงดินต้อง
เป็นไปตามแบบ และ/หรือ ตามขอ้ก าหนด ต่อไปนี้   

 
2. ข้อก่าหนด  
  

- วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งของระบบการต่อลงดิน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ National 
Electrical Code ข้อ 250 และ/หรือ การไฟฟ้านครหลวง  

- ถ้าไม่มีก าหนดไว้ในแบบ สายดินที่เดินเช่ือมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าย่อย หรือแผง
ควบคุมอื่นๆ ต้องมีขนาดเป็นไปตามตาราง 250-95 ของ National Electrical Code และต้องมีขนาดไม่
เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. สายดินที่เดินเช่ือมระหว่างแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าเมน กับแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าย่อยหรือ
แผงควบคุมอืน่ๆ ต้องมีขนาดเป็นไปตามตาราง 250-94 ของ National Electrical Code  

- สายไฟฟ้าที่เป็นเส้นดินและเส้นศูนย์ต้องไม่ใช้สายไฟฟ้าเส้นเดยีวกัน  
- สายดินให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทองแดงเปลือย หรือสายไฟฟ้าชนิดทองแดงหุ้มด้วย ฉนวนโพลีวีนีลคลอไรด ์

(Polyvinyl Chloride)  

- แท่งสายดิน (Ground Rod) ให้ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็ก

กว่า 5/8 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 10 ฟุต จ านวนตั้งแต่ 3 หลักข้ึนไป เพื่อให้ได้ความต้านทานของการ

ลงดิน (Grounding Resistance) ไม่เกิน 5 โอห์ม โดยการวัดด้วย Ground-Meter 

 - การปักหลักสายดินต้องให้แต่ละหลักห่างจากหลักข้างเคียงสองหลักประมาณ 3.00 เมตร เท่า ๆ กันโดย 

หลักสายดินนี้ให้เชื่อมต่อถึงกันด้วยตัวน าทองแดงขนาดพื้นท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตารางมลิลิเมตร 

หรือตามทีร่ะบุในแบบ และการเชือ่มท้ังหมดให้ใช้วิธี Exothermic Welding 
- หลักสายดินในระบบต่อไปนี้ให้แยกจากกันคือ ระบบไฟฟ้า ระบบปอ้งกันฟ้าผ่าและระบบสื่อสาร 
- ความต้านทานของระบบเมื่อเทียบกับความต้านทานของดินต้องมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม หากเกินต้องแก้ไข 

โดยเพิ่มแท่งสายดินจนท าใหค้วามต้านทานของระบบมีค่าไมเ่กิน 5 โอห์ม  
- อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น GROUND BAR, GROUND TEST BOX และ GROUND PIT ต้องจัดเตรียมใหค้รบ

ตามแบบ และรายละเอียดการติดตั้งให้ใช้ตาม TYPICAL DETAIL ตามข้อก าหนดใน SPEC  
  
3. การทดสอบ  
  

การตรวจสอบ ให้กระท าตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบต่อลงดินมีความสมบรูณ์

และถูกต้องตามมาตรฐานอ้างอิง 
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หมวด 9 
สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Fire Resistance Cable) 

 
1. ความต้องการทั่วไป 
 

ข้อก าหนดนี้ไดร้ะบุถึงการจดัหา และการติดตั้งใช้งานส าหรับสายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Low Smoke, Zero Halogen, 
Fire Resistance Cable) ตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดนี ้
 

2. มาตรฐาน 
 
สายทนไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC หรือมาตรฐานอื่น แต่ต้องได้รับการอนมุัต ิ

 
3. เทคนิคการผลิต 
 

3.1 ส าหรับสายที่มีขนาดต่ ากว่า 6 ตารางมิลลิเมตร ตัวน าเป็นสายทองแดงเส้นเดีย่ว ส่วนสายทีม่ีขนาดตั้งแต่ 6 
ตารางมลิลเิมตรขึ้นไป ต้องเป็นสายทองแดงชนิดตีเกลียว (Stranded Wire) 

3.2 ฉนวนจะประกอบด้วยเทปทนไฟ (Fir Resistance Tape) เช่น Mica Tape หรือวัสดุทนไฟอื่นพันหุม้รอบตัว
น าทองแดง และช้ันนอกจะหุ้มดว้ยฉนวนประเภท Cross-Linked Polyethylene (XLPE) ชนิดพิเศษมี
ความหมายตาม IEC 502 
 
ในกรณีที่เป็นสายตัวน าหลายแกน (Multicore Cable) ช่องว่างระหว่างตัวน าแต่ละแกนจะต้องมี Filler เพื่อ
ความแข็งแรงของสาย 

 
3.3 เปลือกหุ้มภายนอก (Outer Sheath) เป็นวัสดุประเภท Polyolefine หรือวัสดุอื่นท่ีมีคุณสมบตัิเป็น Low 

Smoke, Zero Halogen มีความหมายตามIEC 502 
3.4 สายไฟฟ้าชนิดทนไฟน้ีต้องมี Rate Voltage 600/1,000V มี Maximum Conductor Operating 

Temperature ที่ 90C ส าหรับ Continuous Duty และ 250C ภายใตส้ภาวะ Short – Circuit 
3.5 ไม่ท าให้เกิด Corrosive Gases  ขณะเกดิเพลิงไหม ้

 
4. คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ 
 

4.1 คุณสมบัติดา้น Fire Resistance ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
- IEC 331 
- IEEE 383 
- VDE 0472 Part 814 
  

4.2 คุณสมบัติดา้น Fire Retardant ตอ้งผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี ้
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- IEC 332-3 
- IEEE 383 
- BS 4066 Part 3 
 

4.3 คุณสมบัติดา้น Flame Retardant ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
- IEC 332-1 
- VDE 0472 Part 804 
- BS 4066 Part 1 
 

4.4 คุณสมบัติดา้น Low Smoke and Fumes (LSF) และ Low Smoke and ZERO Halogen (LSOH) 
 ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี ้

4.4.1 Smoke; Test Method  - 27 m3  Cable Chamber 
  - NBS Chamber 
  Test Standard  - ASTM D2863 

  - UITP/APTA Test E4 
  - London Underground Limited 
  - BS 6724 
  - IEC 1034 
4.4.2 Halogen Acid Content Measured (Less Than 5% Halogen Acid) 

- IEC 754 
- BS 6425 Part 1 

 
4.5 ผู้รับจ้างต้องเสนอใบรับรองผลการทดสอบคณุสมบัตสิายไฟฟ้าชนิดทนไฟจากสถาบันที่เช่ือถือได้ให้วิศวกร

พิจารณาประกอบการขออนุมัต ิ
 
5. การติดต้ัง 
 

สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ ต้องเป็นชนิดที่สามารถติดตั้งใช้งานได้โดยการเดินในท่อร้อยสายหรือเดินใน Cable Tray หรือ 
Wire way 
 
ผู้รับจ้างต้องจดัส่งรายละเอียดทางด้านเทคนิค Current Ampere Rating ตลอดจน Test Report หรือรายละเอยีด
อื่น ๆ ตามที่ผู้ควบคมุงานเรยีกขอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตัง้ใช้งาน 
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หมวด 10 
ระบบโทรศัพท ์(Telephone System) 

 
1. ข้อก่าหนดทั่วไป   
  

ผู้รับจ้างต้องจดัหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และอื่น ๆ ท าการตดิตั้งระบบโทรศัพท์ ตามที่แสดงไว้ในแบบ และ/หรือ
รายการประกอบแบบน้ี อุปกรณต์อ้งติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานและต้องมีการทดสอบระบบ เพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ โดยอุปกรณส์ าหรับระบบโทรศพัท์มีดังนี้ 
 
1.1 สายโทรศัพท์ ตลอดจนอุปกรณ์การเดินสาย  
1.2 Telephone Terminal Cabinet 
1.3 เต้ารับโทรศัพท์ทั้งหมดพร้อมสาย Patch Cord 
1.4 จัดหาและติดตั้งระบบป้องกัน Surge และต่อลงดิน 
1.5 จัดหาอุปกรณ์อื่นๆหรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของระบบโทรศัพท์ 
  

2.  กฎข้อบังคับ (Regulation Requirement)  
  

ถ้าไม่มีข้อก าหนดไว้ วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การโทรศัพท์ และ/หรือ CCITT  
   
3. ตู้ต่อสายโทรศัพท์ย่อย (Telephone Terminal Cablinet)  
 
 ตู้ต่อสายโทรศัพท์ย่อย ต้องเป็นตู้เหล็กท่ีท าด้วยเหล็กแผ่น พ่นรองพื้นด้วยสีกันสนิม ฝาหน้าของตู้ต้องเป็นแบบ

เปิด/ปดิ และสามารถล๊อคได้  การต่อสายโทรศัพท์ภายในตู้ต่อสายโทรศัพท์ย่อยต้องต่อกันด้วยข้ัวต่อสายโทรศัพท์ 
และขั้วต่อสายโทรศัพท์ต้องยึดตดิกับแผ่นเหล็กรองรับให้เรียบร้อย  

 
4. เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet) 
 

7.1 ถ้าไม่มีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น เต้ารับโทรศัพท์ต้องเป็น RJ11 หรือตามระบุในแบบ 
7.2 ผู้รับจ้างต้องจดัหาเต้าเสียบส าหรบัเต้ารับโทรศัพท์ท้ังหมด รวมถึงสาย Patch Cord ยาว 2 ม.  

