
























รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference: TOR) 
ปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบจ่ายไฟฟ้า 

 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 

๑. หลักการและเหตุผล 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย 

ตลอดจนทั้งงานด้านวิชาการในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นโรงพยาบาลขนาด 104 เตียง มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 
150-180 คน/วัน และผู้ป่วยในเฉลี่ย 50-70 เตียง/วัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 350 คน   
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2511 มีอาคารต่างๆ ในโรงพยาบาลรวม 
15 อาคาร ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก, อาคารผู้ป่วยใน จ านวน 4 อาคาร อาคารสนับสนุน จ านวน 6 อาคาร 
และอาคารบ้านพัก จ านวน 5 อาคาร 

ปัจจุบันโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น โดยระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมวงจรตามความต้องการของอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ากขึ้น ซึ่งอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเป็นไปตามการขยายตัวตามกรอบการ
รองรับผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับความเสื่อมตามอายุการใช้งานของหม้อแปลงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ
โรงพยาบาล และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงต่ าของหม้อแปลงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
รวมถึงต าแหน่งที่ตั้งของหม้อแปลงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโรงพยาบาลไม่เหมาะกับการใช้งานและการ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าอีกต่อไป ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลมีความเชื่อถือได้ (Reliability) ต่ า หมายถึง มี
โอกาสการเกิดไฟฟ้าดับหรือขาดก าลังไฟฟ้าส าหรับอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล
มากขึ้น โรงพยาบาลจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น มีความเชื่อถือได้สูงขึ้น เพ่ือให้ระบบการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถด าเนินการไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือจัดหาหม้อแปลงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
๒.๒ เพ่ือจัดหาแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ส าหรับป้องกันระบบไฟฟ้าด้าน

แรงดันต่ าของหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ และขนาด 630 เควีเอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้า ประกอบกับการออกแบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ าของหม้อแปลง ให้สามารถใช้ไฟฟ้าแทนกัน
ได้กรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่ง 

๒.๓ เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า ภายใน
โรงพยาบาล 

๒.๔ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล รองรับการให้บริการด้าน
สุขภาพของโรงพยาบาล 

๒.๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล 
 

3. คุณสมบัติ... 
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๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดซื้อและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอาชีพขายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หรือขายเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หรือมีผลงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและ/หรือระบบไฟฟ้าแรงต่ า โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการในประเทศไทยแล้วเสร็จและตรวจสอบได้ ในวงเงินงบประมาณไม่ต่ ากว่า 
๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นสัญญาเดียวภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ย้อนหลังนับจากวันที่เสนอราคา 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  แขนงไฟฟ้า
ก าลัง ระดับไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยต้องแนบหลักฐานส าเนาใบอนุญาตเป็น   
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานการเป็นบุคคลากร
ประจ าของนิติบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอโดยให้แนบเอกสารดังกล่าวมาในวันยื่นข้อเสนอราคาด้วย 

4. ข้อก าหนด... 
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๔. ข้อก าหนดเฉพาะ 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้ามาด าเนินการส ารวจสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งรายละเอียดอุปกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ าเดิมของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
ก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้งานอยู่เดิมของโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับรายละเอียดตาม  
แบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างของโครงการ หากมีส่วนใดหรือรายการใดไม่ถูกต้อง ผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องทักท้วงสอบถามและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการยื่นข้อเสนอ เมื่อด าเนินการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและตามมาตรฐานแล้ว ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า ระบบสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในโรงพยาบาลทั้งหมดต้องสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้  ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าแต่ละวงจรที่ปรับปรุงต้องไม่ต่ า
กว่าขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเดิม โดยผู้รับจ้างถือว่าเป็นงานเหมาในราคาค่าก่อสร้างนี้แล้ว จะไม่มีการเรียกร้องให้
ผู้ว่าจ้างชดเชยค่าวัสดุ แรงงาน หรือค่าด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก 

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายโครงการ ตามรายละเอียดข้อก าหนดตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ท าสัญญา 

๔.๓ ในกรณีที่แบบรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง รายการประมาณราคา หรือเอกสาร
อ่ืนๆ มีความขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างยึดถือทั้งรูปแบบรายการ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
รายการประมาณราคา หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ระบุในสัญญา โดยถือประโยชน์แห่งราชการเป็นส าคัญ หากมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็นเอกสารโดยผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

4.4 ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั้งใช้งานอยู่เดิมบริเวณมุมโรงพยาบาลด้านที่ติดกับถนนสุเทพให้ทางโครงการ พร้อมทั้งจัดหาและ
ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่เพ่ือใช้งานทดแทน 
โดยหม้อแปลงที่จัดหาและติดตั้งทดแทนต้องเป็นชนิดที่ขดลวดท าด้วยวัสดุทองแดงทั้งแรงดันสูงและแรงดันต่ า และมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.5 ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลให้ทางโครงการ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ 
และกล่องเคเบิล (Cable Box) เสาไฟฟ้าและนั่งร้าน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่ 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือใช้งานทดแทนตามต าแหน่งใหม่ที่แสดงในแบบ โดยหม้อแปลงที่จัดหาและติดตั้งทดแทน
ต้องเป็นชนิดที่ขดลวดท าด้วยวัสดุทองแดงทั้งแรงดันสูงและแรงดันต่ าและมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.6 ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 630 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลให้ทางโครงการ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งเสาไฟฟ้าและนั่งร้าน 
อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งติดตั้งหม้อแปลงขนาด 
630 เควีเอ (ของเดิม) พร้อมกล่องเคเบิล (Cable Box) เพ่ือใช้งานตามต าแหน่งใหม่ที่แสดงในแบบ 

4.7 ผู้รับจ้าง... 
 
 
 
 
 



4.7 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแผ่นที่ 
2 (Single Line Diagram) และแบบแผ่นที่ 8 (แบบแสดงรูปแบบแผงเมนสวิตช์โดยสังเขป)   แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(MDB) ของโครงการนี้ก าหนดให้เป็นแบบ 2a หรือ Form 2a มีระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
(IP 65) มีขนาดกระแสของบัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN (Busbar DIN Rating) และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 8, 9, 10 และ 12 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าในส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(MDB) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองทั้งหมด ได้แก่ ฐานคอนกรีตของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ฐานคอนกรีตของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
รั้วโดยรอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การต่อลงดินที่รั้ว รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นทั้งหมด 

4.9 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พิกัดก าลังพร้อมใช้ (Prime Power) 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 400 เควีเอ ที่ตัวประกอบก าลัง (power factor) 0.8 หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 320 กิโลวัตต์ 
ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 490 แรงม้า และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 11 ใน
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง และให้มีการทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

4.9.1 LOAD 50% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 30 นาท ี
4.9.2 LOAD 75% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 30 นาท ี
4.9.3 LOAD 100% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 20 นาท ี

 4.10 ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโครงการต้องมีกล่องครอบเก็บเสียง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือลดเสียงเครื่องยนต์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในระหว่างใช้
งาน สามารถควบคุมเสียงให้ไม่เกิน 85 เดซิเบล เฉลี่ยโดยรอบด้านกล่องครอบเสียงชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่
ระยะห่าง 1 เมตร หรือไม่เกิน 78 เดซิเบล เฉลี่ยโดยรอบด้านกล่องครอบเสียงชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ระยะห่าง 7 
เมตร โดยต้องมีเอกสารรับรองผลการทดสอบระดับเสียงที่เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาในเอกสารการส่งงานติดตั้งเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า และให้มีการทดสอบด้วยเครื่องมือวัดเสียงของผู้รับจ้างหรือของหน่วยงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุก าหนดที่หน่วยงานเพื่อยืนยันระดับเสียงดังกล่าว 

4.11 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแผ่นที่ 2 (Single Line Diagram) และ
แบบแผ่นที่ 3 (แบบแปลนผังบริเวณระบบไฟฟ้า) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
(วสท) หรือเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.4 หมวดที่ 1 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.12 ผู้รับจ้างต้องท าการปรับพ้ืนที่บริเวณฐานคอนกรีต ส าหรับแท่นเครื่องของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(MDB) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองให้เหมาะสม ตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ
ก่อสร้างแสดงการปรับพื้นที่บริเวณฐานคอนกรีต และรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
และเม่ือได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกที่แสดงรายละเอียด/ยี่ห้อ/รุ่นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหม้อ
แปลงไฟฟ้า ตามผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อที่ระบุในบัญชีรายชื่ออุปกรณ์มาตรฐาน หมวดที่ 14 ในรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้าง พร้อมท าเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อก าหนดใน TOR และในหมวดที่ 7 
และหมวดที่ 11 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จะยึดเป็นเอกสารของทางราชการ 

4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอ... 
 
 
 
 



4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกหรือรายละเอียดของผู้ประกอบ/ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ ของแผงจ่าย
ไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board) ตามผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อที่ระบุในบัญชีรายชื่ออุปกรณ์มาตรฐาน หมวดที่ 14 
ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง   ทั้งนี้ ให้แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จะยึดเป็นเอกสารของทางราชการ 

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
เป็นงานปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยเพิ่มข้ึน มีความเชื่อถือได้สูงขึ้น และเพ่ือให้
ระบบการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ แบบรูปรายการ เป็นขนาด A1 จ านวน 8 แผ่น 
๕.๒ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างฯ  จ านวน 39 แผ่น 
๕.๓ แบบประมาณราคา (BOQ) จ านวน 16 แผ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือส่ง
มอบพื้นท่ีจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

7. ราคากลางงานก่อสร้าง 
    ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,532,023.31 บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพัน
ยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 

8. งวดการจ่ายเงิน 
แบ่งงวดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ดังนี้ 
งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 1๓ ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - แผนการด าเนินการและแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ต่างๆ  
 - แบบผัง (Layout)  
 - แบบฐานแท่นแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก  
 - แบบฐานแท่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
 - แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง  
 - แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ า  
 - แบบการติดตั้งทางเดินสายไฟฟ้าต่างๆ  
 - เอกสารรายละเอียดบุคลากร และผู้ด าเนินโครงการ  
 - เอกสารขออนุมัติวัสดุสายไฟฟ้า อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า หม้อแปลง และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 34 ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - หลักฐานการสั่งซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
 - เอกสารแสดงความคืบหน้าของงานปรับปรุง และแผนด าเนินงาน (ถ้ามี) 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

งวดที่ 3 ร้อยละ... 
 
 



 
งวดที่ ๓ รอ้ยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 65 ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - เอกสารแสดงความคืบหน้าของงานปรับปรุง และแผนด าเนินงาน (ถ้ามี) 
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
งวดที่ ๔ รอ้ยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๕ ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - เอกสารแสดงความคืบหน้าของงานปรับปรุง และแผนด าเนินงาน (ถ้ามี) 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาล

ประสาทเชียงใหม ่
งวดที่ ๕ รอ้ยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการทดสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าแรงสูง

และระบบไฟฟ้าแรงต่ า รวมทั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เป็นไปตามสัญญา พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 - เอกสาร As-built Drawing ลงนามต้นฉบับ จ านวน ๑ ชุด ส าเนา ๓ ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล 
 - เอกสารการทดสอบระบบทั้งหมด จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล 
 - เอกสารอบรมผู้ใช้อาคาร จ านวนที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมและเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๓ ชุด พร้อม

ไฟล์ดิจิตอล 
 - เอกสารคู่มือการใช้งานระบบทั้งหมด จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 
ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จาก

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์การเสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

7. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินงบประมาณในการจัดหา 26,725,100.00 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะนี้ได้ท่ี 

สถานที่ติดต่อ :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
Email Address: www.cmneuro.go.th 
โทรศัพท์ : 053 920 200 ต่อ 260,226 
โทรสาร : 053 920 226 

หากสาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ต้องเปิดเผยชื่อและที่
อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
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หมวด 1 ข้อก าหนดเฉพาะ 
      Specific Requirements 

1.1 ข้อก าหนดเฉพาะนี จะกล่าวถึงขอบเขตงานหรือข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการจัดหาและติดตั งวัสดุ
อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีที่มีรายละเอียดใดที่ระบุไว้ในข้อก าหนดเฉพาะนี 
ขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนอ่ืน ให้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดเฉพาะนี เป็น
อันสิ นสุด 

1.2 โครงการปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง และระบบจ่ายไฟฟ้าฯ นี  มีการจัดหา
และติดตั งระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโครงการฯ โดยมี
การท างานของระบบและอุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงานโดยอัตโนมัติ ดังต่อไปนี  

- สั่งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์สับไปใช้ไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ 
(การไฟฟ้าฯ) ดับ หรือมาไม่ครบเฟส 

- ส่งสัญญาณให้สตาร์ทเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติดับ หรือมาไม่ครบเฟส 
- สั่งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์สับไปใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ (การไฟฟ้าฯ) โดยอัตโนมัติ เมื่อ

แหล่งจ่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าฯ) กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 
- ส่งสัญญาณหยุดการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าฯ) 

กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 
- มีระบบหรืออุปกรณ์หรือสวิตช์ ยกเลิกการท างานของระบบและอุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงาน

อัตโนมัติ เพ่ือป้องกันอันตรายในขณะซ่อมบ ารุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- มีการท างานและคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดอ่ืนๆ ของรายละเอียด

ประกอบแบบนี  
ผู้รับจ้างในสัญญาก่อสร้างนี  ต้องจัดหาและติดตั งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ประธาน 

ที่ท าหน้าที่สับ และปลดวงจรอัตโนมัติ เพ่ือให้มีการท างานของระบบและอุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงานโดย
อัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น เช่น Motor Mechanism และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั งนี ต้องมี
ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการซ่อมบ ารุงหรือบ ารุงรักษาด้วย 

1.3 ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ ของ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อส ารวจวิเคราะห์วิธีการและแนวทางการก่อสร้าง การจัดเตรียมและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของการใช้งาน   เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่กระทบต่อการใช้งานเดิมหลังการก่อสร้าง
ปรับปรุงทั งหมดแล้วเสร็จ 

1.4 งานปรับปรุง... 
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1.4 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาลโครงการนี  มีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ภายนอกอาคารเท่านั น เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่องานบริการสุขภาพและ
การใช้งานภายในอาคารโรงพยาบาล หรือเกิดผลกระทบต่ าที่สุด โครงการนี จึงอนุญาตให้ใช้สายไฟฟ้า
ภายนอกอาคารเดิมของแต่ละอาคาร และอนุญาตให้ต่อสายไฟฟ้าภายนอกอาคารเดิมกับสายไฟฟ้าที่จัดหา
และติดตั งใหม่ ตามมาตรฐานและเทคนิคทางช่างไฟฟ้า และหลังจากงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
โรงพยาบาลโครงการนี แล้วเสร็จ ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลทั งหมดต้องสามารถใช้งานได้ 
รวมทั งขนาดกระแสของสายไฟฟ้าในแต่ละวงจรที่ปรับปรุงต้องไม่ต่ ากว่าขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเดิม โดย
ผู้รับจ้างถือว่าเป็นงานเหมาในราคาค่าก่อสร้างนี แล้ว จะไม่มีการเรียกร้องให้ผู้ว่าจ้างชดเชยค่าวัสดุ แรงงาน 
หรือค่าด าเนินการอื่นใดเพ่ิมเติมอีก 

1.5 ผู้รับจ้างต้องท าการปรับพื นที่บริเวณฐานคอนกรีต ส าหรับแท่นเครื่องของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) 
และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองให้เหมาะสม ตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบก่อสร้าง
แสดงการปรับพื นที่บริเวณฐานคอนกรีต และรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อ
ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

1.6 ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโครงการต้องมีกล่องครอบเก็บเสียง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ซ่ึงประกอบส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือลดเสียงเครื่องยนต์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใน
ระหว่างใช้งาน สามารถควบคุมเสียงให้ไม่เกิน 85 เดซิเบล เฉลี่ยโดยรอบด้านกล่องครอบเสียงชุดเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าที่ระยะห่าง 1 เมตร หรือไม่เกิน 78 เดซิเบล เฉลี่ยโดยรอบด้านกล่องครอบเสียงชุดเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าที่ระยะห่าง 7 เมตร โดยต้องมีเอกสารรับรองผลการทดสอบระดับเสียงที่เป็นไปตามข้อก าหนด
นี  ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาใน
เอกสารการส่งงานติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และให้มีการทดสอบระดับเสียงที่ไซต์งานก่อสร้าง โดยใช้
เครื่องมือวัดเสียงของผู้รับจ้างหรือของหน่วยงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนด 
  1.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั งวัสดุอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าในส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแผงจ่าย
ไฟฟ้าหลัก (MDB) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองทั งหมด ได้แก่ ฐานคอนกรีตของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ฐาน
คอนกรีตของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า รั วโดยรอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การต่อลงดินที่รั ว 
รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นทั งหมด 

 1.8 กรณีท่ีรายละเอียดวัสดุที่ก าหนดไว้ในแบบ และ/หรือ รายละเอียดประกอบแบบ เกิดผิดพลาด
ในการเขียนแบบ/พิมพ์ หรือ เกิดคลาดเคลื่อนจากการปรับคุณลักษณะรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต   
ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มาตรฐานวัสดุ ความเชื่ อถือได้ของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต 
และอนุมัติให้ผู้รับจ้างด าเนินการจัดหาและติดตั งวัสดุอุปกรณ์ที่ขออนุมัติใช้ในงานก่อสร้างนี ได้   ทั งนี ผู้
ว่าจ้างจะถืออันที่ถูกต้องกว่า และดีกว่าเป็นหลัก 

1.9 ผู้ว่าจ้าง... 
 

