
งานระบบไฟฟา 
โครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยประชุม (ศูนยการศึกษายานมัทรี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
-------------------------------- 

1. ความตองการและขอกําหนดทั่วไป  
1.1 บทนํา  
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ผูรับจางตองดําเนินการจัดหาติดตั้ง  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ

เครื่องใชอื่นๆ ทั้งหมดเปนไปตามแบบรายการขอกําหนดของสัญญา ตําแหนงติดตั้งตามที่กําหนดในแบบ 
อาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  นอกจากนี้อาจจะมีบางจุดที่จําเปนตองจัดหาติดตั้งเพิ่มเติมให
งานไฟฟาเรียบรอยสมบูรณและเปนไปตามหลักวิชาการ  ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยคาใชจายตางๆ เปน
ของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

1.2 วัสดุและอุปกรณ 
ตามแบบและรายการประกอบแบบนี้  ตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอนและตองเปน 

ผลิตภัณฑแบบลาสุด ผูรับจางตองนําตัวอยาง  และ/หรือรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณไปใหผูวาจาง
ตรวจอนุมัติ  เมื่อไดตรวจอนุมัติแลวจึงนํามาติดตั้งได 

1.2.1 มาตรฐานทั่วไป 
 วัสดุและอุปกรณ  ใหเปนไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่ กําหนดไวในรายละเอียดเฉพาะวัสดุ
อุปกรณในเรื่องที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 ANSI AMERICAN  NATIONAL  STANDARD  INSTITUTE 
 NEMA NATIONAL  ELECTRICAL  MANUFACTURERS  ASSOCIATION 
 UL UNDERWRITERS  LABORATORIES  INC 
 IPCEA INSULATED  POWER  CABLE  ENGINEERING  ASSOCIATION 
 IEC INTERNATIONAL  ELECTOTECHNICAL  COMMISSION 
 VDE VERBAND  DEUTSHER  ELEKTROTECHNIKER 
 DIN DEUTSHER  INDUSTRIE  NORMEN 
 BS BRITISH  STANDARD 
 JIS JAPANESE  INDUSTRIAL  STANDARD 

1.2.2 ผลิตภัณฑมาตรฐาน 
รายละเอียดในหมวดนี้ ไดแจงถึงรายชื่อผูผลิต และผลิตภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่ไดมาตรฐานทั้งนี้

คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณนั้นๆ ตองไมขัดตอรายละเอียดเฉพาะที่ไดกําหนดไว 
(1) สายไฟฟา : มอก. 11-2531  อาทิ BANGKOK CABLE, THAI  YAZAKI, PHELPS DODGE,       
(2) ทอรอยสายไฟฟา : มอก.  770-2533  อาทิ  MARUICHI, MATSUSHITA, TAS, CDC, 

NATIONAL , ABSO 
(3) หมอแปลงไฟฟาชนิดน้ํามัน : มอก.384-2525  อาทิ  CHAROENCHAI, ANSI, EKARAT,   

THAI MAXWELL, TIRA THAI, THAI TRAFO 
(4)  CIRCUIT BREAKER  ในตูแผงสวิตซอัตโนมัติเมน  :  SIEMENS, SQUARE D., GE,        

WESTINGHOUSE, ITE, MERLIN GERIN, MEM, ABB 
(5)  ตูแผงสวิตซอัตโนมัติเมน  :  ผลิตภายในประเทศ 
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(6)  รางเดินสายไฟฟา  :  ผลิตภายในประเทศ 
(7)  แผงสวิตซอัตโนมัติยอยและ  CIRCUIT  BREAKER  ประกอบแผง  : ITE, SQUARE D., 

      GE, SIM/ WESTINGHOUSE,  MEM, ,  HAGER,  MERLIN  GERIN 
(8)  ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณประกอบ 
-  หลอดไฟฟาชนิดหลอดไส  :  มอก.  4-2529  อาทิ  OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA, GE 
-  หลอดไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต  :  มอก.  236-2533  อาทิ OSRAM, PHILIPS,   