 
5. สายโทรศัพท์ (Telephone Cable)  
  

ถ้าไม่มีก าหนดไว้ในแบบ สายโทรศัพท์และการติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้  
  

5.1 ลวดตัวน าของสายโทรศัพท์ทุกชนดิ ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.65 มม. หรือ 
             ตามระบุในแบบ  
5.2 สายโทรศัพท์ท่ีเดินในท่อร้อยสายที่ฝังไว้ในดินต้องเป็นชนิด Foam Skin (Jelly Filled) Cable (AP) 
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5.3 สายโทรศัพท์ท่ีเดินเช่ือมระหว่างแผงต่อสายโทรศัพท์เมน และตูต้อ่สายโทรศัพท์ย่อยและเดินในท่อร้อย
สายหรือรางเดินสายต้องเป็นชนิด TPEV-Cable หรือตามระบุในแบบ        

5.4 สายโทรศัพท์ท่ีเดินเช่ือมระหว่างตูต้่อสายโทรศัพท์ย่อย และเต้ารับโทรศัพท์ และเดินในท่อร้อยสายตอ้ง
เป็นชนิด TIEV-Cable หรือตามระบุในแบบ 

5.5 สายโทรศัพท์ท้ังหมดต้องเดินในท่อร้อย หรือรางเดินสายตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ท่อร้อยสายและราง
เดินสายให้เป็นไปตามข้อก าหนด   

 
6. การรับประกัน และการบริการหลังการขาย  
 

ผู้รับจ้างจะต้องประกันอุปกรณ์ และวัสดุต่าง  ๆ อย่างน้อยของระบบโทรศัพท์อย่างน้อย 1 ปี  
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หมวด 11 
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  

(Fire Alarm System) 
 
1. กฎและมาตรฐาน  
  

ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชนิด ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ National Fire 
Protection Association (NFPA) หรือข้อก าหนดของสถาบันอื่นที่ผู้ว่าจ้างยอมรบั  

  
2. ข้อก่าหนดทั่วไป  
  

(1) หากมีการก าหนดในแบบ ผู้ว่าจา้งต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ และวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในระบบแจ้ง
สัญญาณเพลิงอัตโนมัติ โดยแบ่งเป็นโซนตามแบบ  

(2) ให้ติดตั้งแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel, FCP) และอุปกรณ์ต่างๆ ตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ  
  
3. การท่างานของระบบ  
  

ล าดับการท างานและลักษณะการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ และเหตุฉุกเฉินจะเป็นดงันี้.- 

 

ก. เมื่อ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน ดวงไฟสญัญาณของโซนนั้น ๆ จะแสดงข้ึนท่ี 

Annunciator หรือ Remote Annunciator พร้อมท้ังขึ้นรายละเอียดบนจอ CRT พร้อมท้ังเปลีย่นสี

ของโซนที่เกิดเหตุบนภาพ Graphic ของผังช้ันนั้น ๆ และท าการบนัทึกเข้ายังหน่วยความจ าหรือหนว่ย

เก็บข้อมูลของระบบ Event Printer จะท าการพิมพร์ายละเอียดของการเกิดสัญญาณนั้น ๆ รายงานการ

เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถเรียกจากหน่วยเก็บข้อมลูเพื่อท าการพิมพ์รายงานในภายหลังได้ 

ข. Alarm Bells, Horns หรือ Fire Speakers ในบริเวณที่ก าหนดหรอืบริเวณทั่วไปท่ีตั้ง Program ไว้จะ

ท างาน ตามล าดบัของระบบ Presignal 

ค. ในกรณีที่ใช้ Fire Speakers, Alarm Tone จะเกดิขึ้นเป็นเวลานานไม่เกิน 15 วินาที หลังจากนั้นระบบ 

Automatic Persecuted Voice Message จะท างานต่อเป็นเวลาตามแต่จะตั้งเวลาไว้ หลังจากครบ

วงจรแล้ว ระบบดังกลา่วจะไปเริ่มต้นที่จดุเริม่ต้นใหมเ่ป็นเช่นน้ีจนกว่าจะมีการรับทราบจาก Signal 

Silence Switch ที่ FCP การท างานของรายการข้างต้น ท าโดยการก าหนดจาก Software ซึ่งจะ

สามารถแก้ไข   รายการต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องมีการเดินสายหรอืเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ อีก 

ง. เมื่อระบบสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ท างาน ต้องมี Alarm Relay Contact เพื่อส่งสญัญาณให้แผง

ควบคุมของอุปกรณ์ตา่ง ๆ ดังนี้ 
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- แผงควบคุมลิฟท์ทุกตัว เพื่อให้ระบบควบคุมลิฟท์เข้าสูภ่าวะการท างานฉุกเฉินเนื่องจากเพลิง

ไหม ้

- แผงควบคุมของ Air Handling Unit ทุกตัว เพื่อให้ AHU หยดุท างานเป็นโซน ๆ หรือหยุด

ท างานท้ังหมด 

- แผงควบคุมของ Pressurized Fan และ Smoke Exhaust Fan ทกุตัว เพื่อให้พัดลมท างาน 

 

จ. กรณีที่มีการใช้ระบบควบคมุประต ูโดยใช้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะต้องส่งสญัญาณและโซนท่ี

ละ Alarm ไปยังแผงควบคุม เมื่อประตูหนไีฟน้ัน ๆ ถูกเปิดออก 

ฉ. เมื่อเกิดปญัหาต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดความล้มเหลวของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เช่น 

สายสญัญาณขาด หรือลดัวงจร แผงวงจรภายในช ารดุ ฯลฯ ให้มกีารรายงานในลักษณะเดียวกันกับข้อ 

ก. แต่แสดงด้วยดวงไฟ ต่างกันในลักษณะ Trouble พร้อมทั้งมสีัญญาณเสียงเตือน 

ช. การท างานของ Switch ต่าง ๆ บนแผง FCP 

 

- Acknowledge Switch จะเป็นการรับทราบสัญญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้ที่เกิดขึ้น และจะท า

การหยุดเสียงเตือนของสัญญาณนัน้ ดวงไฟ LED ที่กระพริบเมื่อเกดิเหตุจะหยดุกระพริบและ

จะ สว่างตลอดเวลา กรณีที่สญัญาณแจ้งเหตุชุดที่ 2 ถูกส่งเข้ามาที่ FCP การท างานจะเกิดขึ้น

เช่น เดียวกับสัญญาณชุดที่ 1 เวลาของการรับทราบเหตโุดยการกด Acknowledge Switch 

และอื่น ๆ จะถูกบันทึกเข้าหน่วยความจ า พร้อมทั้งรายงานโดย Printer 

- System Switch การท างานเพื่อให้ระบบและสัญญาณต่าง ๆ Reset เข้าสู่สภาวะปกต ิ

- Test Switch การท างานเพื่อทดสอบระบบ 

- Lamp Test Switch เพื่อท าการทดสอบหลอดไฟสัญญาณต่าง ๆ 
 

4. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 
 

(1) Remote Terminal Unit (RTU)หรือ Firealarm box 
(2) Annunciator  

(3) Manual Stations and Alarm Key Switches 

(4) Smoke Detectors or Heat Detectors 
(5) อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบ และท าให้ระบบท างานได้ 
(6) อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีระบุในแบบ ให้มีการใช้ร่วมกับระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 

4.1 Addressable Peripheral Devices แบ่งออกเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ คือ Remote Terminal Unit (RTU) 

และ Detector or Switch ชนิดก าหนดต าแหน่งได้ (Addressable) 
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Remote Terminal Unit (RTU) เป็นหน่วยรับ-ส่งสญัญาณ Digital Signal จาก Detector หรือ 

Switch แล้วแปลงเป็น Multiplexing Signal ส่งไป SFCP เพื่อต่อไปยัง FCP อีกครั้ง และในอีกทาง

หนึ่ง สัญญาณค าสั่งจาก FCP สามารถส่งไป SFCP เพื่อผ่านไป RTU ให้แปลงเป็น Digital Output ไป

ใช้สั่งงานต่อไป 

 

RTU จะต้องมี Address-Setting Mean เพื่อก าหนดที่อยู่ของ Detector และ Switch แต่ละตัว 

Control Module จะต้องเป็นชนิด Supervised Zone เพื่อตรวจสอบการท างานของ Detector, 

Switch Loop หรือ Loop ของอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

 

การติดตั้ง RTU ให้ประกอบอยู่ในกลองโลหะเฉพาะชนิดติดตั้งกับก าแพงหรือผนัง การเปิดฝากล่องหรอื

เกิด Power Failure จะต้องส่งสญัญาณแจ้งไปยัง SFCP และ FCP จ านวนของสัญญาณนี้จะไม่นับรวม

เป็น Input Signal 

 

Addressable Smoke Detector เป็นชนิดก าหนดต าแหน่งได้แบบ Dual-Chamber Ionization 

Principle โครงสร้างต้องเป็นแบบเหมาะส าหรับติดตั้งฝ้า เพดาน โดยมีฐานที่ตั้งต าแหน่งที่อยู่ได้และ

เป็นแบบ Twist-Lock Base 

 

Addressable Heat Detector เป็นเช่นเดียวกับ Addressable Smoke Detector แต่ตัวตรวจ

สัญญาณเป็นชนิดตรวจจับความรอ้น 

 

4.2 Conventional Peripheral Devices 

 

Smoke Detector เป็นชนิด Dual-Chamber Ionization Type โดย Chamber แรกจะตรวจสอบ

ความไวภายในเทียบกับความไวของ Chamber ที่ 2 ซึ่งเป็น Chamber ของควันไฟการ Ionized ของ 

Chamber ทั้งสองเกิดจาก Americium 241 โดยมีค่าไมเ่กิน 1.0 Microcurie, Detector จะต้องมี 

Stainless Screen เพื่อป้องกันสิง่แปลกปลอมเข้าไปใน Chamber Detector แต่ละตัวจะต้องมี LED 

เพื่อแสดงสภาวะการใช้งานและการท างาน คือกระพริบขณะปกติและสว่างตลอดเมื่อจับสัญญาณควัน