 
 



3 

 

1.9 ผู้รับจ้างต้องท าการรื อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั งใช้งานอยู่เดิมบริเวณมุมโรงพยาบาลด้านที่ติดกับถนนสุเทพให้ทางโครงการ พร้อมทั งจัดหา
และติดตั งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่เพ่ือใช้
งานทดแทน โดยหม้อแปลงที่จัดหาและติดตั งทดแทนต้องเป็นชนิดที่ขดลวดท าด้วยวัสดุทองแดงทั งแรงดันสูง
และแรงดันต่ า และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ในรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้าง 

1.10 ผู้รับจ้างต้องท าการรื อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั งใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลให้ทางโครงการ พร้อมทั งจัดหาและติดตั งหม้อแปลงขนาด 500 
เควีเอ และกล่องเคเบิล (Cable Box) เสาไฟฟ้าและนั่งร้าน รวมทั งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อ
แปลงชุดใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือใช้งานทดแทนตามต าแหน่งใหม่ที่แสดงในแบบ โดยหม้อแปลงที่
จัดหาและติดตั งทดแทนต้องเป็นชนิดที่ขดลวดท าด้วยวัสดุทองแดงทั งแรงดันสูงและแรงดันต่ าและมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

1.11 ผู้รับจ้างต้องท าการรื อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 630 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั งใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลให้ทางโครงการ พร้อมทั งจัดหาและติดตั งเสาไฟฟ้า
และนั่งร้าน อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมทั งติดตั ง
หม้อแปลงขนาด 630 เควีเอ (ของเดิม) พร้อมกล่องเคเบิล (Cable Box) เพ่ือใช้งานตามต าแหน่งใหม่ที่
แสดงในแบบ 

1.12 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแผ่น
ที่ 2 (Single Line Diagram) และแบบแผ่นที่ 8 (แบบแสดงรูปแบบแผงเมนสวิตช์โดยสังเขป)   แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(MDB) ของโครงการนี ก าหนดให้เป็นแบบ 2a หรือ Form 2a มีระดับชั นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
(IP 65) มีขนาดกระแสของบัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN (Busbar DIN Rating) และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 8, 9, 10 และ 12 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

1.13 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั งชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พิกัดก าลังพร้อมใช้ (Prime 
Power) มีขนาดไม่น้อยกว่า 400 เควีเอ ที่ตัวประกอบก าลัง (power factor) 0.8 หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 
320 กิโลวัตต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 490 แรงม้า และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 11 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง และให้มีการทดสอบการท างานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าที่หน่วยงานดังต่อไปนี  

1.13.1 LOAD 50% ของก าลังเต็มท่ีเป็นเวลา 30 นาท ี
1.13.2 LOAD 75% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 30 นาท ี
1.13.3 LOAD 100% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 20 นาท ี

1.14 ผู้รับจ้าง... 
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1.14 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั งสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย เพ่ือ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแผ่นที่ 2 (Single Line 
Diagram) และแบบแผ่นที่ 3 (แบบแปลนผังบริเวณระบบไฟฟ้า) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย (วสท) หรือเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.3 หมวดที่ 1 ในรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้าง 

1.15 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนงาน เพ่ิมงาน ลดงาน หรือลดเฉพาะงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยผู้ว่าจ้าง
เป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างจากที่ก าหนดไว้ตามสัญญาได้ โดยราคางานที่เปลี่ยน เพ่ิม ลด 
หรือลดเฉพาะงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์จะเป็นไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ กรณีที่ไม่มีราคาต่อ
หน่วยจะพิจารณาโดยวิธีตกลงราคาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง การเปลี่ยนงาน เพ่ิมงาน ลดงาน หรือลด
เฉพาะงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จะท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ว่าจ้างแล้ว กรณีที่ผู้ว่าจ้าง
สั่งลดเฉพาะงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในบางรายการ ผู้รับจ้างจะต้องมีหน้าที่ติดตั งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเสมือน
ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์นั นเอง โดยไม่มีการเรียกร้องให้ผู้ว่าจ้างชดเชยค่าวัสดุ แรงงาน หรือค่า
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก 
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หมวด 2 
       ข้อก าหนดทั่วไป 

        General Requirements 

2.1 นิยาม 
2.1.1 “ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ผู้มีอ านาจด าเนินการจ้างในนามของ "เจ้าของงาน" และมีความหมาย

รวมถึงตัวแทนของผู้ว่าจ้าง คือ สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจงาน และผู้อ่ืนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั งให้
เป็นตัวแทนของตน 

2.1.2 “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้มีอ านาจด าเนินการรับจ้างในนามของ "ผู้รับงาน" และมีความ หมาย
รวมถึงพนักงานผู้แทนของผู้รับจ้าง ซึ่งได้รับการแต่งตั งจากผู้รับจ้าง เพ่ือปฏิบัติงานนี  

2.1.3 “งาน” หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงาน และการปฏิบัติงานตามสัญญานี  
2.1.4 “แบบ” หมายถึง แบบแปลนที่แนบท้ายสัญญานี  รวมถึงแบบที่จัดท าเพ่ิมเติม และราย 

ละเอียดประกอบแบบนี  โดยผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างจัดท าขึ นเพ่ือแสดงรายละเอียด
เพ่ิมเติมให้ชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบในการปฏิบัติงานตามสัญญานี  

2.1.5 “มาตรฐาน” หมายถึง มาตรฐานต่างๆ ที่อ้างถึงหรือก าหนดไว้ในแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบนี  โดยให้ยึดถือตามมาตรฐานฉบับล่าสุดในวันที่ลงนามในสัญญาเป็นมาตรฐาน
อ้างอิง 

2.2 หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับงานนี  ตาม
มาตรฐานฉบับล่าสุดที่อ้างถึงฉบับใดฉบับหนึ่งในเรื่องที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี  

มอก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ANSI American National Standard Institute 
BS British Standard 
DIN Deutsher Industrie Norman 
FM Factory Mutual Standard 
IEC International Electrotechnical Commission 
JIS Japanese Industrial Standard 
NEMA National Electrical Manufactures Association 
UL Underwriter's Laboratories, Inc 
VDE Verband Deutsher Electro techniker 

2.3 หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั งระบบไฟฟ้าทั งหมด ตามกฎและมาตรฐานฉบับ
ล่าสุดที่อ้างถึงฉบับใดฉบับหนึ่งในเรื่องที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี  

กฟน กฎของการไฟฟ้านครหลวง 
กฟภ กฎของการไฟฟ้าภูมิภาค 

วสท... 
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วสท มาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้แก่ มาตรฐาน
การติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน 
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า เป็นต้น 

IEC International Electrotechnical Commission 
NEC National Electrical Code 
NFPA National Fire Protection Association 

2.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้มีการทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานตามสัญญานี  ผู้รับจ้างต้องท า
การทดสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สถาบันดังต่อไปนี  

การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าภูมิภาค 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันอื่นที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

2.5 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น ามาติดตั งจะต้องเป็นของใหม่ ไม่บุบสลาย หรือผ่านการใช้งานมาก่อน และ
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบหรือรุ่นใหม่ล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต 

2.6 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่น างานทั งหมดหรืองานส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง และการอนุญาตจากผู้ว่าจ้างให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ที่ได้จ้างผู้รับจ้างช่วงไปนั นทุกประการ 

2.7 ผู้รับจ้างต้องส ารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เพื่อศึกษาลักษณะและสภาพทั่วไปของสถานที่ก่อสร้าง 
ปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้าง รวมทั งสาธารณูปโภคต่างๆ จนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่ว่า
กรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง และ/หรือ ข้อมูลที่กล่าวข้างต้น เพ่ือ
ประโยชน์ของตนมิได้ 

2.8 การเปลี่ยนงาน การเพิ่มหรือลดงาน 
2.8.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนงาน เพ่ิมงาน หรือลดงานลง จากที่ได้ก าหนดตามสัญญาได้  โดย

เปลี่ยนราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วยจะ
พิจารณาโดยวิธีตกลงราคาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง การเปลี่ยนงาน การเพ่ิมหรือลดงาน 
จะท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั น 

2.8.2 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง
จึงจะสามารถด าเนินการได้ 

2.9 ผู้ปฏิบัติงาน... 
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2.9 ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของผู้รับจ้าง 
2.9.1 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการและรายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ให้ผู้ว่าจ้าง

พิจารณาอนุมัติก่อนปฏิบัติงานเสมอ 
2.9.2 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าก าลัง ระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่

ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแบบและรายละเอียดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยวิศวกรไฟฟ้าจะต้องลงนาม
รับรองเอกสารขณะปฏิบัติงาน และเอกสารส่งมอบงาน รวมทั งลงนามเป็นวิศวกรผู้ควบคุม
งานในเอกสารที่ส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2.9.3 ผู้รับจ้างต้องมีช่างไฟฟ้าที่ช านาญงานโดยเฉพาะ ส าหรับการติดตั งงานทางไฟฟ้าในแต่ละ
ระบบ 

2.9.4 ช่างไฟฟ้าของผู้รับจ้างต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่าง
ไฟฟ้าฯ จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 

2.9.5 ผู้รับจ้างต้องมีช่างไฟฟ้าที่ช านาญงาน และพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งาน
แล้วเสร็จตามก าหนดและตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

2.9.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของผู้รับจ้างเอง 

2.10 การปฏิบัติงาน 
2.10.1  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดทั งในแบบ และ/หรือ ในรายละเอียดประกอบแบบนี  

ถึงแม้ว่าบางรายการจะแสดงไว้ในแบบ แต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ   
หรือก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ แต่ไม่ได้แสดงไว้ในแบบก็ตาม ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติงานนั นเสมือนกับว่าได้มีการแสดงและก าหนดไว้ทั งสองแห่ง ทั งนี รวมถึงงานและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องท าหรือจัดหาเพ่ือให้งานเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง 
ปลอดภัยตามมาตรฐานต่างๆ ที่น ามาอ้างอิง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงไว้ในแบบ และ/หรือ 
รายละเอียดประกอบแบบก็ตาม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนั นให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 

2.10.2  ผู้รับจ้างต้องติดตั งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั งหมดที่แสดงในแบบ และ/หรือ ที่ก าหนดใน
รายการละเอียดประกอบแบบนี  หากต้องมีการเปลี่ยนและแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานเพ่ือให้
วัสดุอุปกรณ์และงานเป็นไปตามแบบและข้อก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนและติดตั ง
เพ่ิมเติมในระหว่างระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 

2.10.3  ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ว่าจ้างภายในสิบห้าวันหลังจากลงนาม
ในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอต้องแยกส่วนของงานที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เหมาะสม และ
ละเอียดตามสมควร รวมทั งระบุจ านวนพนักงานของผู้รับจ้างที่จะใช้ในแต่ละส่วน และ/หรือ 
แตล่ะช่วงเวลาของงานก ากับไว้ด้วยและในระหว่างการปฏิบัติงานหากต้องมีการ 

เปลี่ยนแปลง... 
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เปลี่ยนแปลงแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะส่วนหรืองานทั งหมด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อนถึงวันก าหนดที่จะขอเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  เพ่ือขอความ
เห็นชอบก่อน และการเปลี่ยนแปลงแผนงานนี จะท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั น 

2.10.4  ผู้รับจ้างต้องจัดท าก าหนดการน าวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่ติดตั ง ให้ผู้ว่าจ้าง
ภายในสิบห้าวันหลังจากลงนามในสัญญา โดยก าหนดการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนงาน
ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 

2.10.5  ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์เสนอต่อผู้ว่ าจ้าง เพ่ือขออนุมัติใช้วัสดุ 
อุปกรณ์นั น ก่อนด าเนินการใดๆ อย่างน้อย 15 วัน และห้ามผู้รับจ้างน าวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่
ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเข้ามายังบริเวณงานก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

2.10.6  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะน าวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่ติดตั ง ผู้รับจ้า งจะต้องแจ้งให้         
ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้รับจ้าง
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2.11 แบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
2.11.1  แบบและรายละเอียดประกอบแบบทั งหมดนี  เป็นกรรมสิทธิ์ของวิศวกรผู้ออกแบบ ห้ามมิ

ให้ผู้ใดคัดลอกโดยวิธีใดๆ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืนใด นอกจากได้รับการ
อนุญาตจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้วเท่านั น 

2.11.2  แบบที่ใช้ประกอบสัญญาก่อสร้างนี เป็นเพียงแผนผัง เพ่ือให้ผู้รับจ้างทราบและใช้เป็น
แนวทางและหลักการท างานของระบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั น ในการ
ติดตั งจริง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบกับรายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม
โครงสร้าง และแบบทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วยเพ่ือให้งานก่อสร้าง
ทั งหมดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั งนี หากต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่ได้
แสดงไว้ โดยเป็นความจ าเป็นที่จะท าให้การติดตั งระบบและอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั งสิ น 

2.11.3  กรณีที่แบบและรายละเอียดประกอบแบบขัดแย้งกัน และ/หรือ กรณีที่ผู้รับจ้างมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและรายละเอียด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน หากผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ไปก่อนได้รับอนุญาต ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานนั นๆ ให้ถูกต้องโดย  
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทั งหมด อนึ่งหากแบบและรายละเอียดประกอบ
แบบก าหนดไว้ไม่ตรงกัน ให้ถืออันที่ถูกต้องกว่าดีกว่าเป็นหลัก 

2.11.4  ต าแหน่งของดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับโทรทัศน์ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่แสดงในแบบเป็นต าแหน่งโดยประมาณ ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดต าแหน่งให้
เหมาะสมโดยปรึกษากับผู้ว่าจ้างก่อนท าการติดตั ง และผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ที่จะสั่งแก้ไข
ต าแหน่งจากแบบได้ตามสมควร โดยไม่มีการเพิ่มค่าจ้างแต่ประการใด 

2.12 มาตรฐาน... 
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2.12 มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ 
2.12.1  วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น ามาติดตั ง ต้องผ่านการรับรองจากสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เช่น 

มอก, IEC, UL, FM เป็นต้น และต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับที่อ้างอิงถึงในรายละเอียด
ประกอบแบบนี  

2.12.2  วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น ามาติดตั งต้องส่งตัวอย่าง หรือรายการ (Catalog) พร้อม
รายละเอียดที่สมบูรณ์ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนพิจารณาก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วจึงสามารถน ามาใช้ได้ 

2.12.3  การก าหนดรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในแบบ และ/หรือ รายละเอียดประกอบแบบนี  
อาจกล่าวอ้างถึงเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ดี 
มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ระบุไว้ดังกล่าวมาติดตั งเสมอไป ในกรณีที่  
ผู้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าอุปกรณ์ที่กล่าวอ้างถึง  หรือนอกเหนือจาก
มาตรฐานที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องพิสูจน์และชี แจงให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

