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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

(นายสาโรช คัชมาตย)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คํานํา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ไฟฟาสาธารณะ เปนบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ เพราะเปนสิ่งจําเปน
ในการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ไฟฟาสาธารณะจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่มีสวนชวยลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ปญหาการมั่วสุมของเยาวชน และปญหาการกออาชญากรรมตางๆ ในยามวิกาล เชน การลักขโมย ฉกชิง
วิ่งราว ทํารายรางกาย ฯลฯ ซึ่งการใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชน เปนภารกิจหนาที่สําคัญประการ
หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกฎหมายไดกําหนดไวดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537
“ มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดกิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ”
• พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
“ มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ”
“ มาตรา 53 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น”
“ มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บแห ง กฎหมาย เทศบาลนครมีห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 ”

บทที่ 1 บทนํา

1

มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ

1.2 ขอบเขตมาตรฐาน
มาตรฐานไฟฟาสาธารณะนี้ กําหนดขึ้นเพื่อใหครอบคลุมการใหบริการไฟฟาสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล บนพื้นฐานความเหมาะสมทางดานเทคนิค งบประมาณ พรอม
ทั้งไดกําหนดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และการจัดการดานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.3 วัตถุประสงค
เพื่อใชสําหรับเปนคูมือ แนวทางการปฏิบัติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการใหบริการ
ไฟฟาสาธารณะแกประชาชน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1.3.1 เพื่อใหถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะ มีแสงสวางที่เพียงพอ เหมาะสม
1.3.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจรของผูใชถนนหนทาง
1.3.3 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และชวยลดปญหาการกออาชญากรรมของโจรผูราย
1.3.4 เพื่อเสริมสรางบรรยากาศแวดลอมใหนาอยูอาศัย

1.4 คํานิยาม
1.4.1 ไฟฟาสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง ระบบแรงต่ํา 220-230 โวลต
(1 เฟส) และ 380-400 โวลต (3 เฟส) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลในบริเวณแนวถนน
สายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนขาม
ทางเดินเทา (ฟุตบาท) ทางมาลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬา
ชุมชน ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง และปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา)
- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของทองถิ่น เชน ถนนที่ตอเชื่อมกับทางหลวง
แผนดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแนน เปนตน
- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนตอแยกจากถนนสายหลัก
- ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเสนหรือมากกวามาเชื่อมตอกัน
1.4.2 อุปกรณที่ใชในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
1.4.2.1 โคมไฟฟา (Luminaire) หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ประกอบดวยหลอดไฟฟา
และชุดประกอบเพื่อติดตั้งใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ (รูปที่ 1–1 และรูปที่ 1-2) ซึ่งประกอบดวย
(ก) ตัวโคมไฟ ทําดวยวัสดุที่ไมขึ้นสนิม ไมผุกรอนและแข็งแรง ทนตอดินฟา
อากาศ เชน Die cast Aluminum หรือ Glass – fiber Reinforced Polyester เปนตน
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(ข) ฝาครอบ อาจทําดวย Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ Acrylic
Glass ซึ่งแสงจากหลอดไฟตองผานไดสะดวก และตองทนตอรังสีอุลตราไวโอเลตดวยแผนสะทอนแสง
ซึ่งติดตั้งเหนือและขางหลอดไฟตองเปนแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง
(ค) สวนควบคุม จะอยูดานหลังเพื่อใสบัลลาสต อิกนิเตอร (Ignitor) คาปาซิเตอร
และขั้วตอสาย เนื่องจากโคมไฟถนนจะตองติดตั้งนอกอาคาร จึงตองมีการปองกันแมลง ฝุนและน้ําเขาสู
โคมไฟ ดังนั้นโคมไฟถนนจึงตองมีระดับการปองกัน (Degree of Protection) อยางนอยดังนี้
- สวนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54
- สวนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23
1.4.2.2 กิ่งโคมไฟฟา (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณที่เชื่อมตอกับโคมไฟฟา และ
แปนติดกิ่งโคม เพื่อยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ (รูปที่ 1-3)
1.4.2.3 แปนติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณที่ติดกับเสาไฟฟา ผนัง หรือ
กําแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟา และโคมไฟฟา (รูปที่ 1-4)
1.4.2.4 หลอดไฟฟา หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหลงกําเนิดแสงสวาง มีหลายชนิด
และสามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงคที่ตองการใชงาน เชน หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนท และหลอด
แสงจันทร เปนหลอดที่เหมาะสําหรับถนนสายรองและทางเทา หลอดไฟฟาโซเดียมความดันต่ํา (Low
Pressure Sodium Lamp) ซึ่งใหแสงสวางในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะ
สําหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเสนทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแกการมองเห็น เชน ภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่
ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟาโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใชงานยาวกวา
และใหสีเปนธรรมชาติกวา (Render Colours) เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ตองการความสวางสดใส
1.4.2.5 อุปกรณควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณควบคุมการ เปด– ปดไฟฟา
สาธารณะ มีหลายชนิด เชน สวิตชเวลา (Time Switch) สวิตชควบคุมดวยแสง (Photo Switch) และสวิตช
ธรรมดา เปนตน
1.4.2.6 เสาไฟฟา หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อใหได
ความสูงตามตองการ อาจจะเปนเสาของการไฟฟาฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพรอมชุดโคมไฟนั้นๆ (รูปที่ 1-5)
1.4.2.7 ความกวางของถนน หมายถึง ระยะหางจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของ
อีกฝง กรณีไมมีทางเทาใหนับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝง
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โคมไฟถนน แบบ ฟลูออเรสเซนต

