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ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 

งานเคร่ืองฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จํานวน 13 เคร่ือง 

1. ความเป็นมา 

 เน่ืองจากสาํนกัคอมพิวเตอร์มีความประสงคจ์ะขอติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ ภายในสาํนกังาน กอง

อาคารสถานท่ีจึงไดด้าํเนินการตรวจสอบพื้นท่ี พบวา่พื้นท่ีของสาํนกัคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการติดตั้ง

เคร่ืองฟอกอากาศ บางพื้นท่ีเป็นส่วนท่ีต่อเติมของอาคาร ทาํใหอ้ากาศถ่ายเทไม่สะดวก ประกอบกบัในพื้นท่ี

มีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาํนวนมาก กองอาคารสถานท่ีจึงพิจารณาแลว้เห็นควรติดตั้ง

เคร่ืองฟอกอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท และลดปริมาณของฝุ่ นละออง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยดือายุ

การใชง้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. ติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศในพื้นท่ีสาํนกังาน ของสาํนกัคอมพวิเตอร์อาคารบริการ 1 ชั้น 5 เพื่อลด 

ปริมาณฝุ่ นละออง  

2. ติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศในพื้นท่ีสาํนกังาน ของสาํนกัคอมพวิเตอร์อาคารบริการ 1 ชั้น 5  เพื่อ 

เป็นการถ่ายเทอากาศ ท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคลากร 

3. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

3. คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ 

 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

 2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 3. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

  4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือทาํสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

ไวช้ัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง  

 5. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานและไดแ้จง้เวยีนช่ือให้เป็นผูทิ้้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็น

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

 6. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพสัดุภาครัฐกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 



2 

 

 8. ไม่ เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็น

การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

9. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล 

ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้คาํสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

10. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง  

11. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมีผลงานการติดตั้งหรือซ่อมแซมบาํรุงรักษาระบบฟอกอากาศ หรือ    

มีลกัษณะเดียวกนักบังานจา้งน้ีแลว้เสร็จยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี นบัถึงวนัยืน่เสนอราคา ซ่ึงเป็นคู่สัญญาโดยตรง

กบัหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน

อ่ืน ซ่ึงมีกฏหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานเอกสารท่ีมหาวิทยาลยั

พิจารณาเห็นวา่ควรเช่ือถือได ้มูลค่าต่อสัญญาในวงเงินสัญญาเดียวกนัไม่นอ้ยกวา่ 300,000 บาท  
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

กาํหนดงานแลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัลงนามสัญญา 
 

5. วงเงินงบประมาณ  ในการจดัซ้ือ  767,000 บาท  (เจด็แสนหกหม่ืนเจด็พนับาทถว้น) 
 

6. เกณฑ์การพจิารณา    พิจารณาโดยใชเ้กณฑร์าคา 

  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั ให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัเป็น

เด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้ 

 

 

หมายเหตุ 

               ประชาชนผูส้นใจสามารถวจิารณ์ เสนอขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงาน

น้ี (Term of Reference : TOR)  เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทางไปรษณียต์อบรับด่วนพิเศษ ( EMS)  ส่งไปท่ี

กองพสัดุ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู่ 9  ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือทางโทรสารหมายเลข  0-2503-2598 หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th 

โดยระบุช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
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7. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ    
 

คุณลกัษณะเคร่ืองฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง ทาํงานด้วยระบบ ELECTROSTATICS  ประกอบด้วย 

  1. ผูข้ายจะตอ้งติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศจาํนวน 13 เคร่ือง 

2. แผน่กรองฝุ่ นอนุภาคฝุ่ นละออง ดว้ยระบบ  (ELECTRONIC COLLECTING CELL) 

3. สามารถถอดลา้งทาํความสะอาดไดง่้าย  

  4. ระบบแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั (POWER SUPPLY) 

  5. FAN MOTOR เป็นพดัลมสาํหรับหมุนเวยีนอากาศ  MOTOR  เป็นแบบ THERMAL 

PROTECTOR หรือดีกวา่ ในกรณีทาํงานหนกัจะหยดุทาํงานอตัโนมติั เพื่อป้องกนัเม่ืออณุหภูมิมอเตอร์

สูงข้ึนและทาํงานเองโดยอตัมติัเม่ืออุณหภูมิปกติ 

6. แรงดนัไฟฟ้าใชก้ระแสสลบั 220-240 V 50 Hz และมีไฟสัญญาณแสดงการทาํงาน  

 ของเคร่ือง 

7. มี SAFETY SWITCH อตัโนมติักระแสไฟฟ้าทุกระบบ เม่ือเปิดฝาเคร่ือง และตอ้งไม่มี 

กระแสไฟฟ้าตกคา้งเพื่อความปลอดภยั และป้องกนัอนัตรายใหก้บัผูใ้ชง้านและช่างซ่อมบาํรุง 

8. มีระบบป้องกนัคล่ือนแม่เหล็กไฟฟ้า ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE  เพื่อ 

 ป้องกนัคล่ืนสัญญาณรบกวนอุปกรณ์ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระบบส่ือสาร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

9. มีสวทิซ์ปรับระดบัความเร็วพดัลมสามารถระดบัปรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 ระดบั และฟอก 

อากาศไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 ระดบั 

10. ติดตั้ง Circuit Breaker ควบคุมการทาํงานแต่ละเคร่ือง  

11. แบบติดเพดาน DECORATIVE CASING  มีอตัราการหมุนเวยีนอากาศไม่ตํ่ากวา่ 500  

CFM จาํนวน 9 เคร่ือง และ มีอตัราการหมุนเวยีนอากาศไม่ตํ่ากวา่ 1000 CFM จาํนวน 4 เคร่ือง เป็นชนิด

แขวนใตฝ้้าเพดาน และตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านก่อน 

  12. เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้

ไม่นอ้ยกวา่ 90 % จากสถาบนัท่ีไดม้าตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาราฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
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14. เม่ือมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูช้นะงานจดัซ้ือเคร่ืองฟอก 

อากาศพร้อมติดตั้งจาํนวน 13  เคร่ือง ตามประกาศน้ีแลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งเสนอรายช่ือ วิศวกรไฟฟ้า หรือ 

วศิวกรเคร่ืองกลพร้อมสาํเนาใบประกอบวชิาชีพระดบั ภาคี หรือ สามญั เพื่อเป็นผูค้วบคุมงานดา้นการติดตั้ง

เคร่ืองฟอกอากาศเพื่อรับรองความปลอดภยัในการดาํเนินการตามมาตรฐานวชิาชีพ พร้อมทั้งส่งราย          ช่ือ 

– สุกล หัวหน้าผูค้วบคุมงาน หัวหน้าช่าง รายช่ือช่าง คนงาน และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนแจง้ให้

มหาวทิยาลยัทราบ รวมทั้งแจง้รายช่ือผูป้ระสานงานรับรองการปฏิบติังาน 

15. ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งจดัหาแรงงาน วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่งและเคร่ืองมือท่ีจาํเป็น 

สาํหรับงานจา้งน้ี 

16. ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งดาํเนินการจดัเก็บทาํความสะอาดพื้นท่ีในส่วนท่ีผูข้ายดาํเนินงาน  

พร้อมทั้งเก็บทาํความสะอาดงานใหเ้รียบร้อยภายหลงัดาํเนินงาน 

17. วสัดุอุปกรณ์ท่ีมาติดตั้งตอ้งเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน 

18. วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมาติดตั้งตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์เช่ือถือได ้มีมาตรฐานรับรอง 

ภายในประเทศ  (มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม) หรือ มาตรฐานรับรองจากต่างประเทศ 

19. ระหวา่งการปฏิบติังาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของฝ่ายผูย้ืน่ 

ข้อเสนอโดยปรากฏความเสียหายทั้ งต่อชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรของ

มหาวทิยาลยั ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในทุกกรณีโดยไม่สามารถปฏิเสธได ้

20. ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งร้ือถอนเคร่ืองฟอกอากาศเดิมพร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อส่งคืน 

มหาวทิยาลยั พร้อมจดัทาํรายการท่ีร้ือถอน 

21. ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งกาํจดัขยะท่ีเกิดจากการร้ือถอนและการติดตั้งใหเ้รียบร้อย โดยตอ้ง 

นาํไปทิ้งภายนอกมหาวทิยาลยั 

22. เจา้หนา้ท่ีของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีเขา้มาปฏิบติังานภายในมหาวทิยาลยัตอ้งไดรั้บการฉีด 

วคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสโควคิ – 19 อยา่งนอ้ย 2 เขม็ข้ึนไป พร้อมแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการหรือผู ้

ควบคุมงานของมหาวทิยาลยัใหท้ราบก่อนการเขา้มหาวทิยาลยั 

23. ก่อนการเขา้ปฏิบติังานภายในมหาวทิยาลยัเจา้หนา้ท่ีของผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งแสดงผลการ 

ตรวจหาเช้ือไวรัสโควคิ – 19 โดยมีแพทย ์หรือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข หรือบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบ

วชิาชีพในการตรวจหาเช้ือไวรัสโควคิ - 19 เป็นผูรั้บรองผลการระยะเวลาไม่เกิน 72 ชัว่โมง โดยจะแสดง

หลกัฐานต่อคณะกรรมการหรือผูค้วบคุมงานของมหาวทิยาลยัใหท้ราบก่อนการเขา้มหาวทิยาลยั 

24. กาํหนดระยะเวลารับประกนัสัญญา รับประกนัความชาํรุดบกพร่องตามสัญญาจา้ง เป็น 

เวลา  1 ปี นบัถดัจากวนัตรวจรับมอบงาน (รับประกนัทุกอุปกรณ์ ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีผูข้ายติดตั้ง) 
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สถานทีต่ิดตั้ง 

- หอ้งหวัหนา้ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 7514  จาํนวน 1 เคร่ือง 

- หอ้งศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 7511 , 7513  จาํนวน 2 เคร่ือง 

- หอ้งฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7512    จาํนวน 2 เคร่ือง 

- หอ้ง 7508       จาํนวน 1 เคร่ือง 

- หอ้งหวัหนา้ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์   จาํนวน 1 เคร่ือง 

- หอ้งหวัหนา้ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์     จาํนวน 1 เคร่ือง 