    SYLVANIA,  GE. 
-  บัลลาสต  :  มอก.  23-2521  อาทิ  BOVO, MK,  PHILIPS,  ATCO,  GE 
-  สตารเตอร  :  มอก.  236-2533  อาทิ OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA,  GE. 
-  ขั้วรับหลอดและขั้วรับสตารเตอร  มอก. 344-2530  อาทิ  BJB, VOSSLOH 
-  คาแปซิเตอร  ตองเปนชนิดแหง  :  LIFASA, PED, DNA,  ATCO, TOWA,ICAR,   

    CAMBRIGDE. 
(9)  ดวงโคมกาซดิสชารจ,  FLOOD LIGH T :  PHILIPS,  SYLVANIA,  EYE, FAEL LUCE                

WE-EF,GEWISS,HUBBELL 
1.2.3 การเทียบเทาวัสดุและอุปกรณ 
ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถจัดหาวัสดุหรืออปุกรณ  ตามที่กําหนดไวในแบบหรือรายการประกอบ

แบบได  ผูรับจางตองยื่นเสนอขอใชวัสดุหรืออุปกรณเทียบเทาโดยชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอยีดของวัสดุ
หรืออุปกรณดังกลาว พรอมทั้งแสดงหลักฐานขอพิสูจนเพื่อขอความเห็นชอบจากผูวาจาง  หากผูวาจางเห็น
วาจําเปนตองมีการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบ คุณภาพกับวัสดุและอุปกรณที่กําหนดผูรับจางเปนผูชําระ
คาใชจายที่จําเปนในการนี้ทั้งสิ้นการยื่นเสนอขอเทียบเทาดังกลาว ผูรับจางตองเรงดําเนินการโดยคํานึงถึง
ระยะเวลาที่ผูวาจางตองใชในการพิจารณา  และระยะเวลาในการสั่งซื้อวัสดุอปุกรณ เพื่อใหการกอสรางแลว
เสร็จตามสัญญา 

 
1.3 การติดตั้ง 
1.3.1 ผูรับจางตองศึกษาแบบและรายละเอียดของงานดานสถาปตยกรรม  โครงสรางอาคารระบบ

ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และงานระบบอื่นๆ  ที่เกี่ยวของเพ่ือใหแนใจวาวัสดุและอุปกรณ สามารถ
ติดตั้งไดในแนวหรือพื้นที่ที่กําหนดไว  โดยสอดคลองกับงานทางสาขาอื่นซึ่งตําแหนงของวัสดุ และอุปกรณที่
ปรากฎในแบบ  เปนตําแหนงโดยประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

1.3.2 ผูรับจางตองใชชางฝมือที่มีความชํานาญในสาขานี้โดยเฉพาะเปนผูทําการติดตั้ง 
1.3.3 มาตรฐานการติดตั้งการติดตั้งตองเปนไปตามกฎการไฟฟาฯ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  

เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟามาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติในกรณี
ที่กฏดังกลาวไมครอบคลุมถึงใหเปนไปตามกฏหรือมาตรฐานฉบับหนึ่งดังตอไปนี้ 

วสท  มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ทศท  กฎองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
NFPA  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
NEC    NATIONAL ELECTRICAL CODE 
FOC    FIRE OFFICE COMMITTEE 
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1.4 แบบทํางาน  (SHOP DRAWING) 
กอนการดําเนินการ  ใหผูรับจางจัดทําแบบทํางานแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอใหผูวาจาง 

พิจารณาเห็นชอบเสียกอน หากผูรับจางไมจัดทํา  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขงานในสวนที่ดําเนินการ 
ไปแลว  ซึ่งไมถูกตองใหเปนไปตามการวินิจฉัยของผูวาจาง 