2.12.4  กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้  มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แบบและรายละเอียดประกอบแบบนี  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้น ามาใช้ในงานนี  กรณีที่ 
ผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ ท าการทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือ
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในแบบ และ/หรือ ในรายละเอียดประกอบแบบ ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ด าเนินการให้โดยทันที และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั งหมด 

2.13 การเห็นชอบ การให้ความยินยอม หรือการอนุมัติใดๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ วิธีและแนวทางการ
ติดตั ง และ/หรือ ต าแหน่งการติดตั ง หรือข้อเสนอใดๆ ของผู้รับจ้าง ให้ถือว่าเป็นการรับรู้ของผู้ว่าจ้าง 
และ/หรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้างในขณะนั นเท่านั น ผู้รับจ้างยังคงต้องรับภาระและความรับผิดชอบ
เต็มที่ในเรื่องความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ และงานที่ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่ก าหนดทั งในแบบ และในรายละเอียดประกอบแบบ รวมทั งความรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้มีการกระท าตาม
นัยดังกล่าวแล้วข้างต้น จนกว่าจะส่งมอบงาน และ/หรือ พ้นระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ 

2.14 วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาและงานที่เสร็จแล้ว ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั งสิ น และ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา ความเสื่อมสภาพ สูญหาย ถูกท าลาย และ/หรือ 
ความเสียหายใดๆ จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานที่แล้วเสร็จ 

2.15 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เข้ามา จนถึงสถานที่ติดตั งใช้งาน โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายในการนี ทั งหมด รวมทั งรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/
หรือ ความล่าช้าอันเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์นั นทุกประการ 

2.16 แบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) 
2.16.1  ผู้รับจ้างต้องส่งแบบปฏิบัติงาน 3 ชุด หรือตามจ านวนที่ผู้ว่าจ้างก าหนด เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง

อนุมัติ ก่อนการติดตั ง/ก่อสร้างอย่างน้อย 30 วัน 
2.16.2 แบบปฏิบัติงาน... 
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2.16.2  แบบปฏิบัติงานต้องแสดงรายละเอียดการติดตั งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานระบบไฟฟ้า   
และรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารหรือผู้รับจ้างรายอ่ืน รวมทั งแสดง
รายละเอียดการติดตั งที่จ าเป็นเพ่ิมเติม ตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง 

2.16.3  แบบปฏิบัติงานต้องมีขนาดกระดาษ และใช้สัญลักษณ์เดียวกัน กับแบบแนบท้ายสัญญา
ก่อสร้าง หรือก าหนดตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง 

2.16.4  แบบปฏิบัติงานต้องมีวิศวกรไฟฟ้าของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และระบุวันที่ก ากับทุกแผ่น 
2.16.5  แบบปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้

รับจ้าง หากมีการตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง 

2.16.6  แบบปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดการติดตั งของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี  
- การติดตั งสายไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลง และตู้สวิตช์เกียร์แรงสูง (ถ้ามี) 
- การติดตั งสายไฟฟ้าแรงต่ า แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) แผงสวิตช์ (Panel Board)   

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (ถ้ามี) รวมทั งอุปกรณ์ประกอบทั งหมด 
- การติดตั งสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย รางเดินสาย บัสเวย์  (ถ้ามี) ฯลฯ รวมทั งอุปกรณ์

ประกอบ 
- รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั ง เช่น ขนาด ความหนา การจับยึด รวมทั ง

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งของการติดตั ง หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ 
2.17 แบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) 

2.17.1  ผู้รับจ้างต้องส่งแบบก่อสร้างจริง โดยจัดส่งเป็นแบบพิมพ์เขียว 2 ชุด แบบพิมพ์ลงใน
กระดาษไข 1 ชุด และแบบที่บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์อีก 1 ชุด หรือตามที่
ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยแบบก่อสร้างจริงเป็นแบบแสดงแผนผัง ต าแหน่งของวัสดุอุปกรณ์ 
วิธีการติดตั ง และแนวการติดตั งตามที่ก่อสร้างจริง รวมทั งงานในส่วนที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
จากแบบปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างระหว่างการปฏิบัติงานและติดตั งจริง 

2.17.2  แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาดกระดาษ และใช้สัญลักษณ์เดียวกันกับแบบปฏิบัติงาน หรือ
ก าหนดตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง 

2.17.3  แบบก่อสร้างจริงจะต้องมีรายละเอียดการติดตั งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับแบบ
ปฏิบัติงาน 

2.17.4  แบบก่อสร้างจริงต้องมีวิศวกรไฟฟ้าของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และผู้รับจ้างต้องส่งแบบ
ก่อสร้างจริงให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ก่อสร้างงานนั นๆ แล้วเสร็จ หรือ
ก าหนดตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง 

2.18 การใช้พลังงานไฟฟ้าชั่วคราวและอุปกรณ์ชั่วคราวอื่นๆ 
2.18.1  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การใช้งาน การติดตั ง และการ

ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่ออ่ืนๆ รวมทั งมาตรวัดชั่วคราว
ต่างๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตามท่ีระบุในแบบ และ/หรือ ในรายละเอียดประกอบแบบนี  

2.18.2 ผู้รับจ้าง... 
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2.18.2  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั งระบบไฟฟ้าชั่วคราวส าหรับใช้ในการก่อสร้าง รวมทั งติดตั ง
โคมไฟฟ้าชั่วคราวตามจุดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้าง หรือความจ าเป็นในการตรวจสอบงานของผู้ว่าจ้าง หรือเพ่ือความปลอดภัยในการ
ท างานของส่วนรวม โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั งระบบไฟฟ้า
ชั่วคราวและดวงโคมไฟฟ้าชั่วคราวนี ทั งหมด 

2.18.3  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการรื อถอนระบบไฟฟ้าชั่วคราว และดวงโคมไฟฟ้าชั่วคราวทั งหมดในวัน
ส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื อถอนระบบไฟฟ้าและดวงโคม
ไฟฟ้าชั่วคราวทั งหมด 

2.19 การฝึกอบรม 
2.19.1  ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมและรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้าง ให้มี

ความรู้ความสามารถในการใช้งานและการบ ารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 
2.19.2  ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ช านาญเฉพาะแต่ละระบบเพ่ือเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้ด าเนินการ

เดินเครื่องและควบคุมเครื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วันติดต่อกัน หลังจากวันส่งมอบงาน 
2.20 การบริการ 

2.20.1  ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ช านาญเฉพาะแต่ละระบบ เพ่ือตรวจซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกเดือนในระยะเวลา 2 ปี รวมอย่างน้อย 24 ครั ง 

2.20.2  ทุกครั งที่ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างต้องท ารายงานผลการตรวจสอบเครื่อง และอุปกรณ์   
เสนอต่อผู้ว่าจ้างทุกครั ง 

2.20.3  ในระหว่างระยะเวลารับประกัน กรณีที่ผู้ว่าจ้างจ าเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาปกติ 
ผู้รับจ้างต้องรีบบริการโดยไม่ชักช้า 

2.21 การทดสอบ 
2.21.1  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั งหมด  และเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ รวมทั งอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาหรือติดตั งเพ่ิมเติมส าหรับการทดสอบ
ทั งหมด 

2.21.2  ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบระบบ และจัดเตรียมเอกสารวิธีการ
ทดสอบตามค าแนะน าจากผู้ผลิต เสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนที่จะท าการทดสอบอย่างน้อย 15 วัน 
ทั งนี แผนงาน และวิธีการทดสอบวัสดุอุปกรณ์และระบบต่างๆ จะต้องกระท าในระหว่างงาน
ก่อสร้าง และก่อนส่งมอบงาน โดยเป็นไปตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง 

2.21.3  วิศวกรไฟฟ้าของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ และจัดท ารายงานผลการ
ทดสอบเก่ียวกับคุณภาพการฉนวน (Insulation) ขนาดแรงดันไฟฟ้า และขนาดกระแสไฟฟ้า
ของแต่ละวงจร พร้อมทั งลงนามรับรองผลการทดสอบ และให้ถือว่ารายงานผลการทดสอบนี 
เป็นเอกสารส่งมอบงานด้วย 

 
2.21.4 วิศวกรไฟฟ้า... 
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2.21.4  วิศวกรไฟฟ้าของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ และจัดท ารายงานผลการ
ทดสอบเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณ (Noise Level) ขนาดสัญญาณ ฯลฯ ของอุปกรณ์
ระบบสื่อสารแต่ละจุด พร้อมทั งลงนามรับรองผลการทดสอบและให้ถือว่ารายงานผลการ
ทดสอบนี เป็นเอกสารส่งมอบงานด้วย 

2.21.5  ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบระบบไฟฟ้าก าลัง โดยป้อนก าลังไฟฟ้าให้กับระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ าของอาคาร ขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั งหมดรวมทั งรีเลย์และ
อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติต่างๆ ถูกปรับแต่งและติดตั งให้อยู่ในสภาพการใช้งานตามปกติ โดย
อุปกรณ์ทุกชิ นต้องท างานได้ตามปกติเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง 

2.21.6  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบดวงโคมไฟฟ้าโดยการเปิดไฟทิ งไว้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 36 
ชั่วโมง และท าการทดสอบเต้ารับไฟฟ้าทุกจุดโดยใช้โหลดแสงสว่างขนาด 60 วัตต์ ต่อกับ
เต้ารับไฟฟ้านั นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที 

2.21.7  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน และสายไฟของวงจรย่อยทุกจุด โดย
ปลดปลายสายทั งสองข้างออกจากโหลดและแหล่งจ่ายไฟฟ้า แล้วท าการวัดค่าฉนวนด้วย
เครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้าแบบกระแสตรง 500 โวลต์ นานต่อเนื่องกัน 30 
วินาที พร้อมทั งบันทึกผล และเสนอรายงานผลการวัดให้กับผู้ว่าจ้าง โดยทั งนี ค่าความ
ต้านทานฉนวนระหว่างสายกับสาย และสายกับสายดินต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม 

2.21.8  ผู้รับจ้างต้องท าการวัดค่ากระแสของสายป้อนและสายไฟของวงจรย่อย โดยจ่ายไฟให้โหลด
ทั งหมดของวงจร และวัดค่ากระแสของวงจรด้วยเครื่องวัดกระแสแบบคล้อง (Clamp on 
Ammeter) พร้อมทั งบันทึกผล และเสนอรายงานผลการวัดให้กับผู้ว่าจ้าง 

2.21.9  ผู้รับจ้างต้องท าการวัดค่าความต้านทานของระบบต่อลงดิน พร้อมทั งบันทึกผล และเสนอ
รายงานผลการวัดให้กับผู้ว่าจ้าง 

2.21.10 ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบระบบโทรทัศน์สายอากาศแม่ โดยวัดค่าสัญญาณที่เต้ารับ
โทรทัศน์ทั งหมด พร้อมทั งบันทึกผล และเสนอรายงานผลการวัดให้กับผู้ว่าจ้าง 

2.21.11  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์ และระบบอ่ืนๆ ตามที่
ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

2.22 การส่งมอบงาน 
2.22.1  ผู้รับจ้างต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือเดินเครื่องและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพใช้งาน

เต็มที่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงติดต่อกัน 
2.22.2  ผู้รับจ้างต้องปรับแต่งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

และความต้องการ ได้แก่ การปรับแต่งความสมดุลของโหลด การปรับแต่งแรงดันของระบบ 
การปรับแต่งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและลัดวงจร การปรับแต่งคุณภาพของสัญญาณ
สื่อสารต่างๆ ทั งนี ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั งหมด 

2.22.3  ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ทดสอบ จนกว่าจะ
ได้ผลเป็นที่พอใจและแน่ใจว่าวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั น สามารถท างานได้ดีถูกต้องตามแบบ
และข้อก าหนดทุกประการ 

2.22.4 ผู้รับจ้าง... 
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2.22.4  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในการทดสอบ เพื่อการตรวจรับมอบงาน 
2.22.5  ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารและสิ่งของดังต่อไปนี ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน 

- แบบสร้างจริงตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบนี  
- รายงานผลการทดสอบระบบไฟฟ้าก าลัง พร้อมทั งรายงานชนิดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- รายงานผลการทดสอบระบบสื่อสาร พร้อมทั งรายงานชนิดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- หนังสือคู่มือการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมทั งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- เอกสารหรือใบรับประกันอายุการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ

และรายละเอียดประกอบแบบนี  
- เครื่องมือพิเศษที่จ าเป็นส าหรับการปรับแต่ง และซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ ซึ่ง

ได้จากผู้ผลิตเครื่องและอุปกรณ์นั นๆ (ถ้ามี) 
- อะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายละเอียดประกอบแบบนี  

2.23 การรับประกัน 
2.23.1  ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของวัสดุและอุปกรณ์ทั งหมดเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 2 ปี หลังจากวันตรวจรับงานครั งสุดท้าย ทั งนี  ให้ผู้รับจ้างรับประกันหลอดไฟฟ้า
แบบมีไส้เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 90 วัน ส่วนหลอดไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้างรับประกัน
ตามระยะเวลาเฉลี่ยของอายุอุปกรณ์ 

2.23.2  ในระยะเวลารับประกันนี ถ้าหากวัสดุหรืออุปกรณ์ใดช ารุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี ทั งหมด 

2.23.3 ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องมีหลักทรัพย์วางค  าประกันในจ านวนเงินตามที่
ตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตั งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์น ามาใช้
จ่ายได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน 
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หมวด 3 
ขอบเขตของงาน 
Scope of Works 

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ   
ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการติดตั งระบบไฟฟ้านี  รวมถึงแรงงาน เครื่องมือ สถานที่เก็บของ 
นั่งร้านชั่วคราว ระบบไฟฟ้าชั่วคราวและดวงโคมไฟฟ้าชั่วคราว เพ่ือให้งานติดตั งระบบไฟฟ้านี เสร็จ
สมบูรณ์ 

3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง แผงควบคุม และอุปกรณ์ ตามขนาด ต าแหน่ง 
และวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ในแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 

3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั งระบบสายป้อนไปยังอุปกรณ์ของระบบอ่ืนๆ ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า   
เพ่ือให้อุปกรณ์และระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้ตามเดิม 

3.4 ผู้รับจ้างต้องท าการปรับพื นที่บริเวณฐานคอนกรีต ส าหรับแท่นเครื่องของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) 
และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองให้เหมาะสม ตามแนวทางท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ
ก่อสร้างแสดงการปรับพื นท่ีบริเวณฐานคอนกรีต และรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะสามารถ
ด าเนินการได ้

3.5 ผู้รับจ้างต้องจัดท าฐานคอนกรีตส าหรับแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB & EMDB) และส าหรับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ตามต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ 

3.6 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) แผงสวิตช์ (Panel Board) สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย 
รางเดินสาย พร้อมทั งวัสดุอุปกรณ์ประกอบให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในแบบและที่ขออนุมัติแก้ไข
เพ่ิมเติมจากแบบจนแล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 

3.7 ผู้รับจ้างต้องดูแลระบบสื่อสารและสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ในบริเวณที่ท าการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ าไม่ให้มีปัญหาในการใช้งานระหว่างการก่อสร้าง และสามารถใช้
งานได้หลังจากก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ 

3.8 ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแบบตามวิธีการที่ได้
ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ รวมทั งจัดท ารายงานผลการทดสอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

3.9 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบนี  
เพ่ือขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่ าจ้าง ก่อนด าเนินการติดตั ง 
และเม่ือผู้ว่าจ้างอนุมัติแล้วผู้รับจ้างต้องส่งแบบพิมพ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างอีก 3 ชุด เพื่อใช้ในการควบคุมงาน 

3.10 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ตามขนาดและมาตราส่วนของแบบ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติให้กับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องส่งแบบก่อสร้างจริงให้กับผู้ว่าจ้างอีก
จ านวน 3 ชุด หลังจากติดตั งงานระบบไฟฟ้าและระบบอ่ืนๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั งหมด ผู้ว่าจ้างจึงจะ
ช าระเงินงวดสุดท้ายให้ตามเงื่อนไขการช าระเงิน 

3.11 ผู้รับจ้าง... 
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3.11 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าก าลัง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับสภาวิศวกร เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบและ
รายละเอียดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยวิศวกรไฟฟ้าจะต้องลงนามรับรองเอกสารขณะ
ปฏิบัติงาน และเอกสารส่งมอบงาน รวมทั งลงนามเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานในเอกสารที่ส่งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.12 ผู้รับจ้างต้องดูแลและกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ นที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งรื อถอนออกในระหว่างการ
ก่อสร้าง รวมทั งท าการขนย้ายไปเก็บรักษาในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการนี ทั งหมด 