- หอ้งฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ 7506    จาํนวน 2 เคร่ือง 

- หอ้งตรวจขอ้สอบ      จาํนวน 3 เคร่ือง 

 

หมายเหตุ  จุดติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของพื้นท่ีหนา้งานจริงโดย

ขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุก่อนดาํเนินการ 

 

ข้อกาํหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

1.1 ผูข้ายตอ้งจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาํหรับงานติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ ตามรายละเอียด

ประกอบการติดตั้ง และอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นท่ีอาจมิไดก้าํหนดไว ้โดยการติดตั้งทั้งหมดไดม้าตรฐาน

ของการไฟฟ้า 

1.2 สายไฟฟ้าทั้งหมด ใหใ้ชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน ท่ีไดรั้บอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก.11-

2531 

1.3 สายไฟฟ้าเดินลอยใหใ้ชช้นิด 300 V 70 0C  PVC  (Type – B – GRD  (VAF – GRD) 

1.4 สายไฟฟ้าร้อยท่อ หรือในรางเดินสาย  ใหใ้ชช้นิด 750 V 70 0C PVC Type – A  (THW)   

1.5 ขนาดสายไฟฟ้าจะตอ้งเป็นขนาดท่ีรับกระแสไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 125 % ของกระแสใชง้านเต็มท่ี (Full  

Load)  และกาํหนดใหใ้ชข้นาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่ตํ่ากวา่  2.5 ตร .มม.   

1.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้าใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ท่ีไดรั้บอนุมติัแสดงเคร่ืองหมาย มอก.770-2533 

1.7 การเดินสายไฟฟ้า ตอ้งเดินร้อยสายไฟฟ้าในท่อ EMT หรือ IMC ขนาดและจาํนวนสายในท่อ 
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ตามตารางท่ี 1 

 ตารางที ่1  จาํนวนสูงสุดของสายไฟฟ้า Type-A (THW) ในท่อร้อยสายไฟฟ้า 

          ขนาดระบุของท่อ 

(มม.)(น้ิว)  
จาํนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้า 

 12.7 19 25 32 38 

สายไฟฟ้า  (ตร.มม.) ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 

1 6 10 18 31 45 

1.5 5 10 14 25 35 

2.5 3 5 9 16 22 

4 3 5 7 13 16 

6 2 4 5 10 14 

10 1 3 4 6 9 

 

 

 

1.8 การตดัต่อสายไฟฟ้า ใหท้าํท่ีกล่องต่อสาย , กล่องสวทิช ์เท่านั้น ตาํแหน่งท่ีทาํการตดัต่อ

สายไฟฟ้าตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถทาํการตรวจสอบ หรือซ่อมบาํรุงไดง่้าย 

1.9 การเช่ือมต่อสายไฟฟ้าขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่เกิน 10 ตร.มม. ใหใ้ช ้Wire Nut หรือ Scott 

2.       ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL EQUIPMENTS, WIRING ) 

 ระบบไฟฟ้ากาํลงั และระบบควบคุมทั้งหมดดาํเนินการโดยผูข้ายติดตั้งตอ้งจดัหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

ดงัต่อไปน้ี 

2.1       วสัดุและอุปกรณ์ 

วสัดุอุปกรณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบน้ี ตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

และตอ้งเป็นผลิตภณัฑว์งจรแบบล่าสุด รวมถึงอุปกรณ์หลกัจะตอ้งมีตวัแทนจาํหน่ายและการบริการ

หลงัการขายในประเทศพร้อมมีหนงัสือรับรอง ผูข้ายตอ้งนาํตวัอยา่งและ/หรือรายละเอียดของวสัดุ

และอุปกรณ์เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจพิจารณาอนุมติัก่อนการดาํเนินงานติดตั้ง    

 - สวติช์และฝาครอบ 

- สายไฟฟ้าและหวัต่อสาย 

- ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ 

- รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบราง 

- รายละเอียดทางเทคนิคของเซอร์กิตเบรกเกอร์, แผงวงจรยอ่ย 
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2.2  มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.)  

วสัดุและอุปกรณ์ท่ีได้กาํหนดขอ้มูลความตอ้งการไวใ้นแบบและ/หรือรายการประกอบแบบให้

เป็นไปตามเง่ือนไข  ต่อไปน้ี 

(1) ถา้ผลิตภณัฑ์ใดมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. (ในประเภท ชนิด และขนาด

เดียว   

กนั) ตั้งแต่สามรายข้ึนไป ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศไทย และไดรั้บใบอนุญาตแสดง                           

เคร่ืองหมาย มอก. เท่านั้น 

(2) ถา้ผลิตภณัฑ์ใด ผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด และ

ขนาดเดียวกนั) ตั้งแต่สามรายข้ึนไป ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย จากโรงงานท่ี

ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น 

(3) ถา้ผลิตภณัฑ์ใดมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. และผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บ

การรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกนั) ให้ใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทย จากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพและได้รับใบอนุญาตแสดง

เคร่ืองหมาย มอก. เท่านั้น 

(4) ถา้ผลิตภณัฑ์ใด มีประกาศ มอก. แลว้ (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกนั) แต่มีผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. นอ้ยกวา่สามราย ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศไทย 