ได้ มี Coverage Area ไม่ต่ ากวา่ 80 ตารางเมตรในพ้ืนท่ีสูงไม่เกนิ 5 เมตร ฐานให้เป็นชนิด Twist 

Lock 

 

Heat Detector เป็นชนดิ Dual Thermal Element การท างานมี 2 แบบในตัวเดียวกันคือ Rate of 

Rise และแบบ Fixed Temperature ชนิด Rate of Rise จะท างานเมื่อจับสญัญาณเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมไิด้    8 องศาเซลเซียส (15 องศาฟาเรนท์ไฮท์) ต่อนาที ชนิด Fixed Temperature จะท างาน
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เมื่อตรวจจับอุณหภูมไิด้ 57 องศาเซลเซียส (135 องศาฟาเรนท์ไฮท์) หรือ 93 องศาเซลเซยีส (200 

องศาฟาเรนท์-ไฮท์) ตามที่ก าหนดในแบบ ทั้งนี้ต้องมี Coverage Area ไม่ต่ ากว่า 80 ตารางเมตร 

 

Manual Pull Station เป็นชนิด Single Action, Non-Coded, Pull Level Type with Key Switch 

for Presignal or General Alarm โครงสร้างเป็นโลหะหล่อพ่นสแีดง มีแท่งแก้วหรือกระจกประกอบ 

ตัว Key Switch ต้องประกอบส าเร็จมาพร้อมกับตัว Pull Station จากโรงงานผูผ้ลติ 

 

Audible Alarm Device เป็นกระดิ่งท าด้วยโลหะหล่อ ทาสีแดง แบบติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

ต่ ากว่า 15 เซ็นตเิมตร ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ท างานด้วยไฟตรง 24 โวลท์ ส าหรับระบบ

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมเ้ท่านั้น ส่วนสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินใหเ้ป็นเสียงท่ีแตกตา่งออกไปและใหด้งัที่

แผงควบคุม FCP หรือ Remote Annunciator เท่านั้น 

 

Fire Alarm Speaker กรณีเป็นชนิดติดฝ้าเพดาน ให้มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 เซ็นติเมตร 

พร้อม Matching Transformer และ Mounting Grill ก าลัง 3 วัตต์ โดย Tap ลงมาได้ 1 วัตต์ Sound 

Pressure Level ที่ 1 กิโลเฮิร์ท วัดไกล 3 เมตร ต้องได้อย่างน้อยท่ีสุด 70 dB ที่ 1 วัตต์ Input กรณี

เป็นชนิด Horn Type ให้เป็นชนิด Wire Range ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซ็นติเมตร พร้อม 

Matching Transformer ก าลัง 15 วัตต์ และสามารถ Tap ลงมาเหลือ 5 วัตต์ Sound Pressure 

Level ที่ 1 กิโลเฮริ์ท วัดไกล 3 เมตร ได้อย่างน้อยที่สุด 110 dB ที่ก าลัง 1 วัตต์ Input 

 

Audio Power Amplifier จะต้องได้ UL Listed ขนาดเพียงพอในการขับล าโพงต่าง ๆ ได ้

 

ประตูหนไีฟต่าง ๆ ท่ีระบุให้มีการจัดเตรียม Door Switch ให้เป็นชนิด Magnetic Contact 

 

Panic Alarm Switch ส าหรับแจง้เหตุฉุกเฉินเมื่อระบุให้จดัหาตามแบบ ให้เป็นชนิด Flush Mounted 

หรือ Surface Mounted ชนิด Normally Open Maintain Contact Type การปลด Contact ต่าง 

ๆ ให้คืนสู่ สภาวะปกติ ให้ท าได้โดย Key Setting ฝาปดิต่าง ๆ หรอืโครงสรา้งของ Switch ให้สามารถ

ป้องกันการ กระแทกโดยบังเอิญได้ 
 
5. การติดต้ัง  
  

(1) ให้ติดตั้งแผงควบคมุรวมของระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ พร้อมท้ังแบตเตอรี่และเครื่องอัดในแผง
ควบคุมรวมของอาคาร ตามต าแหน่งที่ก าหนด  

(2) สายสญัญาณสื่อสารระหว่าง FCP กับ RTU ให้เป็นชนิด Twisted-Pair with Screen Shield FIRE 
RESISTANCE หรือตามข้อก าหนดของผู้ผลิต  
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(3) สายไฟฟ้าจากอุปกรณ์ Detector, Switch หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุอื่น ๆ สายไฟฟ้า ขนาดไมเ่ล็กกว่า 1.5 
ตารางมลิลเิมตร ส าหรับวงจรแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้และขนาดไม่เลก็กว่า  2.5 ตารางมลิลิเมตร ส าหรับ
วงจรส่งสัญญาณเสียง โดยใช้ขนาดตามทีผู่้ผลิตแนะน าส าหรับระยะทางสาย สายให้ใช้สายสีตามระบบสี
ที่เหมาะสม และต้องป้ายรหัสติดทุกจุดที่มีการต่อสายเข้าแผงหรือตอ่สายระหว่างทาง สายให้ร้อยในท่อ
ร้อยสายตามที่ก าหนดตลอด เมือ่ติดตั้งแล้วต้องมีการทดสอบสายขาดและสายลัดวงจร เพื่อแก้ไขให้ดี
ครบ  

(4) ให้ผู้รับจ้างก าหนดขนาดและจ านวนสายต่างๆ ตามค าแนะน าของผู้ผลิตสาย ให้ร้อยในท่อ EMT หรือ 
IMC ตลอด นอกจากก าหนดไว้เปน็อย่างอ่ืน  

(5) ต าแหน่งท่ีแน่นอนของ Detectors, Manual, Station, Speakers อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวา่ง
ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างหารือผู้ควบคมุงานก่อนด าเนินการ  

(6) เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว ต้องมกีารแก้ไขหรือลง Software เพื่อเช่ือมระบบใหม่เข้ากับระบบเกา่ให้
เรียบร้อยและทดสอบการท างานของระบบให้ครบถ้วน โดยมีผูแ้ทนของผู้ว่าจ้างเข้าร่วมด้วย 

(7) ผู้รับจ้างต้องท าการอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง และพนักงานดับเพลงิของกองต ารวจดับเพลิงให้รู้ถึงวิธีใช้
ระบบ และอบรมวิธีบ ารุงรักษาใหแ้ก่พนักงานของผู้ว่าจ้างด้วย  

(8) ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ และผลงานการติดตั้งเป็นระยะเวลา 365 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ
ระบบมาใช้งาน 

 
6. คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 อุปกรณ์ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องได้รับมาตรฐานของ UL 

Listed  
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หมวด 12 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) 

   
1. ทั่วไป 

 
1.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) แบบ IP CAMERA พร้อมอุปกรณ์ 
Network และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ส าหรับดูและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณต่าง ๆ ตาม
ข้อก าหนดคุณลักษณะด้านเทคนิคและติดตั้งบนโต๊ะหรือ Console ในห้องรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตามที่แสดงในแบบ โดยอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อย่างน้อยประกอบด้วย :- 

• กล้องวงจรปิด IP Camera  

• เครื่องบันทึกภาพแบบ NETWORK VIDEO RECORDER พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ 

• ชุดอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

• Client Workstation 

• จอแสดงผลแบบ LED 

• อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) 

• ตู้ RACK ขนาด 19 น้ิว  

• สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบระบบกล้องวงจรปิด 
 
2. ข้อก่าหนดด้านเทคนิค 
 
2.1. กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (IP Fix Camera ) 

ก. เป็นกล้องวงจรปิดชนิดสี แบบ MEGA PIXEL IP CAMERA 
ข. มีอุปกรณ์รับแสงชนิด CMOS ขนาด 1/3 น้ิว 
ค. มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซลโดยมีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1800  
ง. เลนส์ที่ใช้เป็นเลนส์ส าหรับ กล้อง MEGA PIXEL IP CAMERA โดยเฉพาะ มีขนาด 3-10 มิลลิเมตร หรือ

ดีกว่า 
จ. เป็นกล้องวงจรปิดที่มีระบบการปรับแสงอัตโนมัติ (AUTO IRIS) 
ฉ. มีระบบ DAY/NIGHT MODE โดยปรับระบบเองได้โดยอัตโนมัติ 
ช. สามารถปรับชดเชยแสงด้านหลังได้ (BACK LIGHT COMPENSATION) 
ซ. มีระบบปรับชดเชยสี ( WHITE BALANCE) โดยปรับเองได้อัตโนมัติ 
ฌ. สามารถท า AUTO EXPOSURE (AE) AND GAIN CONTROL (AGC) ได้ 
ญ. มีระบบ SHUTTER SPEED สามารถก าหนดเองได้ 
ฎ. มีความไวของแสงขณะเป็นภาพสี น้อยที่สุด 0.15 LUX ที่ F 1.4 และภาพขาวด า ไม่มากกว่า 0.03 LUX 

หรือดีกว่า 
ฏ. มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 45 dB หรือดีกว่า 
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ฐ. สามารถท า MOTION DETECTION ที่ตัวกล้องได้ไม่ต่ ากว่า 32 DETECTION ZONES 
ฑ. มีระบบการบีบอัดภาพแบบ DUAL STREAMING  สามารถเลือกการท างานได้ 2 แบบ คือ H.264 และ 

MJPEG 
ฒ. สามารถส่งสัญญาณภาพชนิด H.264 หรือ MJPEC ผ่านระบบเครือข่ายด้วยอัตรา 25 เฟรมต่อวินาที 