3.13 ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาด ขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ ออกจากพื นที่
ปฏิบัติงานหรือสถานที่ก่อสร้างทุกวัน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี ทั งหมด 

3.14 ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ ภายในสถานที่ก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการนี ทั งหมด 

3.15 ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารและสิ่งของดังต่อไปนี ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน 
- แบบสร้างจริงตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบนี  
- รายงานผลการทดสอบระบบไฟฟ้าก าลัง พร้อมทั งรายงานชนิดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมทั งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- เอกสารหรือใบรับประกันอายุการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบและ

รายละเอียดประกอบแบบนี  
- เครื่องมือพิเศษที่จ าเป็นส าหรับการปรับแต่ง และซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ ซึ่งได้จาก

ผู้ผลิตเครื่องและอุปกรณ์นั นๆ (ถ้ามี) 
- อะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายละเอียดประกอบแบบนี  
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หมวด 4 
ระบบไฟฟ้า 

Electrical System 

4.1 ระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบ 3 Phase 3 Wires 22,000 V 
4.2 ระบบไฟฟ้าแรงต่ าเป็นระบบ 3 Phase 4 Wires 380/220 V 50 Hz  Y Connected System 

Solidly Grounded 
4.3 ระบบควบคุมต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ีแสดงในแบบและท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบนี  
4.4 ระบบสีของบัสบาร์ให้ใช้ดังนี  

Phase A สีน  าตาล   หรือใช้เครื่องหมายเป็นตัวอักษร L1 
Phase B สีด า   หรือใช้เครื่องหมายเป็นตัวอักษร L2 
Phase C สีเทา   หรือใช้เครื่องหมายเป็นตัวอักษร L3 
Neutral N สีฟ้า   หรือใช้เครื่องหมายเป็นตัวอักษร N 
Ground Gr. สีเขียว   หรือใช้เครื่องหมายเป็นตัวอักษร E 

4.5 ระบบสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ระบบแรงต่ า ให้ใช้ตามมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย ฉบับล่าสุด หรือใช้ตามมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ในกรณีที่
ไม่มีมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบับที่ใหม่กว่า ดังนี  

Phase A สีน  าตาล 
Phase B สีด า 
Phase C สีเทา 
Neutral N สีฟ้า 
Ground Gr. สีเขียว   หรือเขียวแถบเหลือง 

สายไฟฟ้าที่ผลิตขึ นเพียงสีเดียวให้ทาสีที่สายไฟ หรือพันเทป หรือติดเครื่องหมายที่สาย ไฟฟ้าทุกแห่ง 
ที่มีการต่อสายและต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสีที่ก าหนดข้างต้น 

4.6 ระบบสีของอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าส าหรับระบบต่างๆ ให้ใช้ดังนี  
ระบบไฟฟ้าปกต ิ สีแดง 
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและไฟฟ้าส ารอง สีเหลือง 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ สีส้ม 
ระบบโทรศัพท์ สีเขียว 
ระบบโทรทัศน์สายอากาศแม่ สีฟ้า 
ระบบเสียง สีขาว 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สีด า 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด สีน  าเงิน 
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หมวด 5 
ระบบการต่อลงดิน 
Grounding System 

5.1 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าและการต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า 

5.2 สายต่อหลักดินต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนหรือสายทองแดงเปลือย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบหรือ
รายละเอียดประกอบแบบ ส าหรับสายต่อหลักดินที่ติดตั งในบริเวณที่อาจเสียหายช ารุดได้ให้ร้อยใน
ท่อโลหะ สายต่อหลักดินต้องเป็นตัวน าเส้นเดียวยาวตลอดโดยไม่มีการต่อ มีขนาดไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด
ไว้ในแบบ รายละเอียดประกอบแบบ มาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  และไม่ต่ า
กว่าที่ระบุไว้ในตารางที่ 5.1 

 

ตารางที่ 5.1   ขนาดต่ าสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

ขนาดตัวน าประธาน (ตร.มม.) 
(ตัวน าทองแดง) 

ขนาดต่ าสุดของสายต่อหลักดิน (ตร.มม.) 
(ตัวน าทองแดง) 

ไม่เกิน   35 10 
เกิน 35 แต่ไม่เกิน  50 16 
เกิน 50 แต่ไม่เกิน  95 25 
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185 35 
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300 50 
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500 70 

เกิน   500 95 

5.3 แท่งหลักดิน (Ground Rod) ให้ใช้เหล็กกล้าหุ้มทองแดง (Copper Clad Steel) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ ว ยาวไม่ต่ ากว่า 10 ฟุต หรือตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ จ านวนและ
ระยะห่างระหว่างหลักดินทั งหมดให้ยึดถือตามแบบ ส าหรับกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแบบสายน าลง
ดินทุกชุดต้องประกอบด้วยแท่งหลักดิน 3 แท่งตอกลงดินระยะห่างกัน 3.00 เมตร ในแนวตรงหรือ
ในแนวสามเหลี่ยมด้านเท่า 

5.4 ข่ายหลักดิน (Ground Grid) ให้ใช้สายทองแดงเปลือยขนาดพื นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
มิลลิเมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ และไม่ต่ ากว่าขนาดที่ระบุไว้ในตารางที่ 5.1 เชื่อมต่อกัน
ระหว่างหลักดินทั งหมดทุกหลัก หรือตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

 
5.5 หลักดิน... 
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5.5 หลักดิน (Ground Electrode) ประกอบด้วยแท่งหลักดิน (Ground rod) และข่ายหลักดิน (Ground 
grid) ซึ่งฝังลึกลงไปในดินไม่ต่ ากว่า 1 เมตร โดยท าการติดตั งตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแบบ เมื่อติดตั ง
เสร็จแล้วให้ท าการวัดค่าความต้านทานของหลักดินกับดิน ถ้ามีค่าสูงกว่า 5 โอห์ม (ในภาวะดินแห้ง) 
ต้องตอกแท่งหลักดินเพ่ิมขึ นในแนวของข่ายหลักดิน โดยต้องมีระยะห่างระหว่างแท่งหลักดินไม่น้อย
กว่า 3 เมตร 

5.6 การเชื่อมแท่งหลักดินเข้ากับข่ายหลักดิน หรือข่ายหลักดินเข้ากับข่ายหลักดิน ให้เชื่อมด้วยความร้อน 
(Exothermic Welding) ตามมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ซึ่งการเชื่อมต่อ
ดังกล่าวต้องไม่ท าให้เกิดความต้านทานสูงกว่าที่ก าหนดไว้ 

5.7 ระบบไฟฟ้าของอาคารที่ต้องต่อลงดินจะต้องต่อลงดินที่บริภัณฑ์ประธานแต่ละชุด ห้ามต่อลงดินที่จุด
อ่ืนๆ อีกทางด้านไฟออกของบริภัณฑ์ประธาน 

5.8 ระบบไฟฟ้าที่มีการต่อลงดินที่จุดใดๆ สายที่มีการต่อลงดินนั นจะต้องเดินร่วมไปกับเส้นสายไฟไปยัง
บริภัณฑ์ประธานทุกชุด และจะต้องต่อฝากเข้ากับสิ่งห่อหุ้มของบริภัณฑ์ประธานด้วย 

5.9 อาคารแต่ละอาคารที่มีบริภัณฑ์ประธานชุดเดียวร่วมกันต้องมีหลักดิน เพ่ือต่อสายที่มีการต่อลงดิน
ของเครื่องห่อหุ้มท่ีเป็นโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้า วงจร และระบบไฟฟ้าลงดิน 

5.10 ชิ นส่วนโลหะทุกชิ นของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เช่น ดวงโคมไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า กล่อง
ต่อสาย ฝาครอบและกรอบของเต้ารับและสวิตช์ที่เป็นโลหะ เครื่องห่อหุ้ มที่เป็นโลหะของบริภัณฑ์
ไฟฟ้า ส่วนที่เป็นโลหะของแผงสวิตช์ และชิ นส่วนโลหะที่อาจมีกระแสไฟฟ้า ต้องต่อลงดินที่แผงสวิตช์
เพ่ือต่อลงดินที่บริภัณฑ์ประธานของอาคารตามมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

5.11 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนหรือสายทองแดงเปลือย ตามที่ก าหนดไว้ ใน
แบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ สายดินจะต้องเดินขนานไปกับเส้นสายไฟของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใน
ท่อร้อยสายหรือช่องเดินสายเดียวกัน มีขนาดไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ รายละเอียดประกอบแบบ   
มาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย และไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ในตารางที่ 5.2 

5.12 สายดินส าหรับการเดินสายควบให้เดินขนานกันไปในแต่ละท่อร้อยสาย ขนาดสายดินส าหรับการ
เดินสายควบต้องไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ในแบบ รายละเอียดประกอบแบบ มาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้า
ส าหรับประเทศไทย และไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ในตารางที่ 5.2 

5.13 การต่อสายดินเข้ากับแผงสวิตช์ให้ใช้หัวต่อแบบบีบ ประกับจับสาย หรือสิ่งอ่ืนที่ระบุให้ใช้เพ่ือการนี    
ห้ามต่อโดยใช้การบัดกรีเป็นหลัก 

5.14 ห้ามใช้สายศูนย์เป็นสายดิน หรือใช้สายดินเป็นสายศูนย์ 
5.15 สายศูนย์ของหม้อแปลงต้องต่อลงดินใกล้กับหม้อแปลงนั น 
 

ตารางที่ 5.2 ... 
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ตารางที่ 5.2   ขนาดต่ าสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

พิกัดหรือขนาดปรับตั งของ 
เครื่องป้องกันกระแสเกิน ไม่เกิน 

(แอมแปร์) 

ขนาดต่ าสุดของสายดิน 
ของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตร.มม.) 

(ตัวน าทองแดง) 
20 2.5 
40 4 
70 6 

100 10 
200 16 
400 25 
500 35 
800 50 

1000 70 
1250 95 
2000 120 

5.16 วิศวกรไฟฟ้าของผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบ และจัดท ารายงานผลการวัดค่าความต้านทานของระบบ
ดิน โดยวิศวกรไฟฟ้าของผู้รับจ้างต้องลงนามในรายงานผลการทดสอบและส่งให้กับผู้ว่าจ้าง และกรณี
ที่ผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือท าการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้
ทันทีโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ นทั งหมด 
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หมวด 6 
สายไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Cable 

6.1 การติดตั งสายไฟฟ้าแรงสูง ชนิดของสายไฟฟ้าแรงสูง ระดับแรงดันไฟฟ้า ตลอดจนการใช้อุปกรณ์การ
จับยึดสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อแนะน าและมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น 

6.2 รูปแบบการติดตั งระบบไฟฟ้าแรงสูงที่แสดงไว้ในแบบให้ถือเป็นเพียงแนวทางเท่านั น การติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงส าหรับการใช้งานจริงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น 

6.3 กรณีที่ระบุไว้ในแบบ หรือกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความต้องการให้ทางการไฟฟ้าฯ มาท าการทดสอบสาย
ไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณต์่างๆ เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้งาน   ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประสานงานให้
ทางการไฟฟ้าฯ เข้ามาด าเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทั งหมด 

6.4 สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด Spaced Aerial Cable (SAC) เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิตขึ นตามมาตรฐาน 
Insulated Cable Engineers Association (ICEA) S-66-524 เหมาะกับใช้งานเป็น Primary 
Aerial Distribution Cable โดยติดตั งพาดยึดบน Cable Spacer มีโครงสร้างดังนี  

- ตัวน าเป็น Compact Stranded Hard Drawn Aluminium 
- รอบตัวน ามี Shield Layer เป็น Extruded Semi-conducting Cross-Linked 

Polyethylene 
- ฉนวนหุ้มชั นใน (Insulator) เป็น Natural Cross-Linked Polyethylene 
- เปลือกหุ้มชั นนอก (Sheath) เป็น Track Resistance Cross-Linked Polyethylene 

6.5 สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด Cross-Linked Polyethylene Power Cable (XLPE)   เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิต
ขึ นตามมาตรฐาน Insulated Cable Engineers Association (ICEA) S-66-524 และ IEC 502   
เหมาะส าหรับใช้งานเป็น Main Circuit Feeder   โดยติดตั งวางในรางเดินสาย (Wireway, Cable 
Tray or Cable Trench)   และร้อยในท่อร้อยสายทั งชนิดโลหะและอโลหะ   มีโครงสร้างดังนี  

- ตัวน าท าด้วยลวดทองแดงหลายเส้นมีจุดศูนย์กลางร่วม (Copper Concentric Stranded) 
- รอบตัวน าห่อหุ้มด้วยสารกึ่งตัวน า (Semi-conducting Material) ท าหน้าที่เป็น Conductor 

Shield 
- ฉนวนหุ้มตัวน า (Insulator) เป็น Cross-Linked Polyethylene 
- รอบฉนวนมี Insulation Shield เป็น Semi-conducting Material   และพันหุ้มด้วย 

Copper Tape 
- เปลือกหุ้มชั นนอก (Sheath) เป็น Polyvinyl Chloride (PVC) หรือ Polyethylene 

6.6 สายไฟฟ้าตัวน าชนิด Aluminium ที่เดินลอยบนลูกถ้วยฉนวน ต้องยึดด้วยลวด Preformed ที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะ และลูกถ้วยฉนวนที่น ามาใช้ในการติดตั ง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น 

6.7 สายไฟฟ้า... 
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6.7 สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด XLPE ต้องเป็นสายเส้นเดียวตลอด ห้ามตัดต่อสายระหว่างทาง 
6.8 กรณีท่ีมีการตัดต่อสายหรือแยกสายไฟฟ้าแรงสูงชนิด XLPE จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน   

โดยการตัดต่อสายหรือแยกสายให้ท าภายในบ่อพักสาย (Manhole or Handhole) เท่านั น โดยการ
ต่อตัวน าต้องใช้ปลอกชนิดใช้แรงกลอัด (Compression Connector) เท่านั น แล้วพันหุ้มส่วนตัวน า
ด้วยชุดฉนวน (Spicing Kit) ตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตแนะน า ทั งนี วิธีการต่อสายและวัสดุที่ใช้ต่อสาย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ และตามมาตรฐานวัสดุที่อ้างถึงเท่านั น 

6.9 ผู้รับจ้างต้องทดสอบอุปกรณ์แรงสูงต่างๆ และตรวจวัดค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้า ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ และตามมาตรฐานที่อ้างถึง 
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หมวด 7 
หม้อแปลงแบบแช่ในน  ามนั 
Oil Immersed Transformer 

7.1 หม้อแปลงต้องได้มาตรฐาน มอก 384-2543 และเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าท้องถิ่น 
7.2 หม้อแปลงต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตหม้อแปลงก าลัง โดยออกแบบและผ่านการ

ทดสอบตามมาตรฐานของ NEMA, ANSI, VDE, มอก และ กฟภ หรือ กฟน 
7.3 หม้อแปลงต้องมีกล่องเคเบิล (Cable Box) ห่อหุ้มขั วต่อสาย ทั งด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิ 
7.4 รายละเอียดทางเทคนิคของหม้อแปลง 

แบบ เป็นหม้อแปลงแช่ในน  ามัน (Oil Immersed) ปิดผนึกแน่นหนา 
(Hermetically Sealed) 

ค่าก าลังที่ก าหนด 250 เควีเอ และ 500 เควีเอ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ 
อิมพีแดนซ ์ ตาม มอก 384-2543   หรือตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ 
ความถี ่ 50 เฮิรตซ์ 
แรงดันปฐมภูมิ 22 กิโลโวลต์   หรือตามมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถิ่น 
แรงดันทุติยภูม ิ 400/230 โวลต์   หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบ 
การต่อขดลวดปฐมภูมิ เดลตา (Delta) 
การต่อขดลวดทุติยภูมิ วาย (Wye) 
วัสดุตัวน าขดลวดปฐมภูมิ ทองแดง 
วัสดุตัวน าขดลวดทุติยภูมิ ทองแดง 
ระดับชั นอุณหภูมิฉนวน Insulation class A 
การระบายความร้อน ระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมชาติ (Natural Air Cooled) 
จุดแยกปฐมภูมิ (Taps)  2 x 2.5% ของแรงดันด้านเข้าส าหรับการไฟฟ้าภูมิภาค และ  
  4 x 2.5% ของแรงดันด้านเข้าส าหรับการไฟฟ้านครหลวง 
ระดับเสียงดัง (Noise Level) 60 dB หรือน้อยกว่า (ที่ระยะ 1 เมตร) 