(5) ถา้ผลิตภณัฑใ์ด  มีผูผ้ลิตท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพแลว้ (ในประเภท ชนิด และขนาด

เดียวกนั) แต่มีโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพนอ้ยกวา่สามราย ให้ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์

ผลิตในประเทศไทย 

(6) ถา้ผลิตภณัฑ์ใด ยงัไม่มีประกาศ มอก. (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกนั) แต่มีผูไ้ดรั้บ

การจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมแลว้ ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีรายละเอียด

คุณลกัษณะเฉพาะตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้

(7) การพิจารณาวา่ผูผ้ลิตรายใดไดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. หรือโรงงานใดไดรั้บ

การรับรองระบบคุณภาพหรือรายใดได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไวก้ับกระทรวง

อุตสาหกรรม ให้ถือตามท่ีปรากฏในบญัชีคู่มือผูซ้ื้อ หรือใบแทรกคู่มือผูซ้ื้อ ท่ีกระทรวง

อุตสาหกรรมจดัทาํข้ึน ถึงเดือนก่อนหนา้เดือนท่ีเสนอราคา 

2.3 มาตรฐานทัว่ไป 

วสัดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบบัใดฉบบัหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดเฉพาะวสัดุ

อุปกรณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

IEC      INTERNATIONAL  ELECTROTECHNICAL  COMMISSION 

                       ANSI      AMERICAN  NATIONAL  STANDARD   INSTITUTE 

NEMA       NATIONAL  ELECTRICAL  MANUFACTURERS  ASSOCIATION 

BS      BRITISH  STANDARD 
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UL      UNDERWRITERS  LABORATORIES  INC 

VDE      VERBAND  DEUTSHER  ELEKTROTECHNIKER 

DIN      DEUTSHERS INSTITUTE  NORMUNG 

JIS      JAPANESE  INDUSTRIAL  STANDARD 

CSA      CANADIAN  STANDARD  ASSOCIATION 

 

2.4 มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า  เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย ของ

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,  กฎการไฟฟ้าฯ, NEC 

2.5    แผงยอ่ย   (PANEL BOARD) หรือแผงสวติช์อตัโนมติั   

2.5.1 มาตรฐาน 

แผงยอ่ยตอ้งผลิตและทดสอบไดต้ามมาตรฐานล่าสุดของ IEC 

2.5.2 พิกดัของแผงยอ่ย 

แผงย่อยต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐานข้างต้น  ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 3 PHASE 4 WIRE 

380/220V. 50 HZ. และระบบไฟฟ้า 1 PHASE 220V. 50 HZ. 

 

 

2.5.3 คุณลกัษณะของแผงยอ่ย 

(1) เหล็กแผ่นประกอบตวัตู ้หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมแลว้พ่นทบั

ดว้ยสี และอบแห้งทั้งภายนอกและภายใน ดา้นในของฝาด้านหน้าตอ้งมีท่ียึดแผ่นตาราง

แสดงการใชง้านของสวติช์อตัโนมติัแต่ละตวั ตารางน้ีทาํดว้ยกระดาษแขง็มีขนาดเหมาะสม   

(2) บสับาร์ตอ้งเป็นทองแดงสําหรับใช้งานทางไฟฟ้าโดยเฉพาะยึดติดบนฉนวนอยา่งแข็งแรง

สามารถทนกระแสลดัวงจรไดไ้ม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด 

(3)  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ผลิตตามมาตรฐาน IEC ชนิดและขนาดตามท่ีกาํหนด หากมิไดก้าํหนด

ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขนาด IC RATING ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  5 KA. 240 V.  และเซอร์กิตเบรกเกอร์

เมน ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 25  KA 415 V การวางเรียงสวติชอ์ตัโนมติั ตอ้งสามารถถอดเปล่ียนได้

โดยไม่หยุดการทาํงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตวัอ่ืนๆ การติดตั้งเป็นแบบ PLUG IN  หรือ 

BOLT ON  

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

2.6.1 มาตรฐาน 

(1) ท่อเหล็กกลา้เคลือบสังกะสีสําหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีไฟฟ้ารับอนุญาต

แสดงเคร่ืองหมาย มอก. 770-2533  

ประเภทของท่อเหล็กกลา้เคลือบสังกะสี 

ประเภทท่ี 1  ผนงัท่อบางช่ือยอ่วา่  EMT (ELECTRICAL METALLIC TUBING)  

ป ระ เภท ท่ี  2  ผ นัง ท่ อหนา ป า นก ล า ง  ช่ื อย่อว่ า   IMC (INTERMEDIATE METAL 

CONDUIT)  

ประเภทท่ี 3  ผนงัท่อหนา  ช่ือยอ่วา่  RSC (RIGID STEEL CONDUIT) 

(2)        ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ตอ้งมีความหนาไม่น้อยกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน NEMA TC2-

1983 SCHEDULE 40 

(3) ท่อโลหะอ่อน  ช่ือย่อว่า FMC (FLECXIBLE METAL CONDUIT)  เป็นท่อโลหะท่อท่ีโคง้งอ

ไดง่้ายผิวภายในปราศจากคม ในกรณีท่ีระบุเป็นชนิดกนันํ้ าท่อโลหะอ่อนตอ้งมีปลอกพลาสติก