โคมไฟถนน แบบ ฟลูออเรสเซนต
นอตลอคโคมไฟ

รูปที่ 1-1 แสดงโคมไฟฟา (Luminaire) ที่ประกอบดวยหลอดไฟฟา
และชุดประกอบเพื่อติดตั้งใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ
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รูปที่ 1-2 แสดงชุดโคมไฟถนน
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รูปที่ 1-3 กิ่งโคมไฟฟา (Rod หรือ Arm) อุปกรณที่เชือ่ มตอกับโคมไฟฟา
และแปนติดกิ่งโคมเพื่อยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ

รูปที่ 1-4 แปนติดกิ่งโคม (Bracket) อุปกรณที่ติดกับเสาไฟฟา ผนัง
หรือกําแพง เพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟา และโคมไฟฟา
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1.4.2.8 IP (Ingress Protection) Ratings - IP Rating หมายถึง ดัชนีที่แสดงการปองกัน
สิ่งแปลกปลอม เชนฝุนละออง หรือของเหลว ที่จะเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม โดยปกติจะแสดงเปน
ตัวเลข 2 หลัก
การกําหนด IP Rating จะกําหนดในรูปแบบดังนี้ IP x y (z)
IP

1

2

แสดงคาความสามารถในการปองกันของเหลว
แสดงคาความสามารถในการปองกันวัตถุเล็ดลอดเขาภายใน
ดัชนีแสดงคาการปองกันสิ่งแปลกปลอมไมใหเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม

ตัวเลขที่ 1 (x) หมายถึง การปองกันของแข็ง เชน เสนลวด หรือวัสดุอื่นๆ เชน ฝุนละอองไมให
เขาไปในดวงโคม
ตัวเลขที่ 2 (y) หมายถึง การปองกันของเหลวไมใหเขาไปในดวงโคม
บางกรณีจะมีตัวเลขที่ 3 (z) หมายถึง การปองกันการกระแทกจากภายนอก (Impact Protection)
ซึ่งปกติจะไมคอยไดใชในการกําหนดคุณสมบัติ
ตัวอยาง เชน
IP 52 หมายถึง การปองกันฝุนได และปองกันของเหลวที่ตกมาในแนวดิ่งและ
แนวที่ทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได
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ตารางที่ 1-1 ความสามารถในการปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูดวงโคม
รหัส

5

รหัสตัวแรกแสดงความสามารถในการ
ปองกันวัตถุ ( ของแข็ง ) เล็ดลอดเขาภายใน
ไมมีการปองกัน
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 50 มม. ที่มากระทบไมใหผาน
ลอดเขาไปขางในได
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 12 มม. ที่มากระทบไมใหผานลอดเขา
ไปขางในได
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 2.5 มม. ที่มากระทบไมใหผานลอด
เขาไปขางในได
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 1 มม. ที่มากระทบไมใหผานลอดเขา
ไปขางใน
สามารถปองกันฝุนได

6

สามารถปองกันฝุนไดอยางสมบูรณ

0
1

2

3

4

7
8

รหัสตัวที่สองแสดงความสามารถในการ
ปองกันของเหลวเขาไปทําความเสียหาย
ไมมีการปองกัน
สามารถปองกันน้ําที่ตกลงมาในแนวดิ่งได