หรือสูงกว่า 
ณ. สามารถใช้งานร่วมกับ PROTOCOL TFTP, HTTP, RTSP, DHCP ได้ 
ด. มี LAN INTERFACE อย่างน้อย 1 PORT ที่ความเร็ว 100BASE-T ETHERNET 
ต. มีช่องต่อสัญญาณ ALARM INPUT อย่างน้อย 1 ช่อง และ ALARM OUTPUT อย่างน้อย 1 ช่อง 
ถ. สามารถใช้งานแบบ POWER OVER ETHERNET (PoE): IEEE 802.3af ได้ 
ท. กรณีที่ก าหนดเป็นชนิดใช้งานกลางแจ้ง (OUTDOOR ) ให้มีอุปกรณ์หุ้มกล้อง (HOUSING) ท าด้วย 

ALUMINUM เป็นชนิดปิดทึบป้องกันฝุ่นเข้า มีมาตรฐานการป้องกันไม่น้อยกว่า IP 66 หรือดีกว่า  
 

2.2. กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งคงที่ชนิดโดมติดตั้งภายในอาคาร (IP DOME CAMERA) 
ก. เป็นกล้องวงจรปิดชนิดสี แบบ MEGA PIXEL IP DOME CAMERA 
ข. มีอปุกรณ์รับแสงชนิด CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว 
ค. มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล โดยมีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1980 x 1080 

พิกเซล 
ง. เลนส์ที่ใช้เป็นเลนส์ส าหรับ กล้อง MEGA PIXEL IP CAMERA โดยเฉพาะ มีขนาด 3-10 มิลลิเมตร หรือ

ดีกว่า 
จ. เป็นกล้องวงจรปิดที่มีระบบการปรับแสงอัตโนมัติ (AUTO IRIS) 
ฉ. มีระบบ DAY/NIGHT MODE โดยปรับระบบเองได้โดยอัตโนมัติ 
ช. สามารถปรับชดเชยแสงด้านหลังได้ (BACK LIGHT COMPENSATION) 
ซ. มีระบบปรับชดเชยสี ( WHITE BALANCE) โดยปรับเองได้อัตโนมัติ 
ฌ. สามารถท า AUTO EXPOSURE (AE) AND GAIN CONTROL (AGC) ได้ 
ญ. มีระบบ SHUTTER SPEED สามารถก าหนดเองได้ 
ฎ. มีความไวของแสงขณะเป็นภาพสี น้อยท่ีสุด 0.2 LUX ที่ F 1.4 และภาพขาวด า น้อยที่สุด 0.03 LUX 
ฏ. มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 45 dB หรือดีกว่า 
ฐ. สามารถท า MOTION DETECTION ที่ตัวกล้องได้ไม่ต่ ากว่า 32 DETECTION ZONES 
ฑ. มีระบบการบีบอัดภาพแบบเป็นแบบ DUAL STREAMING  สามารถเลือกการท างานได้ 2 แบบ คือ 

H.264 และ MJPEG 
ฒ. สามารถส่งสัญญาณภาพชนิด H.264 หรือ MJPEC ที่ความละเอียด 1920 x 1080 ผ่านระบบเครือข่าย

ด้วยอัตรา 25 เฟรมต่อวินาที  
ณ. สามารถใช้งานร่วมกับ PROTOCOL TFTP, HTTP, RTSP, DHCP ได้ 
ด. มี LAN INTERFACE อย่างน้อย 1 PORT ที่ความเร็ว 100BASE-T ETHERNET 
ต. มีช่องต่อสัญญาณ ALARM INPUT อย่างน้อย 1 ช่อง และ ALARM OUTPUT อย่างน้อย 1 ช่อง 
ถ. สามารถใช้งานแบบ POWER OVER ETHERNET (PoE): IEEE 802.3af ได้ 
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2.3. กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งคงที่ชนิดโดม 180 องศาติดตั้งภายนอกอาคาร (IP PTZ DOME CAMERA) 
ก. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด NETWORK CAMERA แบบเบ็ดเสร็จในตัว 
ข. มีอุปกรณ์รับแสงชนิด CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว 
ค. สามารถให้ความละเอียดของภาพที่ Full-HDTV 1080P ที่ความละเอียด 1920 x 1080 หรือดีกว่า 
ง. สามารถเลือกขนาดภาพได้ตั้งแต่ 320X240 จนถึง 1600 x 1200 พิกเซล 
จ. เลนส์ที่ใช้เป็นเลนส์ส าหรับ กล้อง MEGA PIXEL IP CAMERA โดยเฉพาะ มีขนาด 4.3-124 mm ที่ 

F1.6-4.7 หรือดีกว่า 
ฉ. เป็นกล้องวงจรปิดที่มีระบบการปรับแสงอัตโนมัติ (AUTO IRIS) 
ช. สามารถปรับชดเชยแสงด้านหลังได้ (BACK LIGHT COMPENSATION) 
ซ. มีระบบปรับชดเชยสี ( WHITE BALANCE) โดยปรับเองได้อัตโนมัติ 
ฌ. สามารถท า AUTO EXPOSURE (AE) AND GAIN CONTROL (AGC) ได้ 
ญ. มีระบบ SHUTTER SPEED สามารถก าหนดเองได้ 
ฎ. มีความไวของแสงขณะเป็นภาพสี น้อยท่ีสุด 0.2 LUX ที่ F 1.4  
ฏ. มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 45 dB หรือดีกว่า 
ฐ. สามารถท า MOTION DETECTION ที่ตัวกล้องได้ไม่ต่ ากว่า 32 DETECTION ZONES 
ฑ. มีระบบการบีบอัดภาพแบบเป็นแบบ DUAL STREAMING  สามารถเลือกการท างานได้ 2 แบบ คือ 

H.264 และ MJPEG 
ฒ. สามารถส่งสัญญาณภาพชนิด H.264 หรือ MJPEC ที่ความละเอียด 1920 x 1080 ผ่านระบบเครือข่าย

ด้วยอัตรา 25 เฟรมต่อวินาที ท่ีขนาดภาพ 1600 x 1200 พิกเซล 
ณ. สามารถใช้งานร่วมกับ PROTOCOL TFTP, HTTP, RTSP, DHCP ได้ 
ด. มี LAN INTERFACE อย่างน้อย 1 PORT ที่ความเร็ว 100BASE-T ETHERNET 
ต. มีช่องต่อสัญญาณ ALARM INPUT อย่างน้อย 1 ช่อง และ ALARM OUTPUT อย่างน้อย 1 ช่อง 
ถ. สามารถใช้งานแบบ POWER OVER ETHERNET (PoE): IEEE 802.3af ได้ 
 

2.4. เครื่องบันทึกภาพแบบ NETWORK VIDEO RECORDER พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ  
ก. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( SERVER ) ชนิด ( RACK SERVER )  
ข. สามารถรองรับการขยายของจ านวนของกล้อง IP CAMERA ได้ ไม่ต่ ากว่า 60 กล้อง                  
ค. สามารถรองรับกล้อง IP CAMERA ที่มีความละเอียดของกล้อง 5 ล้านพิกเซล ได้ 
ง. สามารถรองรับภาพในการบันทึกเป็นแบบ MJPEC หรือ H.264 หรือดีกว่าได้ 
จ. มีช่องส าหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเป็นแบบ 1 GIGABIT RJ45 อย่างน้อย 1 PORT 
ฉ. มีจ านวนพื้นที่ของอาร์ดดิสก์ (HDD) ไม่น้อยกว่า 8TB และสามารถต่อขยายได้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 

HDD โดยสามารถเก็บข้อมูลต่อเนื่องได้ 30 วัน 
ช. ช่องเชื่อมต่อ MONITOR สามารถเช่ือมต่อได้เป็นทั้งแบบ VGA และ DVI 
ซ. ระบบปฏิบัติการ MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL  พร้อม LICENSE หรือดีกว่า 
ฌ. ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือ FCC เป็นอย่างน้อย 
ญ. เครื่องสามารถเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการได้ ( CLIENT ) 
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ฎ. ระบบสามารถดูภาพโดยการเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ทได้ โดยดูผ่าน WINDOWS EXPLORER , 
FIREFOX , APPLE SAFARI , OPERA , GOOGLE CHROME ได้ 

ฏ. ระบบสามารถดูภาพโดยการเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ทได้โดยดูผ่านมือถือ IPHONE , IPODTOUCH , 
BLACKBERRY, WINDOWS MOBILE OS ได้ 

 
2.5. ชุดอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประกอบด้วย อุปกรณ์เชื่อมเครือข่ายส าหรับต่อเชื่อมชุดควบคุมระบบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์เครือข่าย 
ก. อุปกรณ์ที่เสนอต้องมีพอร์ตแบบ 10/100/1000BASE-TX จ านวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 
ข. มี POE ส าหรับจ่ายไฟ้ฟ้าให้กับกล้องได้ถึง 8 W ต่อกล้อง เป็นอย่างน้อย 
ค. มี SWITCHING CAPACITY ที่มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 48 Gbps เป็นอย่างน้อย 
ง. รองรับจ านวน MAC ADDRESS ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 MAC ADDRESS 
จ. อุปกรณ์สามารถรองรับการเพิ่มพอร์ตแบบ 10 GIGABIT ETHERNET ได้ 2 PORT 
ฉ. รองรับการท างานของ VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q จ านวนไม่น้อยกว่า 256 VLANs เป็นอย่าง

น้อย 
ช. รองรับการท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.1d (STP), IEEE 802.1w (RSTP) ได้เป็นอย่างน้อย 
ซ. สามารถท า LINK AGGREGATION ตามมาตรฐาน IEEE 802.3AD ได้ 
ฌ. สามารถรองรับการท างานแบบ IGMP SNOOPING V1, V2 และ V3 ได้เป็นอย่างน้อย 
ญ. สนับสนุนการท า QUALITY OF SERVICE (QOS) ได้เป็นอย่างน้อย 
ฎ. สามารถก าหนดการส่งผ่านของข้อมูลผ่าน ACCESS CONTROL LISTS (ACL) ได้ 
ฏ. รองรับการท า SECURITY ADMINISTRATOR MODE แบบ SECURE SHELL (SSH) VERSION 2 ได้