หุม้ภายนอกอีกชั้นหน่ึง 

2.6.2 การเลือกใชท้่อร้อยสายไฟฟ้า 

(1) ท่อทุกชนิดท่ีใชร้้อยสายไฟฟ้า ตอ้งมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เล็กกวา่ 12.7 มม. (½ น้ิว ) 

(2) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีต่อกบัอุปกรณ์ท่ีสั่นสะเทือนขนาดใชง้านปกติ ตอ้งใชท้่อ FMC ในกรณี

ท่ีอยูน่อกอาคารหรือบริเวณท่ีเปียกช้ืนใหใ้ชท้่อ FMC ชนิดกนันํ้า 

(4)       ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ท่อเหล็กกลา้เคลือบสังกะสีท่ีฝังในคอนกรีตตอ้งใช้

ท่อ   IMC หรือ RSC 

(4) ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดชนิดของท่อเหล็กกลา้เคลือบสังกะสีท่ีซ่อนไวเ้หนือฝ้าเพดานหรือ

เดิน 

ท่อลอยเกาะเพดานหรือฝังในผนงัท่ีมิใช่คอนกรีตใหใ้ชท้่อ  EMT ในบริเวณดงักล่าวได ้

(5) ในกรณีท่ีกาํหนดให้ใชท้่อ EMT หากท่อท่ีใช้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโตกว่า 50 มม. (2 น้ิว) 

ใหใ้ชท้่อ IMC และเส้นผา่นศูนยก์ลางโตกวา่ 100 มม. (4 น้ิว) ใหใ้ชท้่อ RSC  แทน 
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2.6.3 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า 

(1) ตอ้งทาํความสะอาดทั้งภายนอกและภายในท่อก่อนนาํมาติดตั้ง 

(2) การดดังอท่อแข็ง ตอ้งใชเ้คร่ืองมือสําหรับดดัท่อโดยเฉพาะและตอ้งไม่ทาํให้ท่อชาํรุดหรือ

ตีบ รัศมีความโคง้ของท่อตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ 

(3) การยดึท่อแขง็ติดกบัโครงสร้างตอ้งยดึทุกระยะไม่เกิน 3 เมตรในแนวด่ิง  ไม่เกิน 1.80 เมตร

ในแนวราบ  และตอ้งยดึท่อในระยะไม่เกิน 0.60 เมตร จากกล่องต่อสาย  กล่องดึงสาย  แผง

สวติช์หรืออุปกรณ์ต่างๆ  และตอ้งยดึใหม้ัน่คงแขง็แรง 

(4) การยึดท่ออ่อนติดกบัโครงสร้างตอ้งยึดทุกระยะไม่เกิน 1.50 เมตรและตอ้งยึดท่อในระยะ

ไม่เกิน 0.30  เมตร จากกล่องต่อสาย กล่องดึงสายและแผงสวติช์ 

(5) ปลายท่อต้องลบคมออกให้หมดโดยใช้ CONDUIT REAMER หรือเคร่ืองมือ อ่ืนท่ี

เหมาะสม 

(6) ท่อท่ีวางลอดใตถ้นนตอ้งฝังลึกไม่นอ้ยกวา่ 0.60 เมตร 

(7) ท่อโลหะท่ีฝังดิน ตอ้งทาดว้ยฟล้ินโคต้ภายนอกอยา่งนอ้ย 2 ชั้น 

(8) ท่อ  EMT และ  FMC  ท่ียึดกับกล่องต่อสาย กล่องดึงสายหรือแผงสวิตช์ต้องใช้   

CONNECTOR และ  BUSHING ประกอบปลายท่อ 

(9) ท่อ  IMC  หรือ  RSC ท่ียึดกับกล่องต่อสาย กล่องดึงสาย หรือแผงสวิตช์ต้องใช้ LOCK  

NUT และ BUSHING  ประกอบปลายท่อ 

(10)       หา้มใชท้่อเป็นตวันาํสาํหรับต่อลงดินหรือสายดินของบริภณัฑ ์

(11)  กล่องต่อสายรวมถึงฝาปิดและแคลม้ป์ยดึท่อใหท้าสีดงัน้ี 

-  ระบบไฟฟ้า    สีส้ม 

-  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน    สีเหลือง 

-  ระบบอ่ืน ๆ     ตามความเหมาะสม 

2.7 กล่องสําหรับงานไฟฟ้า (BOX) 

2.7.1 ขอบเขต 

ครอบคลุมการติดตั้งและการใช้กล่องสําหรับงานไฟฟ้า เช่น กล่องสําหรับจุดต่อไฟฟ้าของสวิตช์

หรืออุปกรณ์ กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย กล่องแยกสาย และกล่องอ่ืนๆ ท่ีติดตั้งเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การเดินสายไฟฟ้า 

2.7.2 ขอ้กาํหนดและลกัษณะการใชง้าน 

(1) กล่องตอ้งทาํจากวสัดุท่ีทนต่อการผุกร่อนหรือมีการป้องกันท่ีเหมาะสม ทั้งภายในและ