สามารถปองกันน้ําที่ตกลงมาในแนวดิ่ง
และในแนวที่ทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได
สามารถปองกันน้ําฝนที่ตกลงมาในแนว
ทํามุม 60 องศากับแนวดิ่งได
สามารถปองกันหยดน้ําหรือน้าํ ที่สาดมา
จากทุกทิศทางได
สามารถปองกันน้ําที่ถูกฉีดมาตกกระทบ
ในทุกทิศทางได
สามารถปองกันความเสียหายที่เกิดจากน้ํา
ฉีดอยางรุนแรงเขาทุกทิศทางได
สามารถปองกันความเสียหายที่เกิดจาก
น้ําทวมได
สามารถปองกันความเสียหายที่เกิดจาก
น้ําทวมอยางถาวร
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รหัสตัวเลขที่ 3 การปองกันแรงกระแทกจากภายนอก (Impact protection)
0 ไมมีการปองกัน
1 ปองกันแรงกระแทก 0.225 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 150 กรัม ตกจากระดับความสูง 15 ซม.)
2 ปองกันแรงกระแทก 0.375 joule (ตังอยางเชน น้ําหนัก 250 กรัม ตกจากระดับความสูง 15 ซม.)
3 ปองกันแรงกระแทก 0.5 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 250 กรัม ตกจากระดับความสูง 20 ซม.)
4 ปองกันแรงกระแทก 2.0 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 500 กรัม ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)
5 ปองกันแรงกระแทก 6.0 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 1.5 ก.ก. ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)
6 ปองกันแรงกระแทก 20.0 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 5 ก.ก. ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานฉบับนี้ไดเรียบเรียงและอางอิงมาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตาม BS 5489
Road lighting มาตรฐานไฟฟาสาธารณะของการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง มาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พุทธศักราช 2545 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติในการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ที่จุดทางแยก วงเวียน สะพาน และจุดเชื่อมตอของถนน
และครอบคลุมถึงวิธีการสํารวจ ออกแบบ การบํารุงรักษา
ขอบขายของมาตรฐานฉบับนี้ไดรวมถึงการออกแบบไฟฟาสาธารณะเพื่อความสวยงาม และ
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศนของทองถิ่นตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติใหแกบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ไฟฟาสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
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บทที่ 2
มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
การติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สาธารณะจํ า เป น จะต อ งดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก วิ ช าการ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้

2.1 มาตรฐานความสองสวาง
2.1.1 ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร
ตารางที่ 2 -1 ความตองการแสงสวางสําหรับไฟถนน
ประเภทถนน
1.
2.
3.
4.

ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ทางแยก
วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร

ความสองสวางเฉลีย่ วัดในแนวระดับต่ําสุด (lux)
15
10
22
15

2.1.2 สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน สะพาน
สะพานลอยคนขาม ทางเดิ นเทา ทางม าลาย ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง ปายจอดรถประจําทาง
(ไมมีศาลา)

บทที่ 2 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
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ตารางที่ 2 -2 ความตองการแสงสวางสําหรับพื้นที่สาธารณะ
ชนิดของพื้นที่
สวนสาธารณะ
ในตลาด (ในอาคาร)
ลานตลาด (นอกอาคาร)
สนามเด็กเลน
ลานจอดรถสาธารณะ
ลานกีฬาชุมชน
สะพาน
สะพานลอยคนขาม
ทางเดินเทา (ฟุตบาท)
ทางมาลาย
ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง
ปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา)

ความสองสวางเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ําสุด (lux)
10
100
30
50
15
50
30
15
7
45
30
7

ในบริเวณใดที่มีความเสี่ยงตออาชญากรรม การลักขโมย หรือมีปญหาเกี่ยวกับกลุมมิจฉาชีพสูง
ควรเพิ่มความสองสวางใหมากขึ้นดวย