เป็นอย่างน้อย 
ฐ. รองรับการท า SECURITY ตามมาตรฐาน IEEE 802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
ฑ. สนับสนุนมาตรฐานการจัดการ (NETWORK MANAGEMENT) ผ่าน SNMPV1, V2, RMON, CLI 

(COMMAND LINE INTERFACE), TELNET และ WEB-BASED ได้ 
ฒ. อุปกรณ์ท างานท่ีแรงดันไฟฟ้าระดับ 220 VOLTS ความถี่ 50/60 HZ.  
ณ. อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน UL CSA (CSA22.2) , FCC PART15 CLASS A , CB , CE MARK , CE CLASS 

A เป็นอย่างน้อย 
 

2.6. Worksttion for Client 
เป็นชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
ก. หน่วยประมวลกลางที่ระดับ Intel® Core i5-6600 3.3GHz or higher 
ข. RAM 4 GB or above 
ค. มีหน่วยประมวลผลภาพชนิด Pcle และมีหน่วยความจ าอย่างน้อย 2 GB หรือดีกว่า 
ง. มี Netowrk Interface Card Ethernet 1G bit อย่างน้อย 1 ช่องหรือดีกว่า 
จ. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 PROFESSIONAL  พร้อม LICENSE หรือดีกว่า 

 
2.7. จอแสดงภาพส าหรับระบบ CCTV 
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ก. เป็นจอแสดงภาพ Full HD ขนาดของจอท่ีแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 32 น้ิว 
ข. สามารถแสดงภาพในอัตราส่วน 16:9 
ค. มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 
ง. เป็นจอแสดงผลชนิด LED หรือดีกว่า 
จ. มีช่องรับสัญญาณภาพชนิด HDMI หรือ DVI-I หรือ VGA หรือดีกว่า 

 
2.8. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ที่ห้องควบคุม 

ก. เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบ LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER หรือ TRUE ONLINE 
TRUE ON-LINE มีก าลังไฟฟ้า ตามความต้องการของอุปกรณ์ในระบบท้ังหมด 

ข. สามารถส ารองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ในระบบที่เช่ือมต่อกันทั้งหมดได้ ประกอบด้วย NVR,  ระบบกล้องทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

ค. มีระบบตัดการท างานโดยอัตโนมัติหากใช้ไฟฟ้าเกินก าลัง (OVERLOAD) และไฟฟ้าลัดวงจร (SHORT 
CIRCUIT) 

ง. มีระบบแจ้งสภาวะการท างานด้วยเสียง 
 

2.9. ตู้ Rack (ขนาด 19 นิ้ว) 
ก. ประตูหน้า (Front Door) จะต้องท าด้วยวัสดุอะครีลิคโปร่งใสสีชาสามารถเปิด-ปิด ใช้งานได้สะดวกและ

มีกุญแจป้องกันอุปกรณ์ภายในสูญหายได้ 
ข. มีล้อ 4 ล้อ พร้อมขาตั้งตู้เมื่อไม่ต้องการใช้ล้อ (Stand Type) 
ค. ตัวตู้ RACK ผ่านขบวนการพ่นและอบสี 
ง. จะต้องมีพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย 2 ตัว 
จ. จะต้องมีรางปลั๊กไฟฟ้าแบบ 12 ช่อง   
ฉ. มีสาย Ground เชื่อมบานประต ู

 
2.10. สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบระบบกล้องวงจรปิด 

ก. สายสัญญาณที่ใช้เป็นชนิด UTP CAT.6 ส าหรับรับ-ส่งสัญญาณภาพ และ แรงดันไฟฟ้าระหว่าง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มายัง เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล มีคุณสมบัติอย่างต่ าตามมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้ 

• เป็นสายทองแดงชนิด UTP/CAT.6 ขนาด 23 AWG 

• สามารถรองรับอัตราการส่งผ่านข้อมูลได้ไม่ต่ ากว่า 100 Mbps. 

• สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในระยะทาง 100 เมตร ระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยไม่ต้อง
ใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ 

• มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน EIA/TIA-569, 606 
 

ข. สายสัญญาณแบบใยแก้วน าแสงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร 
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• เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด MULTIMODE ขนาดของเส้นใยน าแสงแต่ละเส้นจะต้องเป็นแบบ 
50/125 ไมโครเมตรตามมาตรฐาน โดยมีจ านวนใยแก้วไม่น้อยกว่า 6 CORES 

• เป็นสายใยแก้วน าแสงที่มีความกว้างของช่องสัญญาณ (BANDWIDTH) ของ MULTIMODE 
ต้องไม่น้อยกว่า 400 MHZ-KM ที่ 850 NM  

 
ค. ในกรณีต้องใช้สายสัญญาณ COAXIAL CABLE ภายในห้องควบคุม ให้ใช้สายชนิด RG-6 ที่มี SHIELD 

ไม่น้อยกว่า 90% 
 

3. การติดต้ัง 
3.1. การเดินสายสัญญาณ และสายควบคุมต่างๆ โดยทั่วไปให้ร้อยในท่อโลหะ สายไฟฟ้า (Power Supply Cable) ให้

ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2-4/2.5 ตร.มม. ในท่อ 1/2” IMC (หรือท่ีระบุในแบบ) หรือตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 
3.2. ก าลังไฟฟ้าที่ระบบต้องการ หากนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในรายละเอียดหรือในแบบ ให้ถือเป็นอุปกรณ์ประกอบ

ของระบบ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการจัดหาและติดตั้ง เพื่อให้การท างานของระบบสมบูรณ์ ให้
ทดสอบการท างานของอุปกรณ์และระบบตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร โดยมีผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนของผู้
ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการเข้าร่วมทดสอบด้วย 
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หมวด 13 
ระบบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protection System) 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 

 

อุปกรณ์ป้องกันเสริ์จ เป็นอุปกรณท์ี่ใช้ในการป้องกันกระแสฟ้าผ่าและแรงดันเสิร์จเนื่องจากฟ้าผ่าและการสวิทซ์ช่ิง  

SPD จะต้องได้รับการออกแบบ และรับรองตามมาตรฐาน IEC หรือเทียบเท่า 
 

2. SPD (Combined Lightning Current and Surge Voltage Arreater : Class B + Class C) 
 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันช้ันต้น และ ช้ันกลาง (Coarse and medium Protection) ใช้ติดตั้งท่ี   
Main Distribution Board (MDB) มีลักษณะอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ   
1.  Arc Quenching spark gap (Arrester Class I/B) และ  
2.   Metal Oxide Varistor (Class II/C) โดยอุปกรณ์ทั้งสองส่วน  สามารถถอด - เปลีย่นแยกออกจากกนัได้
เมื่อเกิดความเสียหาย  ท าหน้าที่ดักและก าจดักระแสฟ้าผ่า (Lightning Current) และ แรงดันเสิร์จ (Surge 
Voltage) ซึ่งมีการออกแบบเพื่อให้สามารถทนและสามารถดับกระแสไหลตาม (Line-follow Current) ซึ่งเกิด
หลังจากการท างานได้โดยอุปกรณ ์มีรายละเอียดดังนี้  
 
              Lightning Current Arrester Technical Data 
 

อุปกรณ์เป็นประเภท Spark Gap ท าหน้าที่ก าจัดกระแสฟ้าผ่า (Lightning Current) พร้อมชุด Trigger 

เพื่อ Discharge High Current และ Indicator แสดงสถานการณ์ท างาน โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิค

อย่างน้อยดังนี้ 
- Arrester class     : Class I / B 
- Norminal voltage (Un)    : 230 Vac 
- Max. continuous voltage (Uc)   : 255 Vac 
- Lightning impulse current (10/350 s) (Iimp) : 50 kA 
- Nominal discharge current (8/20 s) (In)  : 50 kA 
- Voltage protection level (Up)   : < 2.5 kV 
- Response time (ta)    : < 100 ns 
- Back up fuse     : 250 AgL 
- Follow current extinguishing capability (Ifi) : > 25 kArms  

- Operating status / Fault indication : Green / Red 
 
 Surge Voltage Arrester Technical Data 
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 อุปกรณ์เป็นชนิด 4 Pole (3+1) ติดตั้ง Arrester ขนานระหว่าง L-N และ N-PE ท าจาก Metal Oxide 
Varistor (MOV) ใช้ดักแรงดันเสิร์จ (Surge Voltage) ที่มาจากระบบ Switching และจาก Impulse 
ของฟ้าผ่า โดยลดระดับของ Voltage Impulse ลงเหลือในระดับที่ปลอดภัย ระบบอาจจะต้องเพิ่ม 
Decoupling Elements เพื่อให้การท างานสอดประสานได้สมบูรณ์ขึ้น โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่าง
น้อยดังนี้ 

 
- Arrester class     : Class II / C 
- Norminal voltage (Un)    : 230 / 400 Vac 
- Rated voltage (Uc) L-N / N-PE   : 275 / 255 Vac 
- Nominal discharge current (8/20 s) (In)  : 20 kA 
- Maximum discharge current (8/20 s) (Imax) :  40 kA 
- Voltage protection level (Up)   : < 1.5 kV 
- Response time (ta) L-N / N-PE   : < 25 / < 100 ns 
- Back up fuse     : 125 AgL 
- Short Circuit withstand capability with fuse (Ip) : 25 kArms 

- Type      : Plug-in Module 

                                                                                                          with base 
 -           Operating status / Fault indication                       :          Green / Red  
 