1.5 แบบแสดงการติดตั้งจริง  (ASBUILT  DRAWING) 
ผูรับจางตองจัดทําแบบแสดงการติดตั้งจริง  เสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนสงมอบงาน

งวดสุดทาย 
1.6 การทดสอบ  
หลังจากการติดตั้งแลวเสร็จ  ผูรับจางตองดําเนินการทดสอบการทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด  

ตอหนาผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจางตามวิธีการ และรายละเอียดที่กําหนด ผูรับจางตองเสียคาใชจายในการ
ทดสอบและแกไขวัสดุและอุปกรณที่เสียหายจากการทดสอบทั้งหมด 

1.7 การประสานงานกับการไฟฟาฯ 
1.7.1 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ผูรับจางตองรับผิดชอบในการติดตอการไฟฟาฯ  เพื่อ 

ดําเนินการใหอาคาร  และบริเวณนี้มีไฟฟาใช ซึ่งรวมถึงการจัดหาและติดตั้ง เสา  มิเตอร  คาตรวจสอบและ
อื่นๆ ที่การไฟฟาฯ ตองเปนผูดําเนินการใหทนัการตรวจรับงาน คาใชจายที่ ตองชําระใหการไฟฟาฯ ทั้งหมด
เปนภาระของผูรับจางทั้งสิ้น  ยกเวนคาขยายเขตเปนภาระของผูวาจาง 
 1.7.2 วัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวกับระบบการจําหนายของการไฟฟาฯ เชนสวิตซเกียรแรงต่ํา
หมอแปลงไฟฟาเปนตน ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหใชจากการไฟฟาฯ 

1.8 การแกไข-ซอมแซม  
1) ในกรณีที่ผูรับจางละเลย เพิกเฉย ในการดําเนินการ และ/หรือเตรียมการใดๆ จนมีผลทําใหตอง

มีการเปลี่ยนแปลง วัสดุ-อุปกรณ ตลอดจนวิธีการติดตั้ง ผูรับจางตองรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งหมดในทุกกรณี  

2) ผูรับจาง ตองยอมรับและดําเนินการโดยมิชักชา เมื่อไดรับรายการใหแกไขขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา และถูกตองตามหลักวิชา
โดยตองรับผิดชอบตอคา ใชจายในการแกไข เนื่องจากความบกพรองตางๆ ทั้งสิ้น  

1.9 การรับประกัน  
1) หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพ ความสามารถการใชงานของเครื่อง 

วัสดุ-อุปกรณ และการติดตั้งตามสัญญา นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแลว  
2) ระหวางเวลารับประกัน หากผูวาจางตรวจพบวาผูรับจางจัดนํา วัสดุ-อุปกรณ ที่ไมถูกตองหรือ

คุณภาพตํ่ากวาขอกําหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไมถูกตองหรือไมเรียบรอย ผูรับจางตองดําเนินการ
เปลี่ยนหรือแกไขใหถูกตอง  

3) ในกรณีที่เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ ตางๆ เกิดชํารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจาก
ขอผิดพลาดของ ผูผลิต หรือการติดตั้งในระหวางเวลารับประกัน ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนหรือแกให
อยูในสภาพใชงานไดดีเชนเดิมโดยมิชักชา  

4) ผูรับจาง ตองดําเนินการโดยทันทีที่ไดรับแจงจากผูวาจางใหเปลี่ยน หรือแกไขเครื่องอุปกรณตาม
สัญญา รับประกัน มิฉะนั้นผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผูอื่นมาดําเนินการ โดยคาใชจายทั้งสิ้นผูรับจางตอง
เปนผูรับผิดชอบ 
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     1.10 ขอขัดแยง ถาในกรณีทีแ่บบ และรายการประกอบแบบมีขอขัดแยงกันใหยึดถือแบบและ
ขอความในแบบเปนขอยุติ 
     