2.2 รูปแบบการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน
สามารถเลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใชงานไดตามความเหมาะสม และสอดคลองกับ
ภูมิทัศนของพื้นที่นั้นๆ สําหรับการกําหนดรูปแบบในการติดตั้ง (รูปที่ 2-1) สามารถดําเนินการไดดังนี้
2.2.1 ติดตั้งฝงเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆในซอย หรือทางเทา (รูปที่ 2-2)
2.2.2 ติดตั้งสองฝงถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนกวางไมเกิน 6 เมตร (รูปที่ 2-3)
2.2.3 ติดตั้งสองฝงถนน ตรงขามกัน เหมาะสําหรับถนนกวาง 8 เมตร ขึ้นไป (รูปที่ 2-4)
2.2.4 ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟาเปนสองทางในเสาตนเดียวกัน เหมาะสําหรับถนน
กวาง 8 เมตร ขึ้นไป และมีเกาะกลางถนน (รูปที่ 2-5)
2.2.5 การติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road) (รูปที่ 2-6) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กวาการ
ติดตั้งตามแนวถนนปกติ
2.2.6 การติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction) (รูปที่ 2-7) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กวาการ
ติดตั้งตามแนวถนนปกติ
2.2.7 การติดตั้งโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About) (รูปที่ 2-8)
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ถนน
รูปแบบ ตามขอ 2.2.1

ถนน
รูปแบบ ตามขอ 2.2.2

ถนน
รูปแบบ ตามขอ 2.2.3

ถนน
ถนน
รูปแบบ ตามขอ 2.2.4

สัญลักษณชุดโคมไฟฟาสาธารณะ
รูปที่ 2-1 การกําหนดรูปแบบ และจุดติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนตามขอ 2.2
บทที่ 2 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
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รูปที่ 2-2 ติดตั้งฝงเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆ ในซอย หรือทางเทา

รูป 2-3 ติดตั้งสองฝงถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนใหญปานกลาง
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รูปที่ 2-4 ติดตั้งสองฝง ถนน ตรงขามกัน เหมาะสําหรับถนนกวาง 8 เมตรขึ้นไป

รูปที่ 2-5 ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟาเปนสองทางในเสาตนเดียวกัน

บทที่ 2 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
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รูปที่ 2-6 แสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road )

รูปที่ 2-7 แสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction)

รูปที่ 2-8 แสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About)
หมายเหตุ : S คือระยะหางปกติระหวางโคม
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2.3 ระยะหางระหวางจุดติดตั้งดวงโคมกับขอบถนนที่สัมพันธกับความเร็วของยานพาหนะ
ในการกําหนดจุดติดตั้งโคมไฟฟาจะตองอยูในตําแหนงที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดตั้ง
หนาอาคารซึ่งกีดขวางทางสัญจร หนาสถานที่สําคัญ และสถานที่ที่นาสนใจ เชน อนุสาวรีย โบสถ และ
อาคารที่มีสถาปตยกรรมสวยงาม เพราะจะทําลายทัศนียภาพ และความสวยงาม
นอกจากนี้เสาดวงโคมที่ติดตั้งริมถนน จะเปนสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชน
ของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได ดังนั้นเพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเฉี่ยวชน จึงควรจะ
ติดตั้งเสาดวงโคมใหหางขอบถนน(ผิวการจราจร) ใหมาก ทั้งนี้ระยะหางจากขอบถนนถึงจุดติดตั้งเสาดวง
โคมยิ่งมาก จะลดความรุนแรงเนื่องจากการเฉี่ยวชนไดมากเชนกัน อยางไรก็ตามการกําหนดระยะหางจาก
ขอบถนนเพื่อติดตั้งโคมไฟจะตองใหสอดคลองกับการกําหนดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในถนนสาย
นั้นดวย ตามตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 ระยะหางความปลอดภัยระหวางจุดติดตั้งดวงโคม
กับขอบถนนที่สัมพันธกับความเร็วของยานพาหนะ
ความเร็วของยานพาหนะ
(ก.ม./ชั่วโมง)

ระยะหางจากขอบถนน
(เมตร)

50
80
100
120

0.8
1-1.5
อยางนอย 1.5
อยางนอย 1.5

ที่มา :BS 5489 : Part 1
หมายเหตุ 1. ความเร็วของยานพาหนะ เปนความเร็วตามกฎหมายกําหนด
2. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามตารางที่ 2-3 ได เนื่องจากไมมีพื้นที่ระยะหางจากขอบถนน
เพียงพอ ใหสามารถติดตั้งเสาดวงโคมได ในระยะไมต่ํากวา 0.65 เมตร พรอมมีที่กําบังเสา
ดวงโคม (Barrier) ความสูง 0.9 – 1.30 เมตร พรอมทั้งแผนสะทอนแสงสีเหลืองสลับดํา
ติดกับที่กําบังนั้นดวย