7.5 หม้อแปลงต้องมีอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
7.6 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการทดสอบหม้อแปลงของโรงงานผู้ผลิต ที่ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าให้แก่

ผู้ว่าจ้าง 
7.7 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) การติดตั งหม้อแปลง ตลอดจนวิธีการและ

อุปกรณ์การเข้าสายแรงสูงและแรงต่ า ตามความเหมาะสมของสถานที่ เพ่ือขอความเห็นชอบจากการ
ไฟฟ้าฯ และผู้ว่าจ้าง 

7.8 สายศูนย์ของหม้อแปลงต้องต่อลงดินใกล้กับหม้อแปลงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น 
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หมวด 8 
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 

Main Distribution Board (MDB) 

8.1     รายละเอียดที่ก าหนดและกล่าวในหมวดนี  ให้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านการออกแบบและ
สร้างแผงจ่ายไฟฟ้าแรงต่ า ประกอบด้วย แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB)   
แผงจ่ายไฟฟ้าหลักฉุกเฉิน (Emergency Main Distribution Board, EMDB) และแผงจ่ายไฟฟ้า
ทั่วไป (Distribution Board, DB) ซึ่งก าหนดให้ใช้งานแบบตั งพื น (Floor Mounted) 

8.2 แผงจ่ายไฟฟ้าหลักให้ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตแผงจ่ายไฟฟ้าหลักต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนง
ไฟฟ้าก าลัง ประเภทสามัญวิศวกรขึ นไป เป็นผู้ควบคุมและอ านวยการติดตั ง 

8.3 อุปกรณ์ที่ติดตั งภายในแผงจ่ายไฟฟ้าหลักทั งหมด ต้องผลิตและมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน UL, 
NEMA, ANSI, IEC, VDE, DIN, TIS หรือตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ โดยผู้รับจ้างต้องส่ง
รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั งภายในแผงจ่ายไฟฟ้าหลักให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา และต้องได้รับการ
เห็นชอบและอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการจัดซื อหรือจัดท าขึ น 

8.4 ผู้รับจ้างต้องท าแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) ของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก แสดงวิธีการติดตั ง ขนาด
และต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา และต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนการด าเนินการจัดซื อหรือจัดท าขึ น 

8.5 ขนาดและวัสดุที่ใช้ในการประกอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ IEC, VDE หรือ 
NEMA และมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

8.6 โครงของแผงจ่ายไฟฟ้าหลักให้ท าด้วยเหล็กฉากยึดติดกันด้วยนอตและสกรู แผ่นเหล็กประกอบแผง
จ่ายไฟฟ้าหลักต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร แผงจ่ายไฟฟ้าหลักทั งหมดที่เป็นโลหะจะต้อง
ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีทนไฟ กรณีที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลักมีหลายส่วนเรียงติดต่อกัน
ต้องยึดติดกันด้วยสลักและแป้นเกลียว และมีแผ่นโลหะแยกส่วนภายในแผงจ่ายไฟฟ้าหลักออกจาก
กันตามที่จ าเป็น 

8.7 แผงจ่ายไฟฟ้าหลักต้องมีระดับการป้องกัน (Degree of Protection) ไม่ต่ ากว่า IP 65 หรือตามที่
ก าหนดไว้ในแบบ มีการออกแบบและติดตั งอุปกรณ์เพ่ือให้อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นภายในแผงจ่ายไฟฟ้า
หลักไม่เกินขีดจ ากัดของอุปกรณ์ท่ีติดตั งภายในแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 

8.8 แผงจ่ายไฟฟ้าหลักต้องสามารถเปิดฝาด้านหน้าได้ด้วยบานพับชนิดซ่อน มีมือจับแบบหมุนเปิด
พร้อมกุญแจ แผ่นด้านหลังและแผ่นด้านข้างของแผงจ่ายไฟฟ้าหลักต้องสามารถเปิดได้วิธีการ
เดียวกันกับฝาด้านหน้า หรือเปิดตามวิธีการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยฝาแต่ละแผ่นควรยกถอดได้ทั ง
แผ่น หรือถอดส่วนละครึ่งแผ่น ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุง แผงจ่าย
ไฟฟ้าหลักต้องมีรูระบายอากาศ (Drip Proof) อย่างเพียงพอ และติดมุ้งลวดด้านในของรูระบาย
อากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์เข้าไปด้านในของแผง 

8.9 ฝาด้านหน้า... 
 
 
 
 



24 

 

8.9 ฝาด้านหน้าของแผงจ่ายไฟฟ้าหลักต้องมีแถบสีแสดงแผนภาพจ าลอง (Mimic Diagram) ซึ่งเห็นได้
ง่ายและติดแน่นที่ด้านหน้าแผง แสดงความสัมพันธ์ของวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนภาพเส้น
เดียว (Single Line Diagram) พร้อมทั งป้ายชื่อวงจรหรือโหลดติดไว้ที่เซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวด้วย 

8.10 บัสบาร์ต้องท าด้วยทองแดง พ่นสี/ทาสี หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ   บัสบาร์ต้องมีขนาดกระแสไม่
ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ ขนาดกระแสของบัสบาร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 43671 และ
ขนาดกระแสของบัสบาร์ต้องไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 8.1 

ตารางที่ 8.1   ขนาดกระแสของบัสบาร์ทองแดง (อุณหภูมิแวดล้อม 35ºC) 

ขนาดบัสบาร์ พื นที่หน้าตัด บัสบาร์พ่นสี/ทาสี (แอมแปร์) บัสบาร์เปลือย (แอมแปร์) 
(มม.xมม.) (ตร.มม.) บาร์เดี่ยว บาร์คู่ บาร์เดี่ยว บาร์คู่ 
12 x 2 24 123 202 108 179 
15 x 2 30 148 240 128 212 
15 x 3 45 187 316 162 282 
20 x 2 40 189 302 162 264 
20 x 3 60 237 394 204 348 
20 x 5 100 319 560 274 500 
25 x 3 75 287 470 245 412 
25 x 5 125 384 662 327 586 
30 x 3 90 337 544 285 476 
30 x 5 150 447 760 379 672 
40 x 3 120 435 692 366 600 
40 x 5 200 573 952 482 836 

40 x 10 400 850 1470 715 1290 
50 x 5 250 697 1140 583 994 

50 x 10 500 1020 1720 852 1510 
60 x 5 300 826 1330 688 1150 

60 x 10 600 1180 1960 989 1720 
80 x 5 400 1070 1680 885 1450 

80 x 10 800 1500 2410 1240 2110 
100 x 5 500 1300 2010 1080 1730 

100 x 10 1000 1810 2850 1490 2480 
120 x 10 1200 2110 3280 1740 2860 
160 x 10 1600 2700 4130 2220 3590 
200 x 10 2000 3290 4970 2690 4310 

8.11 บัสบาร์... 
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8.11 บัสบาร์แต่ละเส้นรวมทั งบัสนิวทรัล (Neutral Bus) และบัสดิน (Earth Bus) ต้องมีขนาดเท่ากัน
ตลอดทั งเส้น และต้องมีขนาดกระแสของบัสบาร์แต่ละส่วนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แบบ และ/หรือ ตามที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่า 

8.12 บัสดิน (Earth Bus) ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะรวมทั งตัว
แผงและโครงของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก เครื่องมือวัด รีเลย์ มิเตอร์ หรือหม้อแปลงเครื่องวัด 
(Instrument Transformer) ต้องต่อลงดินที่บัสดินนี  

8.13 บัสบาร์ต้องทาด้วยสีทนความร้อน โดยใช้สีตามระบบสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ระบบแรงต่ า (น  าตาล ด า เทา ฟ้า 
และเขียวแถบเหลือง) การจัดเรียงบัสบาร์ภายในแผงจ่ายไฟฟ้าหลักให้จัดเรียงตามเฟส เอ บี และซีตามล าดับ โดย
เรียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านบนลงมาด้านล่าง หรือจากด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือ 

8.14 ตัวน าและบัสบาร์ ต้องติดตั งอย่างมั่นคง ในต าแหน่งที่ปลอดภัยจากความเสียหายทางกาย ภาพ ตัวน าทุกเส้น
ที่จะต่อเข้ากับอุปกรณ์ซึ่งติดตั งอยู่ในช่องใดต้องเดินอยู่ในช่องนั นเท่านั น นอกจากจะเป็นการต่อเชื่อมระหว่าง
ช่องและสายไฟในวงจรควบคุม บัสบาร์และขั วต่อสายต้องมีสิ่งปิดกั นแยก (Barrier) ออกจากส่วนอ่ืน  ๆ

8.15 การต่อสายไฟฟ้าเข้ากับบัสบาร์ต้องใช้ขั วต่อสายแบบบีบซึ่งท าด้วยทองแดง ถ้าขั วต่อสายท าด้วย
อะลูมิเนียมจะต้องเป็นแบบที่สามารถใช้ต่อกับทองแดงได้ โดยต้องท าความสะอาดขั วต่อสายและทาด้วย
สารป้องกันการเกิดออกไซด์ (Oxide Inhibiting Compound for Electrical Grade Aluminium) 

8.16 การต่อขั วต่อสายเข้ากับบัสบาร์ให้ใช้สลักและแป้นเกลียวพร้อมแหวนสปริง 
8.17 สายควบคุมและสายส าหรับเครื่องวัดต่างๆ ต้องเดินในรางพลาสติก และใช้ขั วต่อสายส าหรับการต่อ

สาย ห้ามต่อสายกับจุดเข้าสายของอุปกรณ์ต่างๆ และห้ามตัดต่อสายที่ เชื่อมระหว่างจุดต่อสาย
ต่างๆ ที่ปลายสายให้มีเครื่องหมายแสดงเลขวงจรไฟฟ้า (Wire Marker) ชนิดที่คงทนถาวรก ากับไว้ 
เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา 

8.18 ฟิวส์ส าหรับป้องกันระบบควบคุมและเครื่องวัดต่างๆ ให้ใช้คาร์ทริดจ์ฟิวส์ (Cartridge Fuse) ตาม
มาตรฐาน DIN และฐานฟิวส์เป็นแบบติดฝังเรียบ (Flush Mounting) หรือใช้ฟิวส์และฐานฟิวส์ตาม
รูปแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

8.19 เซอร์กิตเบรกเกอร์ทั งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันทั งหมด เพ่ือให้มีการท างานที่
สัมพันธ์กัน (Co-ordination) โดยพิกัดกระแสสูงสุด (AF) กระแสตัด (AT) และวิสัยสามารถตัด
กระแส (IC) ต้องไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในแบบ และ/หรือ ที่ก าหนดในตารางโหลด 

8.20 เซอร์กิตเบรกเกอร์ประธาน (Main Circuit Breaker) ที่มีพิกัดกระแสสูงสุด (AF) ตั งแต่ 800 
แอมป์ขึ นไปจะต้องติดตั งอุปกรณ์ป้องกันเพ่ิมเติม ประกอบด้วย ชุดป้องกันเฟสหาย (Phase 
Failure Protection) ชุดป้องกันแรงดันต่ าเกิน (Under-voltage Protection) ชุดป้องกันแรงดัน
เกิน (Over-voltage Protection) และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ส าหรับเซอร์กิตเบรก
เกอร์ประธานที่มีพิกัดกระแสสูงสุด (AF) ตั งแต่ 1,000 แอมป์ขึ นไป ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความผิด
พร่องลงดิน (Ground Fault Protection) ด้วย 

8.21 เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแสสูงสุด (AF) ตั งแต่ 1,200 แอมแปร์ ให้ใช้แบบโซลิดสเตต ทริป   
และเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแสสูงสุด (AF) ตั งแต่ 1,600 แอมแปร์ขึ นไป ให้ใช้เซอร์กิตเบรก
เกอร์แบบอากาศ (Air Circuit Breaker) ที่ใช้โซลิดสเตตทริป หรือดีกว่าทั งหมด 

8.22 กรณีท่ี... 
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8.22 กรณีที่ก าหนดให้ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบชักเข้าออกได้ (Drawn-out Type) ให้ติดตั งเซอร์กิต
เบรกเกอร์ชักเข้าออกได้บนรางเลื่อนเป็น 2 ช่วง โดยชักออกช่วงแรกเพ่ือแยกส่วนระบบก าลังออก
แต่ส่วนระบบควบคุมยังต่ออยู่ เพ่ือทดสอบการท างานของอุปกรณ์ได้ ทั งนี สาย ควบคุมต้องต่อสาย
โดยใช้เต้ารับและเต้าเสียบ 

8.23 ส่วนบนของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ต้องอยู่ห่างจากเพดานที่ติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และใน
กรณีที่เป็นเพดานไม่ติดไฟ หรือมีแผ่นกั นที่ไม่ติดไฟ ระหว่างแผงสวิตช์กับเพดาน ส่วนบนของแผง
จ่ายไฟฟ้าหลักและเพดาน ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 

8.24 ผู้รับจ้างต้องจะส่งมอบเครื่องมือบ ารุงรักษาแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก เช่น เครื่องมือถอดและใส่ฟิวส์ เป็น
ต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานด้วย 

8.25 ขนาดของแผงจ่ายไฟฟ้าหลักตามที่ก าหนดไว้ในแบบ (ถ้ามี) ให้ถือเป็นขนาดขั นต่ า ในกรณีที่เซอร์
กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งาน มีขนาดใหญ่กว่าที่ก าหนดในแบบ ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาแผงจ่ายไฟฟ้าหลักที่มีขนาดใหญ่ขึ นหรือมีขนาดที่เหมาะสม โดยให้ถือรวมอยู่ในงาน
เป็นราคาเหมาไม่มีการคิดราคาเพ่ิมจากท่ีผู้รับจ้างได้เสนอไว้ 

8.26 กรณีที่ก าหนดไว้ในแบบให้ใช้ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ (Digital Power Meter) ดิจิตอลเพาเวอร์
มิเตอร์ต้องเป็นมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขนาด 96x96 มิลลิเมตร (โดยประมาณ) 
ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ทั งหมดต้องสามารถตรวจวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ก าลั งไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้าได้ และมีพอร์ต (Port) สื่อสารแบบ RS 485 ส าหรับดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ซึ่งติดตั ง
ที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) และแผงจ่ายไฟฟ้าหลักส ารอง (EMDB) ส่วนของวงจรประธาน ให้มี
ความสามารถเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ของ Schneider รุ่น PM21xx   และส่วนของวงจร
สายป้อน ให้มีความสามารถเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ของ Schneider รุ่น PM12xx 

8.27 กรณีที่แบบพิมพ์ก าหนดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารอง ส าหรับกรณีฉุกเฉินจากเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าฯ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ประธานที่ท า
หน้าที่สับ และปลดวงจรอัตโนมัติ เช่น Motor Mechanism และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้มีการท างานของระบบและอุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงานโดยอัตโนมัติ ดังต่อไปนี  
- สั่งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์สับไปใช้ไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ 

(การไฟฟ้าฯ) ดับ หรือมาไม่ครบเฟส 
- ส่งสัญญาณให้สตาร์ทเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติดับ หรือมาไม่ครบเฟส 
- สั่งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์สับไปใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ (การไฟฟ้าฯ) โดยอัตโนมัติ เมื่อ

แหล่งจ่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าฯ) กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 
- ส่งสัญญาณหยุดการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ   เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า (การ

ไฟฟ้าฯ) กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 
- มีระบบหรืออุปกรณ์หรือสวิตช์ ยกเลิกการท างานของระบบและอุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงาน

อัตโนมัติ เพ่ือป้องกันอันตรายในขณะซ่อมบ ารุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- มีการท างานและคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดอ่ืนๆ ของรายละเอียด

ประกอบแบบนี  
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หมวด 9 
คาปาซิเตอร์ต่อเข้าชุดอัตโนมัต ิ
Automatic Capacitor Bank 