2. ระบบไฟฟา 

2.1 ตูสวิตซอัตโนมัติเมน  (แรงต่ํา) 
2.1.1 ตัวผูผลิตภายในประเทศโดยมีลักษณะดังนี้ 
(1) โครงตูทําดวยเหล็กฉากขนาดไมต่ํากวา 50 x 50 x 3 มม. ยึดติดกันดวยนอตและสกรูหรือเชื่อม

ติดกัน  ตูที่ตั้งติดกันใหยึดถึงกันดวยนอตและสกร ู
(2)  เหล็กแผนประกอบตัวตูหนาไมนอยกวา  1.6  มม.  สวนที่เปนแผนปดดานหนา ดานหลังและ

ดานขางใหทําเปนแบบพันขอบ  และมีรองสําหรับยึดยางกันฝุน  ดานบนใหใชแผนเรียบยึดดวยสกรู 
(3) ตัวตูทั้งหมดที่เปนโลหะ ตองทําความสะอาด และ/หรอืผานกรรมวิธีการปองกันสนิมแลวพนทับ

ดวยสีฝุนแบบอีปอกซี่ - โพลีเอสเตอรทั้งภายในภายนอกและอบแหง 
2.2 แผงสวิตซอัตโนมัติยอย  (LOAD  CENTER) 

 2.2.1 ตัวตูตามที่กําหนดในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน  ANSI, NEMA  หรือ  IEC  ชนิด  DEAD              
FRONT เหล็กแผนประกอบตัวตู  หนาไมนอยกวา 1.6  มม. ผานกรรมวิธีปองกัน สนิม 
แลวพนทับดวยสี และอบแหงทั้งภายนอกภายใน  ดานในของฝาดานหนาตองมีที่ยึดแผน 
ตารางแสดงการใชงานของสวิตซอัตโนมัติแตละตัว ตารางนี้ทําดวยกระดาษแข็งมีขนาด 
เหมาะสม บัสบารตองเปนทองแดงสําหรับใชงานทางไฟฟาโดยเฉพาะ  ยึดติดบนฉนวน  
อยางแข็งแรง สามารถทนกระแสลัดวงจรไดไมนอยกวาที่กําหนด  หรือตามความเหมาะสม 
 2.2.2 สวิตซอัตโนมัติ  ชนิดและขนาดตามที่กําหนด  หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นขนาด   
IC RATING ตองไมนอยกวา  4.5  kA  240 V  และสวิตซอัตโนมัติเมน  ตองไมนอยกวา 10 kA  415  V  
การวางเรียงสวิตซอัตโนมัติ  ตองสามารถถอดเปลี่ยนไดโดยไมหยุดการทํางานของสวิตซอัตโนมัติอื่นๆ  การ
ติดตั้งเปนแบบ PLUG  IN  หรือ  BOLT  ON 

2.3. สวิตชและเตารับ  
2.3.1 ความตองการทั่วไป  
ขอกําหนดนี้ไดระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดตั้งทั้งสวิตช ซึ่งใชงานในรูปแบบตางๆ และ

เตารับไฟฟาโดยมีคุณสมบัติ และ/หรือกรรมวิธีในการผลิตไมนอยกวาขอกําหนดในหมวดนี้ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  

2.3.2 สวิตชไฟฟาทั่วไป  
1) สวิตชไฟฟาโดยทั่วไปใหเปน Heavy Duty, Tumble Quiet Type แบบติดฝงกับผนังบนกลอง

เหล็กชุบ Galvanized ขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสวิตช เปนตาม มอก.824-2551  
2) ขนาด Ampere Rating ของสวิตชตองไมนอยกวา 16 อัมแปร 250 โวลต โดยใช Bakelite 

หรือวัสดุอื่นที่ดีกวาเปนฉนวนไฟฟา ทําใหไมสามารถสัมผัสกับสวนโลหะที่นําไฟฟาไดโดยงาย  
3) สวิตชไฟฟาสําหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศ ตองเปนชนิด Illuminating Lamp ในตัวเพื่อแสดง