บทที่ 2 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
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2.4 ระยะหางของจุดติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
หมายถึง ระยะหางระหวางจุดติดตั้งไฟฟาสาธารณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งหากเปน
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนก็จะติดตั้งดวงโคมที่เสาไฟฟาของการไฟฟาฯ ตามแนวถนนนั้น
ระยะหางระหวางเสาของการไฟฟาฯ จะกําหนดไวประมาณ 20 เมตร 40 เมตร และ 80 เมตร ขึ้นอยูกับขนาด
ของสายไฟฟาที่พาดบนเสาไฟฟา ดังนั้นการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนจึงจะใชระยะหางระหวาง
เสาดังกลาว แตบางแหงเสาไฟฟาปกไวในเขตทางที่อยูหางถนนมาก (เขตทาง 30-40 เมตร) หากติดตั้งที่
เสาไฟฟาจะไมสามารถใหแสงสวางไดตามตองการ จําเปนที่จะตองใชโคมไฟพรอมเสาควงโคมหรือเสา
คอนกรีตเพื่อติดตั้งตามไหลทางหรือทางเทา ซึ่งสามารถกําหนดระยะหางไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ตองจัดใหมีระดับแสงสวางเปนไปตามมาตรฐานความสองสวาง ขอ 2.1 (หนา 11)
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บทที่ 3
ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ
ในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตองคํานึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยตอสาธารณชน โดยมี
องคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณา ในเรื่องการติดตั้งทางไฟฟา การเลือกใชวัสดุอุปกรณ ระบบควบคุม
และอุปกรณปองกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การติดตั้งทางไฟฟา
การติ ด ตั้ ง ให ยึ ด ถื อ มาตรฐานการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ า สํ า หรั บ ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช 2545
(มาตรฐาน วสท. 2001-45) โดยการติดตั้งไฟฟาสาธารณะสามารถแบงไดเปน
3.1.1 การเดินสายเปดหรือเดินลอย (Opening Wiring) บนวัสดุฉนวน
3.1.1.1 การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวน หมายถึง วิธีการเดินสายแบบเปดโลงโดยใชตุม
หรือลูกถวยเพื่อการจับยึด สายที่ใชตองเปนสายแกนเดี่ยวและตองไมถูกปดบังดวยโครงสรางของอาคาร
3.1.1.2 การเดินสายในสถานที่ชื้น เปยก หรือมีไอที่ทําใหเกิดการผุกรอน ตองมีการ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกสายไฟฟา
3.1.1.3 สายไฟทุกเสนจะตองเปนสายหุมฉนวน PVC ขนาดแรงดัน 750 โวลต ตาม
มอก. 11-2531 และจะตองไมมีการตัดตอสายไฟที่ใด นอกจากที่ขั้วตอสายหรือกลองตอสาย
3.1.1.4 วัสดุฉนวนสําหรับการเดินสายตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน
3.1.1.5 การเดินสายบนตุมใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 3-1 โดยติดตั้งบนแร็ค
และลูกรอกแรงต่ําได สายตัวนําตองเปนสายทองแดงหุมฉนวนชนิดใชภายนอก ที่มีขนาดเพียงพอที่รับ
โหลดทั้งหมดได และตองมีขนาดไมเล็กกวา 4 ตร.มม. ในพื้นที่บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ยอมให
ใชสายอลูมิเนียมหุมฉนวนได แตทั้งนี้ตองไมเล็กกวา 10 ตร.มม.
3.1.1.6 การเดินสายบนลูกถวยใหเปนไปตามที่กําหนดใน ตารางที่ 3-2
3.1.1.7 สายไฟฟาซึ่งติดตั้งบนตุมหรือลูกถวยจะตองยึดกับฉนวนที่รองรับใหมั่นคง
ในกรณีที่ใชลวดผูกสาย (Tie Wire) ใหใชชนิดที่มีฉนวนที่ทนแรงดันเทียบเทาฉนวนของสายไฟฟานั้น
ในกรณีที่อาจจะสัมผัสไดโดยพลั้งเผลอ

บทที่ 3 ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ
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ตารางที่ 3 -1 การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร
การติดตั้ง

ระยะสูงสุดระหวาง
จุดจับยึดสาย (เมตร)