9.1 คาปาซิเตอร์ต่อเข้าชุดอัตโนมัติให้ประกอบภายในประเทศ เพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงค่าตัวประกอบ
ก าลัง (Power Factor) ของระบบไฟฟ้าที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ประกอบด้วย คาปาซิเตอร์ย่อยหลาย
ตัวตามขนาดและจ านวนที่ก าหนดไว้ในแบบ พร้อมเครื่องควบคุมค่าตัวประกอบก าลังอัตโนมัติ และ
ชุดหน้าสัมผัสแม่เหล็ก (Magnetic Contactor) ที่ใช้ส าหรับสับ-ปลดคาปาซิเตอร์ ติดตั งในตู้ที่มี
โครงสร้างเช่นเดียวกับแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก มีการระบายอากาศที่ดี และต่อลงดินตามมาตรฐานการ
ติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

9.2 คาปาซิเตอร์ (Capacitor) ต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังต่อไปนี  
- เป็นแบบ Dry Type Self Healing ผลิตขึ นตามมาตรฐาน IEC, EN หรือ VDE 
- ท าด้วยไดอิเล็กตริก (Dielectric) ชนิด Polypropylene Film 
- มีจ านวนและขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบ 
- มีความต้านทานที่ใช้ปล่อยประจุ (Discharge Resistors)   เพ่ือให้แรงดันของคาปาซิเตอร์ มีค่า

ต่ ากว่า 50 โวลต์ ภายในเวลา 1 นาที หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 400 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ 
- มีก าลังงานสูญเสียต่ ากว่า 0.30 วัตต์ต่อเควีเออาร์ (ไม่รวมความต้านทานที่ใช้ปล่อยประจุ) หรือ

ต่ ากว่า 1.0 วัตต์ต่อเควีเออาร์ (รวมความต้านทานที่ใช้ปล่อยประจุ) 
- สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 

9.3 เครื่องควบคุมค่าตัวประกอบก าลังอัตโนมัติ (Automatic Power Factor Controller) ต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงาน ผลิตและทดสอบตามมาตรฐานของ UL, IEC หรือ VDE   มี
คุณสมบัติและรายละเอียดดังต่อไปนี  

- สามารถสับ-ปลดคาปาซิเตอร์ได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ และไม่ต่ ากว่า 6 ขั น 
- สามารถควบคุมค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ให้เป็นไปตามค่าที่ตั งไว้ได้โดยอัตโนมัติ 
- มีสวิตช์เลือกการควบคุมด้วยมือหรืออัตโนมัติ (Manual / Automatic Switch) 
- มีสวิตช์กดเปิด (On) และสวิตช์กดปิด (Off) จ านวนเท่ากับระดับขั นที่ควบคุม 
- มีหลอดไฟชี บอกสถานะ (Status Indicating Lamp) จ านวนเท่ากับระดับขั นที่ควบคุม   และ

หลอดไฟจะสว่างเมื่อสับคาปาซิเตอร์เข้า 
- มีฟิวส์แบบ HRC ป้องกันคาปาซิเตอร์ทุกขั นที่ควบคุม ขนาดของฟิวส์เป็นไปตามมาตรฐานการ

ติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย   และมีฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุมทั งหมด 
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หมวด 10 
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 

Surge Protection Devices 

10.1 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสิร์จ (Surge) ที่อาจเกิดขึ นจากฟ้าผ่าหรือการ
ตัดต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังที่ส่งสัญญาณรบกวน และสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

10.2 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จต้องผลิตขึ นตามมาตรฐาน IEC 61643-1 Class I หรือ Class B หรือ Type I 
และ Class II หรือ Class C หรือ Type II 

10.3 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จอาจประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Class I ซึ่งป้องกันเสิร์จที่เกิดจาก
กระแสฟ้าผ่า ต่อขนานกับอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Class II ซึ่งป้องกันเสิร์จที่เกิดจากการตัดต่อ
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง หรืออาจประกอบเป็นชุดส าเร็จรูปในตัวเดียวกันก็ได้ 

10.4 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Class II ประกอบด้วย Varistor (Metal Oxide Varister, MOVs) หรือ 
Complementary Small Gastube Device ท าหน้าที่ป้องกันเสิร์จด้วยการลดระดับแรงดันเสิร์จ
หรือกระแสเสิร์จ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยถ่ายพลังงานเสิร์จลงดิน (ระบบดิน) 

10.5 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Class I ต้องมีการแสดงสถานะ Protection หรือ Correct Operation 
Indicator และมีคุณลักษณะและรายละเอียดดังนี  

Number of Poles: 1 Pole 
Impulse Current (10/350µs) (Iimp): Not Less Than 50 kA (Surge 

Arrester) 
 Not Less Than 35 kA (Surge Arrester 

with Circuit Breaker or Disconnector) 
Rated Discharge Current (8/20µs) (In): Not Less Than 50 kA 
Nominal Line Voltage or Rated Voltage(Un): 230 V 
Operating Full Voltage or Arrester Voltage (Uc): 440 V 
Degree of Protection: 1.5 kV 

10.6 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Class II ต้องมีการแสดงสถานะ Protection หรือ Correct Operation 
Indicator และมีคุณลักษณะและรายละเอียดดังนี  

Number of Poles: 3 Pole 
Max. Discharge Current (Imax): Not Less Than 65 kA 
Nominal Discharge Current (In) Not Less Than 20 kA 
Rated Voltage (Un): 230/440 V 
Max. Operating Voltage or Arrester Voltage (Uc):   340 V 
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หมวด 11 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

Generator 

11.1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ และเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจาก
โรงงานผู้ผลิต และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในขณะนั น 

11.2 เครื่องยนต์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้แทนจ าหน่ายภายในประเทศมาแล้วไม่
ต่ ากว่า 10 ปี และเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่มีอะไหล่เก็บไว้เพียงพอตลอดเวลา พร้อมทั งมีช่างซ่อม
และบ ารุงรกัษาประจ า 

11.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) แสดงรายละเอียดการติดตั ง ต าแหน่งอุปกรณ์
ประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและการติดตั งถังเก็บน  ามันเชื อเพลิง 
รวมทั งระบบการต่อลงดินของถังน  ามันเชื อเพลิง ตลอดจนวิธีการเติมน  ามันเข้าสู่ถังเก็บน  ามัน
เชื อเพลิง เพ่ือขอความเห็นชอบและต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการ 

11.4 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นแบบที่มีเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องต้นก าลัง และระบายความร้อนด้วยน  า 
11.5 เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

- เป็นเครื่องยนต์ชนิดดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน  า มีไส้กรองอากาศพร้อมด้วย 
Turbo Charger ช่วยอัดอากาศเข้ากระบอกสูบเพื่อให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 

- มีตัวบังคับความเร็ว (Speed Governor) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 
- สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ (Automatic) และด้วยมือ (Manual) พร้อมแบตเตอรี่

แบบความจุสูงขนาด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์   ซึ่งอัดประจุโดยอัตโนมัติ 
- มีการหล่อลื่นเครื่องยนต์ด้วยน  ามันเครื่อง พร้อมเครื่องกรองน  ามันหล่อลื่น (Oil Filter) 
- มีแรงม้าของเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 490 แรงม้า ส าหรับเดินเครื่องแบบพิกัดก าลังพร้อมใช้ 

(Prime Power) ไม่น้อยกว่า 400 เควีเอ ที่ตัวประกอบก าลัง (power factor) 0.8 
- ท่อไอเสียต้องเป็นแบบที่เหมาะกับงานหนัก (Heavy Duty) มีระบบก าจัดเสียงที่เหมาะสมในการ

ใช้งานกับที่อยู่อาศัย (Residential Silencer) พร้อมท่ออ่อน (Flexible Piping) ที่เหมาะสมกับ
ตัวอาคาร มีฉนวนความร้อนหุ้มท่อไอเสียเพ่ือท าให้ผิวของท่อไอเสียส่วนที่อยู่ในอาคารมีอุณหภูมิ
ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 

- มีระบบระบายความร้อนประกอบด้วยหม้อน  า (Radiator) และพัดลม (Cooling Fan) ควบคุม
ความร้อนของเครื่องยนต์ไม่ให้เกินค่าที่ก าหนด เพ่ือให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ่ายก าลัง ไฟฟ้าได้ตาม
ค่าท่ีก าหนด (Rated) ขณะที่อุณหภูมิอากาศโดยรอบสูงถึง 45 องศาเซลเซียส 

- มีถังเก็บน  ามันเชื อเพลิงประจ าวันติดตั งเป็นชุดส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ที่ฐานของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานของผู้ผลิต ถังเก็บน  ามันเชื อเพลิงประจ าวันต้องมี
ความจุพอที่จะเดินเครื่องยนต์ ให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าท างานที่ค่าก าลังที่ก าหนด (Rated Power) 
ได้ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง หรือตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ 

มีระบบ... 
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- มีระบบป้องกันเครื่องยนต์พร้อมทั งสัญญาณไฟเตือน ในกรณีที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงเกิน
กว่าที่ก าหนด ความดันน  ามันเครื่องต่ ากว่าที่ก าหนด และระดับน  าหล่อเย็นต่ ากว่าที่ก าหนด   
หรืออุณหภูมิน  าหล่อเย็นของเครื่องยนต์สูงเกินกว่าที่ก าหนด 

- มีแผงมาตรวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น มาตรวัดความดันน  ามันหล่อลื่น มาตรวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ และมาตรวัดชั่วโมงการท างานของเครื่องยนต์ 

11.6 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
- เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ แบบพิกัดก าลังพร้อม

ใช้ (Prime Power) ขนาดไม่น้อยกว่า 400 เควีเอ ที่ตัวประกอบก าลัง (power factor) 0.8   
หรือขนาดไม่น้อยกว่า 320 กิโลวัตต์ 

- เป็นแบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) กระตุ้นด้วยตัวเอง (Self Exciter) ระบายความร้อนด้วยพัด
ลมซึ่งติดอยู่บนแกนของโรเตอร์ และต่อกับแกนของเครื่องยนต์ด้วย Flexible laminated Steel 
Disk หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

- มีตัวคุมค่าแรงดันอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator) ควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าให้มี
การคุมค่าแรงดัน (Voltage Regulation) ไม่เกิน 1.5% 

- มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในกรณีที่จ่ายโหลดเกิน และในกรณีท่ีเกิดการลัดวงจร 
   - มีระดับชั นอุณหภูมิฉนวน (Insulation class) H 
11.7 แผงควบคุม (Control Panel) มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

- แผงควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าผลิตขึ นตามมาตรฐาน IEC หรือ VDE 
- มีเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบกล่องหุ้มหล่อ (Molded Case) มีขนาดตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
- มีชุดเครื่องวัดทางไฟฟ้า สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า (Frequency 

Meter) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
- มีกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ ชุดอุปกรณ์ส าหรับสตาร์ทและหยุดการท างานอัตโนมัติ (Start/Stop 

Operation Module) และอุปกรณ์ป้องกันและหยุดเดินเครื่องกรณีที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
สูงเกินกว่าที่ก าหนด ความดันน  ามันเครื่องต่ ากว่าที่ก าหนด หรือระดับน  าหล่อเย็นต่ ากว่าที่ก าหนด 

11.8 ผู้รับจ้างต้องจัดท าฐานคอนกรีตเพ่ือรองรับแท่นเครื่องให้แข็งแรงและเหมาะสม และต้องจัดวาง
อุปกรณ์ให้สะดวกต่อการบ ารุงรักษา เช่น การเปลี่ยนถ่ายน  ามันเครื่องยนต์ เป็นต้น รวมทั งติดตั ง
อุปกรณ์กั นการสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) ชนิดสปริง หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

11.9 ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมช่างเทคนิคและผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้
สามารถใช้งาน และบ ารุงรักษาชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

11.10 ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือบ ารุงรักษาเครื่อง และหนังสือแสดงชิ นส่วนเครื่องยนต์ จ านวน 4 ชุด
มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั งจัดส่งเครื่องมือบ ารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี  
- ไส้กรองอากาศจ านวน 2 ชุด 
- หม้อกรองน  ามันเครื่องจ านวน 2 ชุด 
- ไส้กรองน  ามันเชื อเพลิง จ านวน 2 ชุด 



31 

 

หมวด 12 
สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมตั ิ

Automatic Transfer Switch (ATS) 

12.1 สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติต้องเป็นชุดประกอบส าเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต มีคุณสมบัติและผลิตขึ น
ตามมาตรฐาน UL, NEMA, IEC หรือ VDE 

12.2 สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติต้องมีขนาดพิกัดกระแสใช้งานต่อเนื่อง ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ ใช้งาน
กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 50 เฮริตซ์ 380 โวลต์ อุปกรณ์ทั งชุดต้องผลิตขึ นจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน
ทั งหมด และควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ที่ใช้ในแผงจ่ายไฟฟ้า
หลัก (MDB) และระบบไฟฟ้าของอาคาร 

12.3 สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติต้องเป็นแบบที่มีการยึดระหว่างกันทางกล (Mechanical Interlocked) 
และทางไฟฟ้า (Electrical Interlocked) ท างานด้วยไฟฟ้า (Electrically Operate) สามารถ
ท างานได้ครบถ้วนตามข้อก าหนดมาตรฐาน และตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ 

12.4 มีชุดอุปกรณ์ควบคุมการท างานของสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติให้สามารถท างานได้ดังต่อไปนี  
- สั่งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์สับไปใช้ไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ 

(การไฟฟ้าฯ) ดับ หรือมาไม่ครบเฟส 
- ส่งสัญญาณให้สตาร์ทเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติดับ หรือมาไม่ครบเฟส 
- สั่งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์สับไปใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ (การไฟฟ้าฯ) โดยอัตโนมัติ เมื่อ

แหล่งจ่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าฯ) กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 
- ส่งสัญญาณหยุดการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าฯ) 

กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 
- มีหน้าสัมผัสเอาต์พุต (Output Contact) ส าหรับสั่งสับโหลดที่ไม่ส าคัญออก ในขณะที่เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าท างาน และสับกลับมาในเวลาปกติ 
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงสถานะเปิด-ปิด (On-Off) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
- สามารถทดสอบการท างานได้โดยกดปุ่มทดสอบ (Test Button) 

12.5 การท างานของสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ต้องเป็นไปดังต่อไปนี  
- เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้ามาไม่ครบทุกเฟส หรือแรงดันไฟฟ้าเฟสใดเฟสหนึ่งต่ ากว่า 

85% ของแรงดันปกติเป็นระยะเวลา 0-30 วินาที (ให้ตั งไว้ที่ 5 วินาที) เครื่องยนต์ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าจะสตาร์ทเครื่องเองโดยอัตโนมัติ จนกว่าเครื่องยนต์จะท างาน และหากสตาร์ทเครื่อง 
5 ครั งแล้วเครื่องยนต์ยังไม่ท างาน เครื่องยนต์จะไม่สตาร์ทอีก และมีสัญญาณไฟแจ้งให้ทราบ 
เพ่ือให้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดปุ่มเริ่ม (Reset) 
เพ่ือให้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติท างานตามปกติอีกครั งหนึ่ง 

- เมื่อเครื่องยนต์เริ่มท างานเครื่องยนต์จะวิ่งตัวเปล่าประมาณ 0-30 วินาที (ให้ตั งไว้ที่ 5 วินาที)   สวิตช์
ถ่ายโอนอัตโนมัติจึงจะสับเปลี่ยนไปใช้ไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พร้อมทั งมีสัญญาณไฟแจ้งให้ทราบ 

-เมื่อไฟฟ้า... 
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- เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้ากลับมาตามปกติครบทั ง 3 เฟสภายใน 0-10 นาที (ให้ตั งไว้ที่ 5 นาที)   
สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจะสับเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า โดยเครื่องยนต์ยังคงเดินเครื่อง
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 0-15 นาที (ให้ตั งไว้ที่ 10 นาที) เครื่องยนต์จึงจะหยุดการท างานและ
อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมท างานใหม่หากเกิดไฟฟ้าดับอีก 

- ทุกระยะเวลา 1 สัปดาห์ เครื่องยนต์จะเดินเครื่องเองอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 0-15 นาที และ
เครื่องยนต์จะดับเองโดยอัตโนมัติ หลังจากอุ่นเครื่องแล้ว 