วาพัดลมกําลังทํางานหรือหยุดทํางาน  
4) Cover Box ตองเปน Anodized Aluminium หรือ High Grade Plastic  
5) Metal Box สําหรับติดตั้งสวิตชไฟฟา ตองผานการชุบปองกันสนิมโดย Hot-Dip Galvanized 

โดยความหนาของเหล็กตองไมนอยกวา 1.0 มิลลิเมตร   
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6) การติดตั้งใหฝง Metal Box ในผนังกําแพงหรือเสา แลวแตกรณีเพื่อให Cover Plate ติดแนบ
กับผิวหนาของผนังกําแพงหรือเสาดังกลาว โดยระดับความสูงจากพื้นถึงกึ่งกลางสวิตชกําหนดไว 1.20 เมตร  

7) กรณีที่ระบุใหติดลอยใหติดตั้ง โดยใชกลองโลหะหลอแบบติดลอยการเปลี่ยนแปลงแกไข
ตําแหนงของสวิตซตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอนดําเนินการได  

8) สวิตชไฟฟาแบบกันระเบิดตองเปนแบบใชในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน วสท. 501-6 (ก) ขนาด Ampere Rating ตองไมนอยกวาที่ระบุในแบบ  
  2.3.3 เตารับไฟฟาทั่วไป  

1) เตารับ-เตาเสียบไฟฟาทั่วไปตองเปนแบบมีขั้วสายดินในตัวใชไดทั้งขาเสียบแบบกลมและแบบ
แบนใชติดตั้งฝงในผนังกําแพงหรือเสา แลวแตกรณีตามกําหนดในแบบพรอมกลองโลหะที่เหมาะสม ตอง
เปนไปตาม มอก.166-2549และ2162-2547  

2) ตองมีฉนวนไฟฟาเปน Bakelite หรือวัสดุอื่นที่ดีกวา โดยสามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 
250 โวลต และขั้วสัมผัสตองมีขนาด Ampere Rating ไมนอยกวา 16 อัมแปร  

3) เตารับไฟฟาสําหรับกรณีพิเศษตองมีขนาด Ampere Rating ไมนอยกวาที่ระบุในแบบ  
4) Cover Box และ Metal Box ใหเปนเชนเดียวกับของสวิตชไฟฟาตามกําหนด  
5)   ใหติดตั้งเชนเดียวกับสวิตชไฟฟาตามระบุในขอ 12.2 6), 7) โดยระดับความสูงจากพื้นถึง

กึ่งกลาง เตารับเปน 0.9 เมตร กรณีที่เตารับอยูในตําแหนงเฟอรนิเจอรที่เปนโตะหรือเคาเตอร 
นอกเหนือจากนั้นใหติดตั้งสูง 0.3 เมตร หรือตามแบบกําหนด   

6) เตารับไฟฟาแบบกันระเบิดตองเปนแบบใชในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน วสท. 501-12 ขนาด Ampere Rating ตองไมนอยกวาที่ระบุในแบบ  

2.3.4 การติดตั้ง  
 การติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไวได เพื่อความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจการจาง  

2.3.5 การทดสอบ  
ใหทดสอบคาฉนวนของสวิตชและเตารับ โดยตอรวมเขากับวงจรไฟฟาในขณะทดสอบฉนวนของสายไฟฟา   

2.3.6 ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟแสงสวางอาคาร (Lighting Control System)  
1 ความตองการทั่วไป  
1.1 ระบบนี้ใชสําหรับควบคุมการเปด-ปดไฟแสงสวาง และ/หรือ อุปกรณไฟฟาอื่นๆ ตามที่กําหนด

ไว โดยวิธีการใชสายสัญญาณเพียง 2 เสน สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณทั้งหมดของระบบ และ รีโมท
สายสัญญาณ 2 เสนนั้น มายังแผงสวิทชควบคุมกลาง   