ภายนอก  เช่น  เคลือบดว้ยสีหรืออาบสังกะสี หรือวิธีอ่ืนๆ  สําหรับภายนอกอาคารให้ใช้

ชนิดโลหะหล่อ  

(2) กล่องดึงสายตอ้งมีฝาปิด-เปิดยึดดว้ยสกรู ความหนาของเหล็กแผ่นประกอบกล่องตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 1.6 มม.  ขนาดของกล่องท่ีใชเ้ป็นไปตาม NEMA  การเลือกใชเ้ป็นไปตาม NEC  
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(3) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายติดซ่อนไวใ้นฝ้าเพดาน ฝังเรียบผนงั  ฝังเรียบเพดาน  หรือ

ติดตั้งลอยตามลกัษณะของการใชง้าน  สามารถเขา้ไปตรวจซ่อมไดง่้าย 

(4) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายท่ีติดตั้งซ่อนในเพดานหรือติดตั้งลอย ตอ้งยึดตรึงให้แข็งแรง

กบัโครงสร้างของอาคาร หา้มใชท้่อเป็นตวัรับนํ้าหนกั 

(5) กล่องตอ้งสามารถบรรจุตวันาํหรือเคเบิลไดท้ั้งหมด 

(6) รูของกล่องท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ตอ้งปิดใหเ้รียบร้อย กล่องทุกกล่องตอ้งมีฝาปิด 

2.8 รางเดินสายโลหะ  (METAL WIRE WAY) 

2.8.1 ขอ้กาํหนดทัว่ไป 

(1) เป็นรางเดินสายพร้อมฝาครอบรางชนิดกดล็อค หรือยึดดว้ยสกรู  (เฉพาะรางเดินสายใน

แนวตั้งฝาครอบตอ้งเป็นชนิดยึดดว้ยสกรู)  ทาํดว้ยเหล็กแผ่นขนาดตามท่ีกาํหนดในแบบ  

เหล็กแผน่หนาไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในตารางท่ี 2   

(2) พื้นหน้าตดัของตวันาํและฉนวนทั้งหมดรวมกนัตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นท่ีหน้าตดั

ภายในรางเดินสาย 

(3)       จาํนวนสายไฟในแต่ละรางตอ้งไม่เกิน 30  เส้นทั้งน้ีไม่นบัรวมสายควบคุมและสายดิน 

(4) ทั้งน้ีการเดินสายไฟฟ้าในรางตอ้งเป็นไปตามมาตราฐานงานไฟฟ้า 

2.8.2 คุณลกัษณะของรางเดินสายโลหะ 

11.19.2.1  หากมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนวสัดุท่ีใชท้าํรางเดินสายมีดงัน้ี 

(1) แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมและพ่นสีทบั เช่น แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีลา้งทาํ

ความสะอาดดว้ยนํ้ ายาลา้งไขมนั  และเคลือบฟอตเฟตดว้ยนํ้ ายา ZINC PHOSPHATE 

หลงัจากนั้นจึงพน่ทบัดว้ยสีฝุ่ น (POWDER PAINT) หรือใชก้รรมวธีิอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

(2) แผน่เหล็กชุบสังกะสีโดยวธีิทางไฟฟ้า 

(3) แผน่เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 

(4) แผน่เหล็กชุบอะลูซิงค ์(ALUZINC) 

หมายเหตุ  กรณีท่ีติดตั้งในสถานท่ีเปียกหรือช้ืนใหใ้ชว้สัดุตามขอ้ (3) หรือ (4) 

 ความยาวแนะนาํในการผลิตของรางเดินสายมีขนาด 2.40 เมตร หรือ 3.00 เมตร 
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ตารางที ่2 

ขนาดรางเดินสายโลหะทีแ่นะนําในการผลติ 

ขนาดความสูง X  ความกวา้ง (มม.) ความหนาตํ่าสุด (มม.) 

50 X 50 

50 X 100 

100 X 100 

100 X 150 

100 X 200 หรือ 150 X 200 

100 X 300 หรือ 150 X 300 

100 X 400 หรือ 150 X 400 

1.00 

1.00 

1.20 

1.20 

1.60 

1.60 

1.60 

 

2.8.3 การติดตั้ง 

(1) รางเดินสายตอ้งติดตั้งในท่ีเปิดโล่งหรือในช่องไฟฟ้า  และตอ้งมีความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะ

ไม่เสียรูปภายหลงัการติดตั้ง 

(2)  การติดตั้งจะต้องแขวนหรือยึดติดกับโครงสร้างด้วยเหล็กฉากทุกระยะ 1.50 เมตรใน

แนวราบ และ 2.40 เมตรในแนวตั้งหรือ ทุกระยะท่ีไดจ้ากการคาํนวณการรับนํ้ าหนกัของ

รางเดินสาย และสายไฟฟ้ารวมกนั 

(3) รางเดินสายในแนวตั้ง ตอ้งมีขั้นบนัไดทุกระยะไม่เกิน 2.40 ม. สําหรับยึดและรับนํ้ าหนกั

สายไฟฟ้า 

2.8.4 อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย ไดแ้ก่ ขอ้งอ ขอ้ต่อ ฝาปิดทา้ย ขอ้ต่อลดขนาด กล่องแยก 3 ทาง กล่อง