3.        การติดต้ังและทดสอบ 
 

อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องติดตั้งอยู่ภายในตู้หรือกล้องแยกต่างหากจากแผงไฟฟ้าอื่น ๆ โดยมีป้ายแสดงชนิดของ
อุปกรณ์ตดิให้เห็นอย่างชัดเจน กล่องจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อรับแรงต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นขณะอุปกรณ์ท างาน และ
จะต้องเป็นชนิดที่ผูผ้ลติได้ทดสอบให้การรับรอ 
 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดระบบการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์มีความสมบูรณ์ และพร้อมจะรับเหตุต่าง ๆ ท่ีจะ

เกิดขึ้นตามการออกแบบ 
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หมวด 14 
ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์  
(Computer Cabling System) 

 
 

1. ข้อก่าหนดทั่วไป 
 

1. ระบบสายสญัญาณที่เสนอ จะต้องสามารถรองรับกับอุปกรณร์ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเปน็ไปตาม
มาตรฐาน 

- EIA/TIA586 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณุลักษณะ (Performance) ของระบบสายสัญญาณ 
- EIA/TIA 569 ข้อก าหนดเกี่ยวกับช่องทางเดิน (Pathway) ของระบบสายสัญญาณ 
- EIA/TIA 606 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการดูแลจัดการ (Administration) ของระบบ สายสญัญาณ 
 
2. ระบบสายสญัญาณที่เสนอจะต้องถูกออกแบบให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบย่อยๆ ได ้ อย่าง

สมบูรณ์แบบ คือ การเช่ือมต่อระหว่างอาคาร (Campus Backbone) การเช่ือมต่อระหว่างช้ัน (Riser 
Backbone) การเช่ือมต่อภายในช้ัน (Horizontal Cabling) จุดพักและกระจายสาย (Telecom Closet) 
ตลอดจนจุดของผู้ใช้งาน (Workstation) 

 
3. ระบบสายสญัญาณที่เสนอจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ Passive ที่เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมากอ่นและมี

การติดตั้งอย่างเป็นระบบโครงสร้าง (Structured) เรยีบร้อยสวยงาน สะดวกต่อการใช้งาน 
 
4. อุปกรณ์ต่อเชื่อมและสายสัญญาณท้ังหมดในระบบสายสัญญาณที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีเครื่องหมาย

การค้าเดียวกัน หรือเป็นผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตที่มีนโยบายการรับประกันร่วมกัน โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน
จากบริษัทผูผ้ลติอย่างชัดเจน 

 
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์ในการตดิตั้งระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เสนอมาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี พร้อมท้ังต้องมีพนักงานประจ าที่ผ่านการฝึกอบรมในการติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่ายเป็น
อย่างดี โดยมี Certification จากผู้ผลิตรบัรองอย่างชัดเจน 

 

6. ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามที่แสดงในแบบและระบุใน
ข้อก าหนดนี้ทุกประการ 

 

2. ความต้องการทางด้านเทคนิค 
 

ระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสาย Fiber Optic และสาย UTP พร้อมอุปกรณ ์
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ประกอบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
 

                2.1  Outdoor  Fiber Optic Cable มีรายละเอียดดังนี้ 
- เป็นชนิด 50/125 Multi-mode, Graded-Index มีจ านวนใยแก้วน าแสง (Cores) ตามที่แสดงในแบบ 
- สามารถรองรับการท างานบนระบบเครือข่าย Gigabit Ethernet ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
- มีคุณสมบัตติามมาตรฐาน IEC793/2 FDDI และ EIA/TIA 568A สามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งโดยวิธีแขวนใน

อากาศหรือร้อยท่อฝังดิน 
- ผิวด้านนอกของสายเคเบิล้ที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารต้องท าด้วยวัสดชุนิด UV-Resistant PE 

(Polyethylene) 
- มีรหัสสีเพื่อใช้จ าแนกสายใยแก้วแต่ละเส้นเพื่อใหส้ะดวกต่อการตดิตัง้และใช้งาน 
- สายใยแก้วทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในท่อโดยมีโครงสร้างเป็นแบบ Central tube มีวัสดุเสริมความ

แข็งแกร่ง Reinforced Yarn ที่มีคุณสมบัติในการกันน้ า (Watertightness) บรรจลุ้อมรอบอยูเ่พื่อ
ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ (Rodent Protection) 

- สายเคเบิลต้องปราศจากส่วนประกอบท่ีท าด้วยโลหะ (All Dielectric Structure) 
- มีคุณสมบัติทางเทคนคิขั้นต่ าดังนี ้

▪ - Maximum Pulling Tension  1,400N 
▪ - Minimum Bending Radius  25 mm. 
▪ - Maximum Attenuation   2.7dB/Km at 850 nm. 

o 0.8dB/Km at 1,300 nm. 
▪ - Maximum Bandwidth   600MHz. Km. at 850 nm. 

o 1200 MHz. Km. at 1,300 nm. 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายใตด้ิน (Underground Duct) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
 

-  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดเก็บปลายสายและอุปกรณ์ให้เรยีบร้อยตามมาตรฐาน และคุณลักษณะของ
สาย โดยจัดเก็บภายใน Fiber Optic Shelf ซึ่งติดตั้งอย่างเป็นระเบยีบภายใน Rack Cabinet 

 
2.2  Indoor Fiber Optic Cable มีรายละเอียดดังนี ้
- เป็นชนิด 50/125 (Multi-mode, Graded-Index มีจ านวนใยแก้วน าแสง (Cores) ตามที่แสดงในแบบ 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 60793 และ IEC 60794 และสามารถรองรับการท างานบนระบบเครือข่าย 

Gigabit Ethernet ได้เป็นอย่างน้อย 
- ผิวด้านนอกของสายเคเบลิที่ใช้ติดตั้งภายในอาคารต้องท าด้วยวัสดุชนิด LSHF-FR (Low Smoke 

Halogen Free-Flame Retardant) เพื่อป้องกันภัยจากควันและกา๊ซพิษเมื่อเกิดไฟไหม ้
- มีรหัสผ่านเพื่อจ าแนกสายใยแก้วแต่ละสันเพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งและใช้งาน 
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- สายเคเบิลใยแก้วต้องมีโครงสร้างเป็นแบบ Tight Buffer โดยมีชั้นของ Reinforcing Yarn ที่มีคณุสมบัติ
ในการกันน้า (Watertightness) แทรกอยู่ในระหว่างสายในแก้วแต่ละเส้นเพื่อเสรมิความแข็งแกร่งของ
สายเคเบิล 

 
- มีคุณสมบัติทางเทคนคิขั้นต่ าดังนี ้

▪ - Maximum Pulling Tension  450 N 
▪ - Minimum Bending Radius  25 mm. 
▪ - Maximum Attenuation  2.8dB/Km at 850 nm. 

o 0.9dB/Km at 1,300 nm. 
▪ - Maximum Bandwidth  600MHz. Km. at 850 nm. 

o 1,200 MHz. Km. at 1,300 
nm. 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินท่อหรอืรางร้อยสายในอาคารจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

- ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดเก็บปลายสายและอุปกรณ์ให้เรยีบร้อยตามมาตรฐานและคุณลักษณะของ
สาย โดยให้จัดเก็บภายใน Fiber Optic Shelf ซึ่งติดตั้งอย่างเป็นระเบียบภายใน Rack Cabinet 

 
 
 
2.3  Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable มีคุณสมบตัิเฉพาะดังนี ้
- วัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นชนิด Category 5E หรือสูงกว่า โดยเฉพาะวสัดุที่เป็นสายน าสัญญาณ

สามารถรองรับการส่งสญัญาณไดท้ี่  
- IEEE 802.3 
- 155 Mbps ATM 
- Ethernet 10BASE-T 
- Ethernet 100BASE-TX 
- Ethernet 100BASE-T 

- ชนิดสายสัญญาณ 4 – Pairs (Bonded Technology), 100-ohm unshielded twisted pair (UTP) 
cables, Category 5E, 24 AWG ชนิด Solid Copper Conductors มีฉนวนเป็น PVC (CMR) ตีเกลียว
เป็นคู่มาตรฐาน TIA/EIA 568 Category 6, ISO/IEC 11801-1995 Class E และ EN 50173 และ
สามารถรองรับการทดสอบไดสู้งกว่า 300 MHz. หรือสูงกว่า 

- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 to 60 degree C during operation ตามมาตรฐาน TIA/EIA  
- ค่า Min PSNEXT (Power Sum near End Cross Talk) จะต้องไม่ต่ ากว่า 42 dB @ 100 MHz. และ 

36 dB @ 250 MHz. 
- ค่า Max Attenuation จะต้องไม่เกินกว่า 20 dB/100m @ 100 MHz. และ 33 dB/100m @ 250 

MHz.  
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- ค่า Min Return Loss จะต้องไมต่่ ากว่า 20 dB @ 100 MHz. และ 18 dB @ 250 MHz.   
 