1.2 สามารถเปด-ปดไฟแสงสวางไดจากสวิทชตามจุดตางๆที่กําหนด หรือ จากอุปกรณเซ็นเซอร
ตางๆ เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และ การประหยัดพลังงาน (หากกําหนดใหมี)  

1.3 ขอกําหนดนี้คลอบคุมรายละเอียดการจัดหาและติดตั้งตัวอุปกรณระบบควบคุมไฟฟาแสงสวาง  
เพื่อใหสามารถใชงานไดสมบูรณตามความตองการของผูวาจาง  
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3. สายไฟฟาแรงตํ่า 
     3.1 ความตองการทั่วไป  

สายไฟฟาแรงตํ่าที่ใชสําหรับแรงดันไฟฟาระบบ (System Voltage) ไมเกิน 230/400 โวลต ตองมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมวิธีและสถานที่ติดตั้งใชงานตามกําหนดในหมวดนี้ เวนแตจะมี กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับของการไฟฟาทองถิ่นใหเปนอยางอื่น  

3.2 ชนิดของสายไฟฟา  
1) ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น สายไฟฟาทั้งชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน 

(Multi Core) ตองเปนชนิดตัวนําทองแดงหุมดวยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถามีเปลือก 
(Sheathed) ตองเปน พี.วี.ซี.เชนกัน ทนแรงดันไฟฟาได 450/750 โวลต และทนอุณหภูมิของตัวนําได 70 
องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.11-2553 ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ก. สายไฟฟาที่มีขนาดใหญกวา 4 ตารางมิลลิเมตร ตองเปนชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded 
Wire)  

ข. สายไฟฟาที่ใชวางฝงดินโดยตรง (Direct Burial) หรือเดินรอยในทอฝงดิน (Under Ground 
Duct) หรือในสถานที่มีโอกาสทําใหสายไฟฟาแชนํ้า ใหใชสายชนิดมีเปลือกหุม (Sheathed Cable) ทั้งแกน
เดียว และหลายแกนตาม มอก. 11-2553 เลม 101 แรงดันไฟฟาได 450/750 โวลต (ชนิด NYY, NYY-N 
หรือ NYY-GRD) แลวแตกรณี  

ค. สายไฟฟาหุมฉนวน XLPE ทําตามมาตฐาน IEC 60502-1 มีฉนวนและเปลือก 600/1000โวลต
ใชงานทั่วไป รอยทอฝงดินหรือฝงดินโดยตรง การติดตั้งในอาคารตองเดินในที่ปดมิดชิดเทานั้น  

ง. สายไฟฟาที่ใชภายในดวงโคมไฟฟาแสงสวางที่กอใหเกิดความรอนสูง เชน หลอดไส (Incan 
Descent Lamp), Gas Discharge Lamp เปนตน ใหใชสายไฟฟาชนิดทนความรอนสูง ตัวนําทองแดง หุม
ดวยฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของตัวนําไดไมนอยกวา 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 
250 โวลต แลวหุมดวยฉนวนใยหิน (Asbestos) กอนหุมดวยเปลือกนอกดวยวัสดุที่เหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง  

จ. สายไฟฟาที่ใชในสถานที่อันตราย ตองเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งสายไฟในสถานที่อันตราย
ของ วสท.  