แยก 4 ทาง ขอ้ต่อรางเดินสายเขา้กบัแผงไฟฟ้า ใหใ้ชอุ้ปกรณ์สาํเร็จรูปจากโรงงานผูผ้ลิต 

2.8.5  หา้มใชร้างเดินสายเป็นตวันาํสาํหรับต่อลงดินหรือสายดินของบริภณัฑ ์

 

2.9 สายไฟฟ้า 

2.9.1 มาตรฐาน 

สายไฟฟ้าทั้งหมด ให้ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน ท่ีไดรั้บอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. 11-2553 

กาํหนดใหใ้ชย้ีห่อ้ดงัน้ี THAI YAZAKI , PHELPS DODGE , BANGKOK CABLE 

2.9.2 การเลือกใชส้ายไฟฟ้า 

(1) เคร่ืองหมายประจาํสายไฟฟ้า ใหใ้ชสี้ของฉนวนสายไฟฟ้า หรือผา้เทปสีมว้นสายหรืออกัษร

กาํกบัสาย ดงัน้ี 
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สายดิน             -   G  -        สีเขียวแถบเหลือง 

สายศูนย ์         -   N  -             สีฟ้า 

สายเฟส   A     -   A  -                      สีนํ้าตาล 

สายเฟส   B     -   B  -     สีดาํ 

สายเฟส   C     -   C  -         สีเทา 

(2)  ชนิดของสายไฟฟ้าหากมิไดก้าํหนดไว ้เป็นอยา่งอ่ืนใหใ้ชด้งัน้ี 

-  วงจรไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ใหใ้ชส้ายไฟฟ้าแรงดนั 300 V 

-  วงจรไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ใหใ้ชส้ายไฟฟ้าแรงดนั  750 V 

-  สายไฟฟ้าเดินลอยใหใ้ช ้ TYPE-B (VAF) 

-  สายไฟฟ้าเดินลอยสาํหรับเตา้รับใหใ้ช ้ TYPE B-G (VAF – GROUND) 

-  สายไฟฟ้าร้อยท่อ ในรางเดินสาย  ใหใ้ช ้ TYPE-A (THW) IEC-01 

-  สายไฟฟ้าใตดิ้นร้อยท่อ หรือฝังดินโดยตรงใหใ้ช ้ TYPE-CS หรือ TYPE-D (NYY) 

(3)  ขนาดของสายไฟฟ้า หากมิได้กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่าท่ีกาํหนด

ดงัต่อไปน้ี 

-  สายวงจรยอ่ย 2.5 ตร. มม.  ใชก้บัเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เกิน  16 AT 

-  สายวงจรยอ่ย 4 ตร. มม.  ใชก้บัเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เกิน  20 AT 

-  ในกรณีร้อยท่อ  สายแยกจากวงจรย่อยเข้า เต้ารับ  ดวงโคมไฟฟ้าและพดัลม ให้ใช้

สายไฟฟ้า    

   ขนาดไม่เล็กกวา่  2.5 ตร.มม.  TYPE A 

-  ในกรณีเดินสายลอย สายแยกจากวงจรย่อยเขา้ เตา้รับ ดวงโคมไฟฟ้าและพดัลม ให้ใช้

สาย   

   ไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกวา่ 1.5 ตร.มม.TYPE B หรือ TYPE B-G 

2.9.3   การเดินสาย 

(1) การต่อสายเขา้กบั BUSBAR ของแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานและ/หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้

ใช้หางปลามีลักษณะเป็นแบบท่ อท องแดงไ ม่ มี ตะ เข็บ  (COPPER  TUBE  LUGS  

TERMINAL) ชนิดหนาข้ึนรูปผา่นการ  ELECTROLYTIC และชุบดว้ยดีบุก หุม้ดว้ยฉนวน

ตามรหสัสีของสาย  

(2) การร้อยสายในท่อหรือรางเดินสาย   ตอ้งทาํหลงัจากการติดตั้งท่อ  หรือรางเดินสายเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ 

(3) การตดัต่อสาย  ตอ้งทาํในกล่องต่อสาย, กล่องสวิตช์, กล่องเตา้รับ, กล่องดวงโดม หรือราง

เดินสายเท่านั้น ตาํแหน่งท่ีทาํการตดัต่อสาย ตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถทาํการตรวจสอบ 

หรือซ่อมบาํรุงไดโ้ดยง่าย 
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(4) การต่อสายขนาด 4 ตร. มม. หรือเล็กกวา่ใหใ้ช ้WIRE NUT และการต่อสายขนาด 6 ตร.มม. 

หรือโตกว่าให้ใช้ SPLIT BOLT หรือ SLEEVE พันด้วยเทปพันสายไฟฟ้าให้มีฉนวน

เทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้า 

(5) การดึงสาย หากมีความจาํเป็นอาจใชส้ารบางชนิดช่วยลดความฝืดของท่อได ้ แต่สารชนิด

นั้นตอ้งไม่ทาํปฎิกริยากบัฉนวนหุม้สายไฟฟ้า 

(6)  สายท่ีเดินในรางเดินสายในแนวตั้ง ตอ้งยดึกบัขั้นบนัได ตามขอ้ 2.7.3.3 

(7)  การเดินสายลอยเกาะผวิอาคาร ตอ้งยดึดว้ยเขม็ขดัรัดสายทุกระยะห่างไม่เกิน 0.10 ม. 