2.4  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ Terminated ปลายสาย UTP ทั้ง 2 ด้านเข้ากับ UTP Patch Panel และ 
Outlet ด้วยเครื่องมือพิเศษ พร้อมทั้งจัดเก็บความเรียบร้อยของสายที่ติดตั้งไปตามแนวต่างๆ โดยใช้ ท่อ 
(Conduit) ราง (Wireway) หรือรางครอบสายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมการติดตั้ง 

 
2.5   อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้ง Fiber Optic มีคุณลักษณะดังนี้  

- ที่ปลายสายทุกแกน (Core) ของ Fiber Optic ทุกเส้นท่ีเชื่อมต่อระหว่างอาคารหรือภายใน
อาคารจะต้องเข้าหัวสาย (Terminate) ด้วยหัวต่อชนิด SC Connector แบบ Multimode ที่
สามารถใช้ได้กับเคเบิลที่ Jacket ขนาด 3.0 mm. และ buffer ขนาด 900 micron มีค่า 
Insertion Loss < 0.3dB และ Return Loss > 20dB 

 
- Fiber Optic Cable ทุกเส้นท่ีเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในอาคารจะต้องถูกพักไว้ท่ีแผงพักและ

กระจายสาย (Fiber Optic Patch Panel) ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ สามารถติดตั้งใน Standard 
Rack ขนาด 19 นิ้ว และสามารถรองรับการตดิตั้งหัวต่อได้ทั้งชนิด  SC Connector ไดไ้ม่น้อย
กว่า 24 Connectors ต่อ 1 ชุด (1HU) 

 
2.6   อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้ง UTP Cable มีคุณลักษณะทางเทคนิคอย่างน้อย ดังนี ้

- แผงพักและกระจายสาย (UTP Patch Panel) ที่เสนอจะต้องมีลักษณะเป็น Modular ท าด้วย
โลหะสามารถรองรับการตดิตั้ง RJ45 Modular Jack ในลักษณะ Snap-In ไดไ้ม่  น้อยกว่า 24 
Port ต่อชุด (1HU) สามารถรองรับการติดสายใยแก้วน าแสงในแผงเดียวกันได้ และสามารถ
ติดตั้งเข้ากับ Standard Rack ขนาด 19 นิ้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องจดัเตรียม UTP Patch Panel 
ให้เพียงพอส าหรับระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ตามที่แสดงในแบบ       

 
- เต้ารับ (Outlet) ที่เสนอจะต้องเปน็แบบ RJ45 Modular Jack ตามมาตรฐาน EIA/TIA 568-A-

5 Category 5E มีรหัสสีแบบ TIA568A/B สามารถรองรับการเข้าสายได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือ (Toolless) มีคุณสมบตัิในการรับ-ส่งสัญญาณ โดยมีคา่ NET > 43dB และ Return 
Loss > 20dB ที่ 100MHz. หน้ากากเต้ารบั (Faceplate) ต้องสามารถรองรับการตดิตั้งเตา้รับ
คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีสัญลักษณชั์ดเจน (Label) ก ากับไว้อย่างชัดเจน 

 
- สายเช่ือมต่อ UTP Patch Cord ที่เสนอจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Cat 5E โดยมีขนาดยาวไม่

น้อยกว่า 1.0 เมตร ส าหรับสายเช่ือมต่อ Patch Panel กับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ทั้งนี้จ านวน
ต้องพอกับจ านวนของ Outlet ตามที่แสดงในแบบ 
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3. การทดสอบและการรับประกัน 
 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบสายสัญญาณที่ไดม้าตรฐาน และด าเนินการทดสอบสายสญัญาณ Fiber 
Optic และ UTP หลังการติดตั้งและรายงานผลการทดสอบให้กับผู้ว่าจ้างทราบ ทั้งนี้ผลการทดสอบจะต้องเป็น 
Certified Test Report ตามมาตรฐานสากลก าหนด โดยมรีายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
- ระบบสายสญัญาณใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) 
- ความยาวของสายสัญญาณ (Length) 
- ค่าลดทอนของสายสัญญาณ (Attenuation)  
- แผนผังการเชื่อมของสายสญัญาณ (Wire Map) 
- ค่า Near End Cross Talk (NEXT) 
- ค่า Impedance และ Capacitance 
- ค่า  Return Loss 
- ค่า Parameter อื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 
ภายหลังการตดิตั้งและการส่งมอบงานแล้วเสร็จ จะต้องจดัให้มีการรบัประกันระบบสายสญัญาณอย่างน้อย 2 ปี 
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หมวด 15 
Digital Power Meter 

 
1. ทั่วไป 
 

มิเตอรส์ าหรับพื้นท่ีเช่าต้องเป็นแบบแสดงผลเป็นตัวเลข  จะต้องได้มาตรฐานตาม UL, VDE หรือมาตรฐาน

เทียบเท่า 
 
2.  ความต้องการของระบบ 
   

2.1        เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า จะต้องมีคุณสมบตัิทางด้านเทคนิค ดังต่อไปนี้ 

 

Input Voltage : 230 VAC + 10% 

Input Frequency : 50 Hz 

Temperature Operating : -20 to 60C 

Accuracy of Measurement : Not More Than 1% Error 

Harmonic Response : 13th Harmonic or More 

Auxiliary Contact : 2 Universal I/O 
 

2.2 สามารถวัดสญัญาณได้อย่างน้อยดงันี้ : A, V, kW, KWH, Kvar, Kvarh, KVA, PF, Hz, Harmonic 

2.3 สามารถแสดงข้อมลูที่วัดได้ ในลักษณะของรูปคลื่น (Waveform) ได้ 

2.4 สามารถวัดค่าสูงสุด และต่ าสดุ (Max/Min) ของสญัญาณ รวมถึงค่า Peak Deman และบันทึกขอ้มูล

เก็บไว้ได ้

2.5 มีหน่วยความจ าสามารถเก็บข้อมลูที่บันทึกไว้ได้ แม้ในกรณไีฟดับ 

2.6 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องวัดได้ และท าให้ระบบขยายออกไปได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Standard 

Communication Port RS485 

2.7 สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Building Automation System (BAS) ได ้

2.8 สามารถเชื่อมต่อกับ Personal Computer และจดัเตรียม Software ที่ช่วยในการจัดการข้อมลู 
 
 

3. การติดต้ังและทดสอบ 

 
การติดตั้งเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และผ่านการทดสอบจนอุปกรณ์
สามารถท างานไดโ้ดยสมบรูณ ์
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หมวด 16 
การทาสีป้องกันผุกร่อนและรหัสสี 

 
1. ความต้องการทั่วไป 
 

1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเขา้ไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/หรือ การ
ทาสีตามทีร่ะบไุว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสตี้องปฏิบัตติามข้อแนะน าของบริษัทผูผ้ลติสโีดยเคร่งครดั 
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ที่ไดผ้่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแลว้ หากตรวจ
พบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับ และอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสี ให้เรียบร้อย 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

1.2 ในระหว่างการทาสีใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิใหส้ีหยดลงบนพ้ืน ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอื่นๆ 
หากเกิดการหยดเปื้อน ต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างท้ังสิ้น 

 
2. การเตรียมและการท่าความสะอาดพ้ืนผิวก่อนทาส ี
 

2.1 พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 
2.1.1 ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชือ่มและต าหนิต่าง ๆ จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระ ดาษทรายขัด

ผิวงานให้เรียบและปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อก าจัดคราบสนิมและเศษวัตถุ
แปลกปลอมออก จากนัน้จึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มคีราบไขมันหรือน้ ามันเคลือบผิว
หลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว (Volatile Solvent) เช่น ทินเนอร์ หรือน้ ามันก๊าดเช็ด
ถูหลายๆ ครั้งแล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาดพร้อมกับเช็ดหรือเป่าลมให้แห้ง
สนิทจึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครดั 

2.1.2 ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสีเดมิออกก่อน จึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกลา่วข้างต้น 
 

2.2 พื้นผิวโลหะที่ไมม่ีส่วนผสมของเหล็ก 
ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน้ ามันสน ห้ามใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเดด็ขาดแล้ว
จึงทาสีรองพื้น 

2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสงักะส ี
ให้ใช้น้ ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมนัและฝุ่นออกก่อนทาสรีองพื้น 

2.4 พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือ 
ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพื้น 

 
3.   การทาหรือพ่นสี 
 

3.1      ในการทาสีแต่ละชั้น ต้องให้สทีี่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขั้นต่อๆ ไปได้ 
3.2      สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 
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3.2.1 สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนมิ และ/หรือ เพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสทีับหน้ากับผิวงาน 
3.2.2 สีทับหน้าใช้ส าหรบัเป็นสเีคลือบขัน้สุดท้าย   เพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่าง ๆ ชนิดสีที่ใช้

ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม  
3.3       ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 1 
 

1. ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อม 
 

ชนิดของผิววัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณทีม่ีความชื้นสูง, 
บริเวณทีม่ีการผุกร่อนสูง 

- Black Steel Hanger & Support 
- Black Steel Sheet 
- Switchboard, Panelboard  ซึ่งท าจาก 
  Black Steel Sheet 

ช้ันที่ 1 Red Lead Primer 
ช้ันที่ 2 Red Lead Primer 
ช้ันที่ 3 สีทับ  Alkyd 
ช้ันที่ 4 สีทับหนา้  Alkyd 

ช้ันที่ 1 Epoxy Red Lead Primer 
ช้ันที่ 2 Epoxy Red Lead Primer 
ช้ันที่ 3 สีทับหนา้ Epoxy 
ช้ันที ่4 สีทับหนา้ Epoxy 

- Galvanized Steel Hanger & Support 
- Galvanized Steel Sheet 
 
ในกรณีทีไ่มไ่ดร้ะบรุหสัส ี ให้ใช้สีทับหน้าเป็น
อลูมเินียม 

ช้ันที่ 1 Wash Lead Primer 
ช้ันที ่2 Zinc Chromate Primer 
ช้ันที่ 3 สีทับ  Alkyd 
ช้ันที่ 4 สีทับหนา้  Alkyd  

ช้ันที่ 1 Wash Primer 
ช้ันที่ 2 Epoxy Red Lead Primer 
ช้ันที่ 3 สีทับหนา้ Epoxy 
ช้ันที่ 4 สีทับหนา้ Epoxy 