บนตุม
บนลูกถวย

2.5
5.0

ระยะหางต่ําสุดระหวาง (เมตร)
สายไฟฟา
สายไฟฟากับ
สิ่งปลูกสราง
0.1
0.025
0.15
0.05

ขนาดสายใหญสุด
(ตร.มม.)
50
ไมกําหนด

ตารางที่ 3 -2 การเดินสายเปดบนลูกถวยภายนอกอาคาร
ระยะสูงสุดระหวางจุด
จับยึดสาย (เมตร)
ไมเกิน 10
11-25
26-40

ระยะหางต่ําสุดระหวาง (เมตร)
สายไฟฟา
สายไฟฟากับ
สิ่งปลูกสราง
0.15
0.05
0.20
0.05
0.20
0.05

ขนาดสายเล็กสุด
(ตร.มม)
2.5
4
6

3.1.2 การเดินสายในทอโลหะหนา (Rigid Metal Conduit) ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate
Metal Conduit)
3.1.2.1 ทอโลหะดังกลาวสามารถใชกับงานเดินสายทั่วไปทั้งในสถานที่แหง ชื้นและ
เปยก โดยตองติดตั้งใหเหมาะสมกับสภาพใชงาน
3.1.2.2 ในสถานที่เปยก ทอโลหะและสวนประกอบที่ใชยึดทอโลหะ เชน สลักเกลียว
(Bolt) สแตรป (Strap) สกรู (Screw) ฯลฯ ตองเปนชนิดที่ทนตอการผุกรอน
3.1.2.3 ปลายทอที่ถูกตัดออกตองลบคม เพื่อปองกันไมใหบาดฉนวนของสาย การทํา
เกลียวทอตองใชเครื่องทําเกลียวชนิดปลายเรียว
3.1.2.4 ขอตอ (Coupling) และขอตอยึด (Connector) ชนิดไมมีเกลียว ตองตอใหแนน
เมื่อติดตั้งในสถานที่เปยกตองใชชนิดกันฝน (Rain Tight)
3.1.2.5 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมต่ํากวา 360 องศา
3.1.2.6 หามใชทอโลหะขนาดเล็กกวา 15 มม.
3.1.2.7 ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอน จึงทําการเดินสายไฟฟา
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3.1.3 การเดินสายในทออโลหะแข็ง (Rigid Nonmetallic Conduit)
ทออโลหะแข็งและเครื่องประกอบการเดินทอ ตองใชวัสดุที่เหมาะสม ทนตอความชื้น
สภาวะอากาศและสารเคมี สําหรับทอที่ใชเหนือดินตองมีคุณสมบัติตานเปลวเพลิง (Flame-Retardant)
ทนแรงกระแทกและแรงอัด ไมบิดเบี้ยวเพราะความรอนภายใตสภาวะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใชงาน ในสถานที่
ใชงานซึ่งทอรอยสายมีโอกาสถูกแสงแดดโดยตรง ตองใชทอรอยสายชนิดทนตอแสงแดด สําหรับทอที่
ใชใ ตดิ นวั สดุ ที่ใ ชต องทนความชื้ น ทนสารที่ ทําใหผุ กร อนและมี ความแข็ ง แรงเพีย งพอที่ จะทนแรง
กระแทกไดโดยไมเสียหาย ถาใชฝงดินโดยตรง โดยไมมีคอนกรีตหุมวัสดุที่ใชตองสามารถทนน้ําหนักกด
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการติดตั้งได
3.1.3.1 หามใชทออโลหะแข็งที่มีขนาดเล็กกวา 15 มม.
3.1.3.2 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา
3.1.3.3 ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอน จึงทําการเดินสายไฟฟา
หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินสายไฟฟาฝงดินโดยตรง (Direct Burial) แตหากมีความ
จํ า เป น ที่ จ ะต อ งติ ด ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ า สํ า หรั บ
ประเทศไทย พ.ศ. 2545

3.2 ชนิดของสายไฟฟา
สายไฟฟาที่อ นุญาตใหใช ไดแก สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดี่ยวและสายไฟฟาหุมฉนวนมี
เปลือกนอก ดังนี้
3.2.1 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 4) หรือ “THW” แรงดัน
พิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งแบบเดินลอยยึดดวยวัสดุฉนวน (รูป 3-1)
3.2.2 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 6) หรือ
“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยในทอฝงดิน (รูป 3-2)
3.2.3 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531 ตารางที่ 7) หรือ
“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยทอฝงดิน (รูป 3-3) และใชรวมกับระบบตอลง
ดินแบบ TT
3.2.4 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอก มีสายดิน (มอก.11-2531 ตารางที่ 14) หรือ
“NYY-GRD” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยทอฝงดิน และใชรวมกับระบบการตอลง
ดินแบบ TN-C-S
3.2.5 สายไฟฟาอลูมิเนียมหุมฉนวนแกนเดี่ยว (มอก.293)
บทที่ 3 ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ
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รูปที่ 3-1 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนแกนเดีย่ ว (มอก.11-2531 ตารางที่ 4) หรือ “THW”
แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งแบบเดินลอยยึดดวยวัสดุฉนวน