 

2.10   การติดตั้งวสัดุและการจับยดึ 

 (1) ท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล กล่อง ตูแ้ละเคร่ืองประกอบการเดินท่อ ตอ้งยึดกบัท่ีให้

มัน่คง 

(2) ช่องเดินสาย เกราะหุ้มเคเบิล และเปลือกนอกของเคเบิลทั้งท่ีเป็นโลหะและอโลหะตอ้งต่อ

กนัอยา่งต่อเน่ืองทางกลระหวา่ง  ตู ้ กล่อง  เคร่ืองประกอบการเดินท่อ  เคร่ืองห่อหุ้มอย่าง

อ่ืน หรือจุดต่อไฟฟ้า 

(3) การเดินสายในท่อร้อยสาย สาํหรับแต่ละจุดท่ีมีการต่อสาย ปลายท่อ จุดต่อไฟฟ้า จุดต่อแยก 

จุดติดสวติช์ หรือจุดดึงสาย ตอ้งติดตั้งกล่องหรือเคร่ืองประกอบการเดินท่อ 

          ยกเว้น  การต่อสายในเคร่ืองห่อหุม้สายท่ีมีฝาเปิดออกได ้ และเขา้ถึงไดภ้ายหลงัการติดตั้ง 

(4) สายไฟฟ้าในช่องเดินสายแนวด่ิงตอ้งมีการจบัยึดท่ีปลายบนของช่องเดินสาย   และตอ้งมี

การจบัยดึเป็นช่วงๆ โดยมีระยะห่างไม่เกินตามท่ีกาํหนดในตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 

ระยะห่างสําหรับการจับยดึสายไฟฟ้าในแนวดิ่ง 

ขนาดของสายไฟฟ้า (ตร.มม.) ระยะจบัยดึตํ่าสุด (เมตร) 

ไม่เกิน 50 

70-120 

150-185 

240 

300 

เกินกวา่ 300 

30 

24 

18 

15 

12 

10 

**ระยะในการจบัยดึสายใหย้ดึตามมาตราฐานการไฟฟ้าหรือผูค้วบคุมงานของทางมหาวทิยาลยั 
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2.11 สวติช์และเต้ารับ 

(1) ชนิดและขนาดตามท่ีกาํหนดในแบบติดตั้งในกล่องโลหะหรือพลาสติกตามความเหมาะสม 

(2) หากมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนขนาดของสวิตช์และเตา้รับตอ้งทนกระแสไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 15  

แอมแปร์และทนแรงดนัไฟฟ้าไม่ตํ่ากวา่  250  V. 

 (3) รูเสียบของเตา้รับ  ตอ้งใชไ้ดก้บัทั้งชนิดขากลมและขาแบน พร้อมขั้วดิน 

(4) หากมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน เตา้รับตอ้งต่อขั้วดินเขา้กบัสายดิน   

               ขนาดของสายดินตอ้งไม่เล็กกวา่ดงัต่อไปน้ี 

 

-  ขนาดเคร่ืองป้องกนัวงจรไม่เกิน  16   แอมแปร์  สายดินขนาด  1.5  ตร.มม. 

-  ขนาดเคร่ืองป้องกนัวงจรไม่เกิน   20  แอมแปร์  สายดินขนาด  2.5  ตร.มม. 

 

8. งวดงาน – งวดเงิน 
 

 งวดที่ 1  วงเงินร้อยละ 50 จ่ายให้เม่ือผูรั้บจา้งได้ดาํเนินการงานเหล่าน้ีแล้วเสร็จ ภายใน      

30 วนันบัถดัจากวนัลงนามตามสัญญา  ดงัน้ี 

1. มีเอกสารแสดงยนืยนัการสั่งซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศท่ีใชท่ี้ในงานติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ 

จาํนวน 13 เคร่ือง ของมหาวทิยาลยั 

2. ส่งเอกสารแผนการเขา้ปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

3. ส่งเอกสาร Shop drawings. เสนอคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

4. ผูข้ายตอ้งนาํเคร่ืองฟอกอากาศ จาํนวน 13 เคร่ือง มาจดัเก็บไวภ้ายในมหาวทิยาลยั 

เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือผูค้วบคุมงานตรวจสอบ 

 

งวดที ่2 วงเงินทั้งหมด จ่ายใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งไดด้าํเนินการงานเหล่าน้ีแลว้เสร็จ ภายใน           

60 วนันบัถดัจากวนัลงนามตามสัญญา  ดงัน้ี 

1. ร้ือถอนเคร่ืองฟอกอากาศเดิมจดัเก็บไวใ้นพื้นท่ีท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

2. ติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศจาํนวน 13 เคร่ือง แลว้เสร็จ 100 % พร้อมทดสอบการทาํงาน 

3. เก็บงานทาํความสะอาดพื้นท่ีท่ีดาํเนินงานทั้งหมดเป็นท่ีเรียบร้อย 

4. ส่งมอบเอกสารรับประกนัสินคา้ คู่มือการใชง้าน  

5. ส่งแบบ As - Build drawings. ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ มอบให้คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ 
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