3.3 การติดตั้ง  
1) การติดตั้งสายไฟฟาซึ่งเดินรอยในทอโลหะตองกระทําดังตอไปนี้  
ก. ใหรอยสายไฟฟาเขาทอได เมื่อมีการติดตั้งทอเรียบรอยแลว ในแตละชวงโดยปลายทอทั้งสอง

ดานตอง 
เปนกลองพักสาย กลองดึงสาย หรือกลองตอสายสําหรับอุปกรณไฟฟา  

ข. การดึงสายไฟฟาเขาทอตองใชอุปกรณชวย ซึ่งออกแบบใหใชเฉพาะงานดึงสายไฟฟา โดยปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิต  

ค. การดึงสายไฟฟาเขาทออาจจําเปนตองใชสารชวยหลอลื่น โดยสารนั้นจะตองเปนสารพิเศษที่ไม
ทํา ปฏิกริยากับฉนวนของสายไฟฟา  

ง. การดัดโคงหรืองอสายไฟฟาไมวาในกรณีใดๆ ตองมีรัศมีความโคงไมนอยกวาขอกําหนดใน NEC 
และไมนอยกวาคําแนะนําของผูผลิตสายไฟฟา (ถามี) 

จ. การตอสายใตดินหรือบริเวณที่เปยกชื้น หรือโดนนํ้าไดตองหุมดวยสารกันความชื้นมิใหเขาไปใน
หัวตอได เชน สารประเภทซิลิโคน หรือ Epoxy  
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2) การตอเชื่อมและการตอแยกสายไฟฟา  
ก. การตอเชื่อมและการตอแยกสายไฟฟา ใหกระทําไดภายในกลองตอแยกสายไฟฟาเทานั้น หามตอใน 
ชองทอโดยเด็ดขาด หรือใหตอสายไดในชวงที่สามารถเขาตรวจสอบไดโดยงาย สําหรับการเดินสายในราง
วางสายชนิดตางๆ  

ข. การตอเชื่อมหรือตอแยกสายไฟฟาที่มีขนาดของตัวนําไมเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ใหใช 
Insulated Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 600 โวลต  

ค. การตอเชื่อมหรือตอแยกสายไฟฟา ที่มีขนาดตัวนําใหญกวา 10 ตารางมิลลิเมตร และไมเกิน 
240  ตารางมิลลิเมตร ใหใชปลอกทองแดงชนิดใชแรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันดวยฉนวนไฟฟา
ชนิดละลายและเทป พี.วี.ซี. อีกชั้นหนึ่ง  

ง. การตอเชื่อมหรือตอแยกสายไฟฟาที่มีขนาดตัวนําใหญกวาที่กําหนดขางตน ใหตอโดยใช Split 
Bolt Connector ซึ่งผลิตจาก Bronze Alloy หรือวัสดุอื่นที่ยอมรับใหใชงานตอเชื่อมสายไฟฟาแตละชนิด  

จ. ปลายสายไฟฟาที่สิ้นสุดภายในกลองตอสายตองมี Terminal Block เพื่อการตอสายไฟฟาแยก
ไปยัง จุดอื่นไดสะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟา ใหกระทําไดโดยตอผาน Terminal Block นี้  

ฉ. การตอสายไฟฟาชนิดพิเศษที่มีขอกําหนดเฉพาะ ใหเปนไปตามขอแนะนําของผูผลิตสายไฟฟา
นั้นๆ 
     3.4 การทดสอบ  

ใหทดสอบคาความตานทานของฉนวนสายไฟฟาดังนี้  
1) สําหรับวงจรแสงสวางและเตารับ ใหปลดสายออกจากอุปกรณตัดวงจรและสวิทชตางๆ อยูใน

ตําแหนงเปด ตองวัดคาความตานทานของฉนวนไดไมนอยกวา 0.5 เมกะโอหม ในทุก ๆ กรณี  
2) สําหรับ Feeder และ Sub Feeder ใหปลดสายออกจากอุปกรณตางๆ ทั้งสองทาง แลววัดคา

ความตานทานของฉนวน ตองไมนอยกวา 0.5 เมกะโอหม ในทุกๆ กรณี  
3) การวัดคาของฉนวนที่กลาว ตองใชเครื่องมือที่จายไฟฟากระแสตรง 500 โวลต และวัดเปนเวลา 

30 วินาที ตอเนื่องกัน  
 

-------------------------------------------------------------- 