12.6 กรณีที่แบบพิมพ์ก าหนดให้มีการติดตั งสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั ง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ประธานที่ท าหน้าที่สับและปลดวงจรอัตโนมัติ เช่น 
Motor Mechanism และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการท างานของระบบและอุปกรณ์
ถ่ายโอนพลังงานโดยอัตโนมัติ ดังกล่าวข้างต้นด้วย 
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หมวด 13 
สายไฟฟ้า 

Wires and Cables 

13.1 สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีตัวน าเป็นทองแดง และได้รับมาตรฐาน มอก ฉบับใหม่ล่าสุด หรือตามมาตรฐาน 
มอก 11-2553 กรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานสายไฟฟ้าฉบับที่ใหม่กว่า ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือและ
ยอมรับ ส าหรับสายไฟฟ้าระบบแรงต่ า ตามมาตรฐาน มอก 11-2553 โดยทั่วไปให้ใช้สายพิกัดแรงดัน 
(U0/U) 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวน า 70 องศาเซลเซียส (มีชื่อเรียกหรือรหัสเคเบิลว่า 60227 
IEC 01) ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบพิมพ์ หรือตารางโหลด 

13.2 ระบบสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ระบบแรงต่ า ให้ใช้ตามมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทย ฉบับล่าสุด หรือมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ใน
กรณีท่ีไม่มีมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบับที่ใหม่กว่า   ดังนี  

Phase A สีน  าตาล 
Phase B สีด า 
Phase C สีเทา 
Neutral N สีฟ้า 
Ground Gr. สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง 

สายไฟฟ้าที่ผลิตขึ นเพียงสีเดียวให้ทาสีที่สายไฟ หรือพันเทป หรือติดเครื่องหมายที่สายไฟฟ้าทุกแห่ง   
ที่มีการต่อสายและต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสีที่ก าหนดข้างต้น 

13.3 สายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั งใต้ดินไม่ว่าจะติดตั งภายในท่อร้อยสายหรือฝังดินโดยตรง ต้องเป็นสายที่มีเปลือก
นอกหนาเป็นพิเศษ ผลิตขึ นส าหรับเดินสายใต้ดินโดยเฉพาะ (มีชื่อทางการค้าว่า NYY) ยกเว้น
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบ หรือตารางโหลด 

13.4 สายเคเบิลแรงสูงต้องเป็นสายเส้นเดียวตลอดห้ามตัดต่อสายระหว่างทาง 
13.5 ห้ามตัดต่อสายไฟฟ้าภายในท่อร้อยสายและภายในแผงสวิตช์ 
13.6 การตัดต่อสายไฟฟ้าอนุญาตให้ท าในกล่องต่อสายเท่านั น และต้องพันทับด้วยเทปพันสายให้มีฉนวน

เทียบเท่าสายไฟฟ้า ส าหรับสายขนาดไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตรต้องต่อสายด้วยไวร์นัท (Wire 
Nut) ส่วนสายที่มีขนาดตั งแต่ 16 ตารางมิลลิเมตรต้องต่อสายด้วยตัวต่อสายแบบบีบ และใช้ท่อหด 
(Heat Shrink Tube) หุ้มรอยต่อสาย 

13.7 การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ขั วต่อแบบมีหัวสกรูยึดสาย ต้องใช้หัวต่อแบบบีบ และหุ้มด้วยท่อหด 
13.8 การดึงสายไฟฟ้าผ่านท่อร้อยสายต้องท าหลังจากที่วางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย และ

อุปกรณ์ต่างๆ เสร็จแล้วเท่านั น ห้ามร้อยสายไฟฟ้าไว้ในท่อร้อยสายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด 
13.9 การดึงสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายควรใช้อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดึงสาย ซึ่งออกแบบและผลิตขึ น

ส าหรับใช้ดึงสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว 
 

13.10 การดัด... 
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13.10 การดัดโค้งสายไฟฟ้าทุกขนาดต้องกระท าอย่างระมัดระวัง และรัศมีการดัดโค้งของสายไฟฟ้าต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย หรือ NEC หรือตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิตสายไฟฟ้า 

13.11 สายไฟฟ้าในช่องเดินสายแนวดิ่งต้องมีการจับยึดสายไฟฟ้าที่ปลายบนของช่องเดินสาย และต้องมี
การจับยึดสายไฟฟ้าเป็นช่วงๆ โดยระยะห่างส าหรับการจับยึดสายไฟฟ้าในแนวดิ่ง ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย และเป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 13.1 

ตารางที่ 13.1   ระยะห่างส าหรับการจับยึดสายไฟฟ้าในแนวดิ่ง 

ขนาดของสายไฟฟ้า (ตร.มม.) ระยะจับยึดสูงสุด (เมตร) 
ไม่เกิน   50 30 
70 – 120 24 

150 – 185 18 
240 15 
300 12 

เกินกว่า   300 10 

13.12 สายไฟฟ้าที่เดินเข้าไปในแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก แผงสวิตช์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ จะต้องจัดให้เป็นระเบียบ   
โดยใช้เคเบิลไทร์ (Cable Tie) ผูกมัดสายไฟฟ้าให้เป็นหมวดหมู่ และสายไฟฟ้าต้องมีความยาว
เหลือไว้เพียงพอที่จะย้ายเปลี่ยนวงจรภายในแผงสวิตช์ได้ 

13.13 ปลายสายไฟฟ้าทั งหมดในแผงควบคุม ต้องมีเครื่องหมายแสดงหมายเลขวงจรไฟฟ้า (Wire 
Marker) ชนิดที่มีความคงทนถาวรก ากับไว้ เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา 

13.14 การเดินสายไฟฟ้าภายในช่องเดินสายที่เป็นโลหะ ต้องไม่ท าให้เกิดความร้อนแก่โลหะที่ล้อม
เนื่องจากการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็ก เช่น การรวมสายเส้นไฟทุกเฟส และสายนิวทรัล รวมทั งสาย
ดินของวงจรไว้ในช่องเดินสายหรือเครื่องห่อหุ้มเดียวกัน 

13.15 กรณีที่แบบพิมพ์หรือตารางโหลดก าหนดให้ใช้ หรือมีการอนุมัติให้ใช้ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน 
ครอสลิ งกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ซึ่งมักมีชื่อเรียกทางการค้าว่าสาย CV สายไฟฟ้าชนิดนี ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน IEC 60502 และกรณีที่ใช้สายไฟฟ้าชนิดนี ติดตั งภายในอาคารจะต้องเดินในช่อง
เดินสายที่ปิดมิดชิด ยกเว้น เปลือกนอกของสายมี คุณสมบัติต้านทานเปลวเพลิง (Flame 
Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารรับรอง
มาตรฐานดังกล่าวจากผู้ผลิตในการขออนุมัติใช้วัสดุนี ต่อผู้ว่าจ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ว่าจ้าง
ก่อนการด าเนินการจัดหาและน ามาติดตั งใช้งาน 



35 

 

หมวด 14  บัญชีรายการอุปกรณ์มาตรฐาน 
Vendor Lists 

รายชื่อผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ตามรายการข้างล่างนี  เป็นที่ถือว่าได้รับการยอมรับให้
น ามาใช้ในงานติดตั งทางไฟฟ้าในครั งนี ได้ โดยคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์นั นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียด
ข้อก าหนดที่ได้กล่าวมาแล้ว ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในงานนี  ผู้รับจ้างต้องน าแค๊ตตาลอก
หรือตวัอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา โดยให้ยึดถือการพิจารณาของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ นสุด และหากผู้ว่าจ้างเห็น
ว่าจ าเป็นต้องมีการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับข้อก าหนด ผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้ด าเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นเองทั งสิ น 
14.1 สายไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของ BANGKOK CABLE, THAI YAZAKI, PHELP DODGE 
14.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

14.2.1 ท่อร้อยสายโลหะเป็นผลิตภัณฑ์ของ BLUE EAGLE, TAS, TSP, PAT, MARUICHI, 
PANASONIC 

14.2.2 ท่อร้อยสายชนิด PVC เป็นผลิตภัณฑ์ของ CLIPSAL, SCG,  ตราช้าง  ท่อน  าไทย  ไพบูลย์
ไปป์ 

14.2.3 ท่อร้อยสายชนิด HDPE เป็นผลิตภัณฑ์ของ TGG เพชรสยาม พีอี ไพพ์  คลีนิค ไพพ์   
สยามปทุม หรือเทียบเท่า 

14.3 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) เป็นผลิตภัณฑ์ของ SC, UI, ABSO, BLUE 
EAGLE, ALLOY, STEEL CITY 

14.4 สายทนไฟเป็นผลิตภัณฑ์ของ PIRELLI, STUDER, MCI DRAKA, PRYSMIAN 
14.5 อุปกรณร์ะบบต่อลงดินเป็นผลิตภัณฑ์ของ FURSE, SC, ABSO, UI, ALLOY, KUMWELL, STEEL CITY 
14.6 หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเอกรัฐ, ไทยแมกซ์เวล, เจริญชัย, ไทยทราโฟ, TROFO-UNION, QTC 
14.7 ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator and Diesel Engine Set) พร้อมฝาครอบกันเสียง เป็น

ผลิตภัณฑ์ของ CATERPILLA, FG WILSON, MTU 
14.8 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) ผลิตและประกอบโดย SIM, KSB, ASEFA, TIC, TAMCO, BTE หรือ

ผู้ผลิตหรือประกอบในจังหวัดพื นที่ก่อสร้าง 
14.9 อุปกรณ์และเครื่องมือวัดในแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ของ TELEMECHANIQUE, 

SIEMENS, MERLIN GERLIN, GE, AEG, MITSUBISHI, MKS, ABB, FUJI, CROMPTON, 
SCHNEIDER ELECTRIC 

14.10 เซอร์กิตเบรกเกอร์ของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ของ SQUARE D, SIEMENS, ABB, GE, 
AEG, CUTTLER HAMMER, MERLIN GERLIN, ASEA, SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND 

14.11 สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ (ATS) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
14.12 เครื่องควบคุม... 
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14.12 เครื่องควบคุมค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Power Factor Controller) เป็น
ผลิตภัณฑ์ของ ABB, MKS, SIEMENS, MERLIN GERLIN, NOKIA, SECOVAR, BOSCH, 
SCHNEIDER ELECTRIC 

 
14.13 ชุดคาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) เป็นผลิตภัณฑ์ของ   ABB, MKS, SIEMENS, KAPSCH, 

MICAFIL, NOKIA, SECOVAR, BOSCH, SOCOMEC, SCHNEIDER ELECTRIC 
14.14 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protection) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแผง

จ่ายไฟฟ้าหลัก 
14.15 รางเคเบิลและรางเคเบิลแบบบันได (Cable Tray & Cable Ladder) เป็นผลิตภัณฑ์ของ SIM, 

TIC, ASEFA, KJL หรือเทยีบเท่า 
14.16 รางเดินสาย (Wire Way)   เป็นผลิตภัณฑ์ของ SIM, TIC, ASEFA, KJL หรือเทียบเท่า 

**************************************** 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง และระบบจ่ายไฟฟ้า ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่     
    จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  กรมการแพทย์ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   26,725,100.00 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทบาทถ้วน)  
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นการจัดหาหม้อแปลง จ านวน 2 ลูก และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว และจัดหา
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ส าหรับป้องกันระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ าของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ และขนาด 630 เควีเอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ประกอบกับการ
ออกแบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ าของหม้อแปลง ให้สามารถใช้ไฟฟ้าแทนกันได้กรณีที่มีการซ่อม
บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่ง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและ
ระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาล 
5. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่............เดือนพฤศจิกายน  2561............. 
    เป็นเงิน 9,532,023.31 บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)  
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 ครุภัณฑ์) จ านวน 1 แผ่น 
    6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จ านวน 11 แผ่น 
    6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร. 5ข) จ านวน 1 แผ่น 
    6.4 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) จ านวน 2 แผ่น 
    6.5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จ านวน 1 แผ่น 
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
    1. นายณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์                       ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวศศิธร  ศิริมหาราช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่                     กรรมการ 
    3. นายวินัย  โพธิวงค์    นายช่างเทคนิคอาวุโส                                          กรรมการ 
    ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ 
    4. นายอภิชาติ  มูลฟอง         รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ                                  กรรมการ 
                                          โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
    5. นายกัมปนาท  รตเวสนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                กรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    6. นางสาวณัฐกานต์  ยาวังเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                    กรรมการ 
    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
    7. นายอัครา  ยุบย าแสง           นายช่างเทคนิคช านาญงาน                                  กรรมการ 
                                          โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่     

 



ส่วนงานที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง 1.2997

1 ระบบไฟฟา้แรงสูง (งานติดต้ัง) 894,465.00         1,162,536.16   
2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (งานติดต้ัง) 760,000.00         987,772.00      
3 แผงสวติช์จ่ายไฟฟา้ (Main Distribution Board) 2,228,803.00      2,896,775.26   
4 สายไฟและทางเดินสาย 1,559,706.00      2,027,149.89   

เงือ่นไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย..............-.................%
เงินประกันผลงานหกั.............-................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้........................................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม........................................%

7,074,233.31  

แบบ ปร.5 (ก)

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทนุ Factor F ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

โครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ    มีจ านวน  11  หน้า
ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่          เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2561          

หน่วย : บาท

แบบสรปุค่าก่อสรา้ง
กลุ่มงาน/งาน : หมวดงานก่อสร้าง

                               จังหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง         :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
แบบเลขที่               : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รวมค่าก่อสรา้ง

   ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  จ านวน ..................................ตร.ม.   เฉล่ีย.............................................บาท/ตร.ม.



หน่วย : บาท

ภาษี
มูลค่าเพ่ิม

2  ส่วนงานที่ 2 หมวดงานครุภณัฑ์ ค านวณ VAT.  7 % 7.00%
2.1 หม้อแปลงไฟฟา้ 490,000.00        524,300.00      
2.2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 1,807,000.00     1,933,490.00    

รวมค่าก่อสรา้ง 2,457,790.00   

กลุ่มงาน/งาน  : หมวดงานครุภณัฑ์

ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่          เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2561          

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่
                                  จังหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง         :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
แบบเลขที่               : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรปุค่าครภุณัฑ์จัดซ้ือ

ล าดับที่ รายการ ค่างาน ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แบบ ปร.4 ที่แนบ    มีจ านวน  1  หน้า









1 ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง 7,074,233.31                 
2 ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภณัฑ์ 2,457,790.00                 

รวมค่าก่อสรา้งทั้งโครงการ/งานก่อสรา้ง 9,532,023.31               
ราคากลาง

ราคากลาง (เก้าล้านหา้แสนสามหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

โครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่

แบบสรปุราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง         :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย : บาท

สรปุ

ล าดับที่ รายการ ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

   จังหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

แบบเลขที่               : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ    มีจ านวน 15 ชุด
ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่          เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2561          



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง
1.1 งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ 250 เควเีอ 1.00     ชุด -                10,000.00     10,000.00     10,000.00         
1.2 งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ 500 เควเีอ 1.00     ชุด -                12,000.00     12,000.00     12,000.00         
1.3 กล่องเคเบิ้ลหม้อแปลงไฟฟา้ 500 เควเีอ 1.00     ชุด 65,000.00       65,000.00       7,000.00      7,000.00      72,000.00         
1.4 กล่องเคเบิ้ลหม้อแปลงไฟฟา้ 630 เควเีอ 1.00     ชุด 85,000.00       85,000.00       7,000.00      7,000.00      92,000.00         
1.5 ลูกถ้วยแขวน 27.00   ลูก 480.00           12,960.00       100.00         2,700.00      15,660.00         
1.6 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 21.00   ลูก 950.00           19,950.00       100.00         2,100.00      22,050.00         
1.7 ล่อฟา้แรงสูง 21 kV 9.00     ชุด 3,000.00        27,000.00       100.00         900.00         27,900.00         
1.8 ดร้อฟเอ้าท ์27 KV 100 แอมป ์พร้อมฟวิส์ 9.00     ชุด 3,800.00        34,200.00       100.00         900.00         35,100.00         
1.9 เสาไฟฟา้ขนาด 12 เมตร 5.00     ต้น 8,500.00        42,500.00       3,000.00      15,000.00     57,500.00         