 ช้ันที่ 1 Coal Tar Epoxy 
ช้ันที่ 2 Coal Tar Epoxy 

ช้ันที่ 1 Coal Tar Epoxy 
ช้ันที่  2 Coal Tar Epoxy 

- Stainless Steel Sheet 
- Aluminum Sheet 
- Light Alloy 
- Conduit Clamp 

ช้ันที่ 1 Wash Lead Primer 
ช้ันที่ 2 สีทับ Alkyd 
ช้ันที่ 3 สีทับหนา้ Alkyd 

ช้ันที่ 1 Wash Lead Primer 
ช้ันที่ 2 สีทับ Alkyd 
ช้ันที่ 3 สีทับหนา้ Epoxy 

 
หมายเหตุ :-   ในกรณีที่มีการซอ่มสีเนื่องจากการเชื่อม การตดั การเจาะ การขัดหรือการท าเกลียวให้ใช้สีรองพื้นจ าพวก 

Zinc Rich Primer  ก่อนลงสีทับหน้า 
 
 
 

4. รหัสสีและสสีัญลักษณ ์
 

4.1 ให้แสดงรหสัที่ Clamp ของท่อรอบสาย และท่อร้อยสาย 
4.2 รหัสสีที่ท่อร้อยสายต้องเป็นแถบสมีีความกว้างไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ในต าแหน่งใกล้ ๆ กับกลอ่งต่อแยก

สาย  
4.3 ที่ฝากล่องต่อแยกสายและกล่องดงึสายต้องมีอักษรสัญลักษณ์ 
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4.4 ก าหนดสีของรหสั และสญัลักษณต์่าง ๆ ตาราง ข้อ 2 
 

2. ตารางแสดงรหสัสีและสีสญัลักษณ์  
        รหัสสีตา่งๆขอให้ใช้ตามข้อก าหนดของ วสท.หรือมาตรฐานในประเทศไทย ก่อน หากไมม่ีให้พิจารณาตามตารางดังนี ้
 
   ล าดับที ่         รายละเอยีด   ตัวอักษร     รหสัส ี  สีสญัลักษณ ์

 
        1. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าก าลังปกต ิ             N แดง ด า 
        2. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุก เฉิน             E เหลือง แดง 
        3. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้           FA ส้ม แดง 
        4. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบเสยีง            S ขาว ด า 
        5. ท่อ-ราง สายสญัญาณวิทยุ-โทรทัศนร์วม           MA ขาว ด า 
        6. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบโทรทัศน์วงจรปดิ           CC น้ าเงิน ด า 
        7. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบรักษาความปลอดภยั         SEC น้ าเงิน ด า 
        8. ท่อ-ราง สญัญาณนาฬิกาไฟฟ้า            CL น้ าตาล ด า 
        9. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบการจดัพลังงาน (BAS)           BAS ฟ้า ด า 
        10. ท่อ-ราง สายสญัญาณโทรศัพท ์           TEL เขียว ด า 
        11. ท่อ-ราง สายสญัญาณคอมพิวเตอร ์         COMP. ด า ขาว 
        12. อุปกรณ์ยดึแขวนท่อร้อยสายไฟฟา้และสายสัญญาณ             - เทาเข้ม - 
        13. Distribution Board & Motor Control  Board  ระบบไฟฟา้ปกติ              - งาช้าง ด า 
        14. Distribution Board & Motor Control  Board  ระบบไฟฟา้ฉุกเฉิน              - งาช้าง แดง 
        15. Busbar และสายไฟฟา้ เฟส A ( R)             - ด า - 
        16. Busbar และสายไฟฟา้ เฟส B (S)             - แดง - 
        17. Busbar และสายไฟฟา้ เฟส C (T)             - น้ าเงิน - 
        18. Busbar และสายไฟฟา้สายศูนย์ (N)             - ขาว - 
        19. Busbar และสายไฟฟา้ สายดิน (G)             - เขียว - 
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หมวด 17 
วัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติใช้ในโครงการ 

  
1. ข้อก่าหนดทั่วไป  
  

วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผูร้ับจ้างจะเลือกใช้ส าหรับตดิตั้งภายในโครงการนี้อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีคณุภาพถูกต้อง 
หรือเป็นไปตามรายละเอียดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบ และ/หรือแบบแปลน 

  
2. รายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ในโครงการนี้  
  

รายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่แสดงไวข้้างใต้นี้เป็นรายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติ ให้ใช้ส าหรับติดตั้งภายในโครงการนี ้   
หากผู้รับจ้างจะเลือกใช้วัสดุและอปุกรณ์ที่นอกเหนือจากช่ือท่ีก าหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 
ของวัสดุและอุปกรณ์นั้น ๆ ว่ามีคณุภาพเทียบเท่ากับวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ และมีคณุภาพถูกต้องหรือ
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบ และ/หรือแบบแปลน  
 
ในการเสนอราคาส าหรับหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า  ผู้เสนอราคาต้องแจ้งหรือระบุรายชื่อวัสดแุละอุปกรณ์ที่
เลือกใช้ส าหรับติดตั้งในโครงการนี ้พร้อมทั้งแสดงรายละเอยีดข้อมลูทางเทคนิคของวัสดุนั้น ๆ แนบไปด้วย  

   
(1) แผงสวิตซ์จา่ยไฟแรงต่ าเมน (L.V. Main Distribution Panel)  

- ตู้โลหะ (CABINET)  
• TIC 
• UMS 
• PMK 
• ASEFA 
• USMD 
• ESI 

 
- แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (MAGNETIC CONTACTOR)  

• AEG             
• TELEMECANIQUE  
• MOELLER              

 
- METERING, INDICATING AND PROTECTIVE DEVICE  

• SCHNEIDER 
• CELSA   
• CROMPTION 
• SOCOMEC 
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- DIGITAL METERING, DIGITAL KWHr. METER  

• E-POWER  
• ENERCON 
• KBR 
• SQUARE-D 
• SOCOMEC 

 
 
  (2) แผงสวิตซ์จ่ายไฟย่อย (PANEL BOARD)  

• SQUARE D  
• CUTLER - HAMMER 
• GE 
• MG Merlin-Gerin  
• MOELLER 
• ABB 
• SIEMENS 

 
(3) สวิตซ์ตดัตอนอัตโนมัติ (CIRCUIT BREAKER) 

• CUTLER - HAMMER 
• MERLIN GERIN  
• SQUARE D 
• MOELLER 
• GE 
• ABB 
• SIEMENS 

 
 
 (4)  ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE) นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ระบุในแบบ  

• HILIGHT 
• PHILLIPS  
• GE 
• PANASONIC  
• DELIGHT 
• ERCO  
• LUSO  
• OPTEX 
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• LIGMAN 
 

(5) หลอดไฟ (LAMP)  
• TOSHIBA    
• PHILIPS           
• SYLVANIA          
• EYE               
• OSRAM 
• GE 
 

(6) บัลลาสต์ (BALLAST)  
• PHILIPS            
• OSRAM  
• ECONO - WATD  
• TOSHIBA 
• GE 
• EYE 
• SYLVANIA 
 

(7) สตารเ์ตอร์ (STARTER)  
• PHILIPS            
• TOSHIBA           
• OSRAM 
• SYLVANIA 

 
 (8) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHTING SYSTEM)  

• DELIGHT 
• HILIGHT 
• SUNNY 
• MAX BRIGHT 
• SAFEGUARD 
 

            (9)      ระบบป้ายทางออกฉุกฉิน (EXIT SIGN SYSTEM) 
• DELIGHT 
• HILIGHT 
• SUNNY 
• MAX BRIGHT 
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• SAFEGUARD 
 

(10) สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า (SWITCH AND CONVENIENT OUTLET)  
• BTICINO            
• PANASONIC          
• CLIPSAL 
• UNIC 
• CRABTREE 
• TOSHIBA 
• MK 

 
(11) สายไฟฟ้า (CABLE)  

• PHELPS DODGE   
• THAI YAZAKI       
• BANGKOK CABLE   
• MCI DRAKA  
• CTW 

   
(12) ท่อร้อยสายไฟ (CONDUIT)  

• PANASONIC       
• ARROW PIPE 
• DAIWA 
• TAS 
• BSM 

 
(13) WIRE WAY, LADDER, CABLE TRAY 

• UMS 
• TIC 
• BSM 
• TAS 

 

(14) Lighting Control System  
• PANASONIC 
• SIEMENS 
• CLIPSAL 
• TOSHIBA 
• BTICINO 
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(15) ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM AND PABX)  

• NORTEL  
• SIEMENS 
• ALCATEL  
• ERICSON  
• NEC 
 

(16) TELEPHONE CABLE  
• PHELPS DODGE 
• THAI YAZAKI 
• BANGKOK CABLE 
• LINK 
• CTW 

 
(17) TELEPHONE OUTLET 

• PANASONIC 
• BTICINO 
• CLIPSAL 
• MK 
• TOCHIBA 

 
(18) DATA OUTLET  

• AMP 
• BELDEN 
• LINK 
• KRONE 

 
(19) DATA CABLE  

• AMP 
• BELDEN 
• LINK 
• KRONE 

 
 
 
 (20) ระบบ LAN  
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• CISCO 
• 3 COM 
• LUCENT 
• ALCATEL 
• LINK 

 
(21) ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)  

• SIEMENS 
• EDWARD 
• SIMPLEX 
• NOTIFIER 
• HONEYWELL 
• JOHNSON CONTROL 
 

(22) ระบบ CCTV 
• PELCO 
• BOSCH 
• SIEMENS 
• PANASONIC 
• AVIGILON 
• HONEYWELL 

 
(23) สายทนไฟ 

• STUDER 
• RADOX 
• PIRELLI 
• DRAKA 
• SIGMA 
 

(24) ระบบกันไฟลาม (FIRE BARRIER SYSTEM) 
• 3M 
• KBS 
• NELSON 
• ASTROFSLAME 

 
 

(25) ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
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• LOCAL 

 
(26) SURGE PROTECTION  

• MCG 
• CIRCUTOR 
• PHOENIX 
• DEHN 
• KLEINHUIS 

 

 