รูปที่ 3-2 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 6)
หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยในทอฝงดิน
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รูปที่ 3-3 สายไฟฟาหุมฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531 ตารางที่ 7)
หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยทอฝงดิน

3.3 การตอลงดิน
ระบบไฟฟาสาธารณะกําหนดใหมีการตอลงดิน
3.3.1 ระบบการตอลงดิน (Grounding) สวนโลหะของไฟฟาสาธารณะจะตองมีการตอลงดิน
ตามระบบการตอลงดินที่ระบุไวอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ก. ระบบ TN-C-S เปนระบบตอลงดินที่ใชสายดิน (สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง) แยก
ตางหากอเสนตอสวนโลหะของไฟฟาสาธารณะ และตอรวมกับสายนิวทรัลเพียงจุดเดียวที่แผงสวิตชตน
ทางพร อมกับต อลงดิน ที่จุดนั้น (เปนจุ ดหลังรั บไฟจากการไฟฟาสว นภูมิภ าค/การไฟฟานครหลวง)
ตามที่แสดงไวดังรูปที่ 3-4

บทที่ 3 ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ
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ข. ระบบ TT เปนระบบตอลงดินที่ไมเกี่ยวของกับระบบตอลงดินของไฟฟากําลังมี
การตอวงจรตามที่แสดงไวดังรูปที่ 3-5 และ รูปที่ 3-6
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หมายเหตุ 1. รูปที่ 3-4, 3-5 และ 3-6 แสดงเฉพาะโหลด 1 เฟส
2. รูปที่ 3-4., 3-5 และ 3-6 แสดงเฉพาะระบบตอลงดินไมไดแสดงระบบปองกันอื่นไว
3.3.2 ชนิด/ขนาดสายตอหลักดิน
ก. สายทองแดงหุมฉนวนขนาดระบุอยางต่ํา 10 ตร.มม.
ข. แผนเหล็กอาบสังกะสีขนาดพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 27.4 ตร.มม. และความหนา
ไมนอยกวา 3 มม.
ค. ลวดเหล็กกลาเคลือบสังกะสีตีเกลียวขนาดระบุอยางต่ํา 25 ตร.มม.
ง. เหล็กเสนกลมขนาดเสนผานศูนยกลางอยางต่ํา 6 มม.
หมายเหตุ ลวดเหล็กตีเกลียวชุบสังกะสีและเหล็กเสนกลมใหใชฝงในเสาไฟฟาคอนกรีตเทานั้น
3.3.3 จุดตอสําหรับสายตอหลักดินเขากับหลักดิน
ก. เชื่อมดวยความรอน (Exothermic Welding)
ข. แบบบีบอัด (Compression Type)
ค. แบบประกับ (Clamp Type)
ง. แบบเชื่อมไฟฟา (Electric Welding) ใชในกรณีสายดินฝงในเสาไฟฟาคอนกรีต
และแผนเหล็กอาบสังกะสีตอกับหลักดิน (พรอมทา Cold Galvanizing หรือ ZincSpray ที่จุดเชื่อมดวย)
บทที่ 3 ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ
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3.3.4 ความตานทานการตอลงดิน
แผงสวิตช (หากเปนโลหะ) และ/หรือสวนโลหะไฟฟาสาธารณะ จะตองมีการตอลงดิน
และมีคาความตานทานหลักดินกับดินตามที่ระบุไวในขอ 3.3.5
หมายเหตุ ใหปกหลักดินขนานกับหลักดินเดิม 1.8 ถึง 2.4 เมตร เพิ่มเติมในกรณีที่ไมสามารถ
ทําคาความตานทานหลักดินกับดินตามที่ระบุในขอ 3.3.5 ได
3.3.5 ขอแนะนําการเลือกใชระบบตอลงดิน
ระบบไฟฟากําลังของ
การไฟฟาทองถิ่น