1.10 เหล็กคอน ขนาด 4.2 เมตร 4.00     ทอ่น 3,800.00        15,200.00       100.00         400.00         15,600.00         
1.11 คานนั่งร้านขนาด 4.60 เมตร 4.00     ทอ่น 3,200.00        12,800.00       300.00         1,200.00      14,000.00         
1.12 คอนขนาด 2 เมตร 6.00     ทอ่น 900.00           5,400.00         100.00         600.00         6,000.00           

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

1.13 คอนขนาด 2.50 เมตร 5.00     ทอ่น 700.00           3,500.00         100.00         500.00         4,000.00           
1.14 เหล็กหชู้างรับคานนั่งร้าน ขนาด 4.60 เมตร 8.00     ทอ่น 1,650.00        13,200.00       300.00         2,400.00      15,600.00         
1.15 ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 ตร.มม. พร้อมทมิเบิ้ลเควสิ 12.00   ชุด 350.00           4,200.00         60.00          720.00         4,920.00           
1.16 สายไฟแรงสูง SAC ขนาด 50 ตร.มม. 150.00  เมตร 120.00           18,000.00       85.00          12,750.00     30,750.00         
1.17 สายไฟแรงสูง XLPE 24 kV ขนาด 50 ตร.มม. 120.00  เมตร 398.00           47,760.00       100.00         12,000.00     59,760.00         
1.18 ชุดเข้าหวัสายไฟแรงสูง XLPE 24 kV ขนาด 50 ตร.มม. 12.00   ชุด 5,800.00        69,600.00       3,500.00      42,000.00     111,600.00       
1.19 ทอ่ IMC 4" 15.00   เมตร 850.00           12,750.00       85.00          1,275.00      14,025.00         
1.20 ลวดเหล็กขนาด 50 ตร.มม. 100.00  เมตร 25.00            2,500.00         35.00          3,500.00      6,000.00           
1.21 ชุดกราวด์แรงสูง 6.00     ชุด 4,000.00        24,000.00       1,000.00      6,000.00      30,000.00         
1.22 งานเทโคนเสาไฟฟา้ 1.00     งาน 15,000.00       15,000.00       8,000.00      8,000.00      23,000.00         
1.23 อุปกรณ์ประกอบ  ประกอบด้วย

- ขาจับยึดหวัเคเบิ้ล, เคเบิ้ลกิ๊ปจับสาย, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ า, 1.00     เหมา 16,000.00       16,000.00       5,000.00      5,000.00      21,000.00         
    ยูโบลทรั์ดทอ่, บชุชิ่ง, หางปลาแรงสูง, หวัครอบดร็อบเอาท์, 1.00     เหมา 20,000.00       20,000.00       6,200.00      6,200.00      26,200.00         
    สเปรย์โฟมสี, ยูแคล้ม, เทปพนัสายแรงสูง, เทปพนัสายแรงต่ า, 1.00     เหมา 10,000.00       10,000.00       3,200.00      3,200.00      13,200.00         



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

    น้ ายาท าความสะอาดหวัเคเบิ้ล, เหล็กประกับไม้คอน, 1.00     เหมา 5,000.00        5,000.00         1,600.00      1,600.00      6,600.00           
    น๊อต (แบบและขนาดต่างๆ) , ลวดเหล็ก, แหวนส่ีเหล่ียมแบน, 1.00     เหมา 12,000.00       12,000.00       3,600.00      3,600.00      15,600.00         
    ผงเส่ียมกราวด์, ฮอตไลน์+เบลแคล้ม, พจีีแคล้ม 1.00     เหมา 17,000.00       17,000.00       5,400.00      5,400.00      22,400.00         

1.24 ค่าจ้างปลดและเชื่อมต่อสายแรงสูง 1.00     งาน -                35,000.00     35,000.00     35,000.00         
1.25 ค่าเช่ารถเครน 1.00     งาน -                35,000.00     35,000.00     35,000.00         
1.26 งานตัดแต่งต้นไม,้ งานร้ือถอนและกองเก็บ 1.00     งาน -                40,000.00     40,000.00     40,000.00         

รวมราคางานระบบไฟฟ้า 610,520.00    283,945.00  894,465.00      

2 เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า
2.1 ค่าแรงติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 400 เควเีอ (320 กิโลวตัต์) 1.00     ตัว -                40,000.00     40,000.00     40,000.00         
2.2 ตู้ครอบเก็บเสียง (เสียงเฉล่ียไม่เกิน 78 เดซิเบลที่ระยะหา่ง 7 เมตร

โดยรอบ)
1.00     ชุด 400,000.00     400,000.00     40,000.00     40,000.00     440,000.00       

2.3 ทอ่ไอเสีย, การติดต้ังช่องลมที่กล่องครอบเก็บเสียง 1.00     ชุด 70,000.00       70,000.00       25,000.00     25,000.00     95,000.00         
2.4 แทน่เคร่ือง 1.00     เหมา 15,000.00       15,000.00       10,000.00     10,000.00     25,000.00         
2.5 ทดสอบระบบ และน้ ามันเต็มถัง 1.00     เหมา 45,000.00       45,000.00       40,000.00     40,000.00     85,000.00         



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

2.6 อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ส ารอง ประกอบด้วย
-  ปั๊มน้ ามันรวมทั้งทอ่เติมน้ ามัน (ทอ่น้ ามันยาวไม่เกิน 10 เมตร) 1.00     เหมา 13,000.00       13,000.00       3,000.00      3,000.00      16,000.00         
   ฉนวนหุ้มทอ่ไอเสีย, อุปกรณ์แขวนยึดทอ่ไอเสีย, ใส้กรองอากาศ, 1.00     เหมา 18,000.00       18,000.00       3,200.00      3,200.00      21,200.00         
   ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น 1.00     เหมา 19,000.00       19,000.00       3,800.00      3,800.00      22,800.00         

2.7 ค่าขนส่งโหลดเทยีมและอุปกรณ์การทดสอบระบบ (ไป-กลับ) 1.00     เหมา -                15,000.00     15,000.00     15,000.00         

รวมราคางานเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 580,000.00    180,000.00  760,000.00      

3 แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้า (Main Distribution Board)
3.1 MDB1, MDB2, TIE CB, ATS & Cap Bank  (IP65, Busbar DIN Rating) 1.00     ชุด 2,010,263.00   2,010,263.00   30,000.00     30,000.00     2,040,263.00     

MDB1 & Auto. Capacitor Bank#1 15kVAR 12 Steps
ACB 4P 1000A IC.>= 50kA Drawout
เบรกเกอร์ 3P 400A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 200A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 175A IC.>= 36kA



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

เบรกเกอร์ 3P 100A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 160A IC.>= 36kA
Surge Protection 1P 35kA
Surge Protection 3P 65kA
Shunt trip
PFC 12step
Capacitor 15kVAR
Magnetic
Power Meter for Main Power
อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ โวลทม์ิเตอร์, แอมปม์ิเตอร์, CT, ซีเลคเตอร์,
   ไพล็อตแล้ม, ตลับใส่ฟวิส์, ฟวิส์กระเบื้อง, ฐานฟวิส์ใบมีด, ฟวิส์ใบมีด,
   สวติช์ลูกศร, สวติซ์ปุ่มกด, แมคเนติค คอนแทคเตอร์,  Digital Timer,
   พดัลม 6", Thermostat, Phase protection ฯลฯ
MDB2+TIE CB. & Auto. Capacitor Bank#2 15kVAR 10 Steps
ACB 4P 800A IC.>= 50kA DrawOut
เบรกเกอร์ 4P 800A IC.>= 36kA



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

เบรกเกอร์ 3P 800A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 600A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 300A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 250A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 100A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 160A IC.>= 36kA
Surge Protection 1P 35kA
Surge Protection 3P 65kA
Shunt trip
PFC 12stpe
Capacitor 15kVAR
Magnetic
Power Meter for Main Power
อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ โวลทม์ิเตอร์, แอมปม์ิเตอร์, CT, ซีเลคเตอร์,
   ไพล็อตแล้ม, ตลับใส่ฟวิส์, ฟวิส์กระเบื้อง, ฐานฟวิส์ใบมีด, ฟวิส์ใบมีด,
   สวติช์ลูกศร, สวติซ์ปุ่มกด, แมคเนติค คอนแทคเตอร์,  Digital Timer,



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

   พดัลม 6", Thermostat, Phase protection ฯลฯ
ATS + Controller & Motor Mechanism + Ready to Close
ATS 3P 600A
ATS Controller
เบรกเกอร์ 3P 400A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 160A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 100A IC.>= 36kA
Motor Mechanism
Ready to close contact
อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ไพล็อตแล้ม, ตลับใส่ฟวิส์, ฟวิส์กระเบื้อง ฯลฯ
Power Meter for Feeder Circuit & Accessories
Power Meter for Feeder Circuit 16 sets
Communication gateway
CT 800/5 (3 sets), CT 400/5 (3 sets), CT 250/5 (3 sets),
    CT 200/5 (9 sets), CT 100/5 (27 sets), CT 600/5 (3 sets)
Outdoor Housing Form2a IP65 (Size >= W5500xH2200xD1000)



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

Busbar DIN Rating standard
Wiring and accessory

3.2 ฐานคอนกรีต (แผงสวติช์หลักและเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้) 1.00     ชุด 20,000.00       20,000.00       10,000.00     10,000.00     30,000.00         
3.3 ร้ัวแผงสวติช์หลักและเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (รวมแทน่เพื่อความสะดวกและปลอดภยัส าหรับผู้ปฏบิติังานควบคุมและบ ารุงรักษาแผงสวติช์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ , รูปแบบต้องอนุมัติจากผู้วา่จ้าง)

ฐานเสาร้ัว 14.00   ฐาน 2,500.00        35,000.00       500.00         7,000.00      42,000.00         
ทอ่เหล็ก 35.00   เส้น 500.00           17,500.00       200.00         7,000.00      24,500.00         
เหล็กตะแกรง 4.00     ม้วน 3,000.00        12,000.00       500.00         2,000.00      14,000.00         
แผ่นเพลทเหล็ก 16.00   แผ่น 200.00           3,200.00         50.00          800.00         4,000.00           
งานเชื่อม 1.00     เหมา 3,000.00        3,000.00         10,000.00     10,000.00     13,000.00         
งานสี 1.00     เหมา 1,000.00        1,000.00         3,000.00      3,000.00      4,000.00           
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 1.00     เหมา 10,000.00       10,000.00       5,000.00      5,000.00      15,000.00         

3.4 ระบบกราวด์ส าหรับแผงสวติช์หลักและร้ัว
ทอ่ PVC 1" 2.00     เส้น 100.00           200.00           20.00          40.00           240.00             
สายดินชนิดทองแดง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 95 ตร.มม. 24.00   เมตร 270.00           6,480.00         55.00          1,320.00      7,800.00           
แทง่หลักดิน (Ground Rod) 20.00   แทง่ 800.00           16,000.00       300.00         6,000.00      22,000.00         
เชื่อมด้วยความร้อน (Exo-Thermic welding) 20.00   อัน 300.00           6,000.00         100.00         2,000.00      8,000.00           



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

อุปกรณ์ประกอบ 1.00     เหมา 3,000.00        3,000.00         1,000.00      1,000.00      4,000.00           

รวมราคางานแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้า 2,143,643.00  85,160.00    2,228,803.00    

4 สายไฟและทางเดินสาย
4.1 สาย CV-FD ขนาด 1C-240 sq.mm 420.00  เมตร 775.00           325,500.00     100.00         42,000.00     367,500.00       
4.2 สาย CV-FD ขนาด 1C-185 sq.mm 456.00  เมตร 590.00           269,040.00     85.00          38,760.00     307,800.00       
4.3 สาย CV-FD ขนาด 1C-120 sq.mm 577.00  เมตร 385.00           222,145.00     65.00          37,505.00     259,650.00       
4.4 สาย CV-FD ขนาด 1C-95 sq.mm 84.00   เมตร 303.00           25,452.00       55.00          4,620.00      30,072.00         
4.5 สาย CV-FD ขนาด 1C-70 sq.mm 336.00  เมตร 220.00           73,920.00       50.00          16,800.00     90,720.00         
4.6 สาย CV-FD ขนาด 1C-50 sq.mm 32.00   เมตร 158.00           5,056.00         45.00          1,440.00      6,496.00           
4.7 สาย CV-FD ขนาด 1C-35 sq.mm 336.00  เมตร 114.00           38,304.00       40.00          13,440.00     51,744.00         
4.8 รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm. (T=2.0 mm) ชุบกัลวาไนส์+ฝาปดิ 26.00   เมตร 1,710.00        44,460.00       40.00          1,040.00      45,500.00         
4.9 รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm. (T=2.0 mm) ชุบกัลวาไนส์+ฝาปดิ 28.00   เมตร 2,277.00        63,756.00       55.00          1,540.00      65,296.00         

4.10 รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x800 mm. (T=2.0 mm) ชุบกัลวาไนส์+ฝาปดิ 30.00   เมตร 3,125.00        93,750.00       110.00         3,300.00      97,050.00         
4.11 อุปกรณ์รองรับและยึดโยง 1.00     เหมา -                  



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

เหล็กกล่อง 100x100 mm + แผ่นเพลท + สีกันสนิม (รับราง 800 mm) 40.00   เส้น 1,150.00        46,000.00       400.00         16,000.00     62,000.00         
ฐานรับรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x800 mm. 15.00   ฐาน 3,000.00        45,000.00       1,000.00      15,000.00     60,000.00         
ซัพพอร์ต รับราง เคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm 1.00     เหมา 6,000.00        6,000.00         3,000.00      3,000.00      9,000.00           
ซัพพอร์ต รับราง เคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm 1.00     เหมา 4,000.00        4,000.00         3,000.00      3,000.00      7,000.00           

4.12 อุปกรณ์ประกอบ 1.00     เหมา -                  
ข้อต่อรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x800 mm 30.00   อัน 75.00            2,250.00         30.00          900.00         3,150.00           
J Lock & U Channel รางขนาด 100x800 mm 25.00   ชุด 190.00           4,750.00         40.00          1,000.00      5,750.00           
งอฉากรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm.+ฝาปดิ 2.00     ชุด 3,885.00        7,770.00         200.00         400.00         8,170.00           
งอโค้งรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm.+ฝาปดิ 6.00     ชุด 2,325.00        13,950.00       200.00         1,200.00      15,150.00         
ข้อต่อรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm 24.00   อัน 75.00            1,800.00         30.00          720.00         2,520.00           
J Lock & U Channel รางขนาด 100x500 mm 40.00   ชุด 190.00           7,600.00         40.00          1,600.00      9,200.00           
งอโค้งรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm.+ฝาปดิ 8.00     ชุด 1,810.00        14,480.00       200.00         1,600.00      16,080.00         
ข้อต่อรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm 58.00   อัน 75.00            4,350.00         30.00          1,740.00      6,090.00           
J Lock & U Channel รางขนาด 100x300 mm 40.00   ชุด 190.00           7,600.00         40.00          1,600.00      9,200.00           
หางปลา + ปลอก 1.00     เหมา 12,508.00       12,508.00       5,000.00      5,000.00      17,508.00         
ราคาสลิปต่อสาย + เทปละลาย + เทปพนัสาย 1.00     เหมา 4,060.00        4,060.00         3,000.00      3,000.00      7,060.00           



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

รวมราคางานสายไฟและทางเดินสาย 1,343,501.00  216,205.00  1,559,706.00    
รวมจ านวนเงนิทั้งสิ้น 5,442,974.00



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงานที่ 2      งานครุภณัฑ์
โครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

กลุ่มงานที่ 2 หมวดงานครภุณัฑ์
1 หม้อแปลงไฟฟ้า

1.1 - หม้อแปลงไฟฟา้ขนาด 250 เควเีอ 1 ลูก 215,000.00 215,000.00      -              215,000.00       
1.2 - หม้อแปลงไฟฟา้ขนาด 500 เควเีอ 1 ลูก 275,000.00 275,000.00      -              275,000.00       

รวมราคาหม้อแปลงไฟฟ้า 490,000.00     -              490,000.00      

2 เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า
2.1 - เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ขนาด 320 กิโลวตัต์  (400 เควเีอ) 1 เคร่ือง 1,807,000.00 1,807,000.00    -              -              1,807,000.00    

รวมราคาเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 1,807,000.00   -              1,807,000.00   

รวมราคาครภุณัฑ์ 2,297,000.00   -              2,297,000.00   

แบบแสดงรายการ ปรมิาณ และราคา

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

                               จังหวดัเชียงใหม่