วงจรการจาย
ไฟฟาสาธารณะ

สายอากาศ

สายอากาศ

สายอากาศ

สายใตดิน

สถานที่ตั้งของ
โคมไฟฟาสาธารณะ
บนเสาไฟฟาคอนกรีต
อยูสูงจากพื้นดิน
มากกวา 2.4 เมตร

บนทางเดินทางราบที่มี
ผูคนสัญจรประจําและ
สามารถสัมผัสกับสวน
โลหะโคมไฟฟาสาธารณะ
ได

ระบบตอลงดิน
ที่แนะนํา
TT แบบไมใช สายดิน

25 โอหม (สูงสุด)

TN-C-S
TT แบบไมใชสายดิน

25 โอหม (สูงสุด)
5 โอหม (สูงสุด)
25 โอหม (สูงสุด) +
การใชเครื่องตัดไฟรั่ว

TT แบบไมใชสายดิน

TT แบบใชสายดิน

สายอากาศ/สายใตดิน
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สายใตดิน
บางสวน +
สายอากาศ (รอย
ทอเกาะกับโครง
สะพาน)

ความตานทาน
การตอลงดิน

TN-C-S
-สะพานลอยคนเดินขาม TT แบบใชสายดิน
ถนน
-สะพานขามทางแยก
หรือ
-สะพานอื่นใดที่
TT แบบใชสายดิน
ออกแบบใหผูคนสามารถ
สัญจรบนสะพานนั้นได

บทที่ 3 ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ

I
ที่มีพิกัด ∆N สูงสุด
30 มิลลิแอมแปร
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน
25 โอหม (สูงสุด) +
การใชเครื่องตัดไฟรั่ว

I
ที่มีพิกัด ∆N สูงสุด
30 มิลลิแอมแปร
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน
25 โอหม(สูงสุด)
5 โอหม (สูงสุด)
25 โอหม (สูงสุด) +
การใชเครื่องตัดไฟรั่ว

I
ที่มีพิกัด ∆N สูงสุด
30 มิลลิแอมแปร
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 3 - 3 ความลึกสําหรับใตดินระบบแรงต่ํา
วิธีการเดินสาย
1. เคเบิลฝงดินโดยตรง
2. ทอโลหะหนาและทอโลหะหนาปานกลาง
3. ทออโลหะซึง่ ไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาฯ
(รูปที่ 3-7)

ความลึกต่ําสุด (ม.)
ไมมีแผนคอนกรีตกั้น มีแผนคอนกรีตกั้น
0.60
0.45
0.15
0.15
0.45
0.30

รูปที่ 3-7 แสดงวิธีการเดินสายเคเบิลใตดิน

บทที่ 3 ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ
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3.4 ระบบควบคุมไฟฟาสาธารณะ
การควบคุมไฟฟาสาธารณะควรติดตั้งใหอยูในสถานที่ที่เหมาะสมแกการควบคุม หรือ เลือกใช
การควบคุมโดยอัตโนมัติ อาทิเชน ใชสวิตซควบคุมดวยแสง (Photo Switch) ในการควบคุมการเปด-ปด
ไฟฟาสาธารณะ รวมกับชุดคอนแทคเตอร หรือ ใชสวิตซเวลา (Timer Switch)

3.5 อุปกรณปองกัน
3.5.1 สําหรับไฟฟาสาธารณะที่ติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟาทองถิ่น และมีการติดตั้ง
สายไฟฟาบนลูกถวย ใหจัดใหมี ฟวส ทุกโคมไฟฟาสาธารณะ (รูปที่ 3-8)
3.5.2 สําหรับไฟฟาสาธารณะที่ติดตั้งแบบสายใตดิน ใหมีการติดตั้งฟวส ลูกถวยที่ชองบริการ
บริเวณโคนเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะทุกตน
3.5.3 ใหติดตั้งอุปกรณปองกันกระแสเกินและลัดวงจรที่แหลงจายไฟตนทางของวงจรไฟฟา
สาธารณะ
3.5.4 ใหติดตั้งอุปกรณกันฟา (Lightning Arrester) สําหรับแรงต่ําของโคมไฟแสงสวาง
สาธารณะที่ตองพาดสายดินไปตามแนวถนนทุกๆ 250 เมตร (รูปที่ 3-8)

Connector ชนิดบีบ

ลอฟาแรงต่ํา

รูปที่ 3-8 แสดงการติดตั้งอุปกรณปองกัน
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บทที่ 3 ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ

ฟวสแรงต่ํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.6 เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบ และตรวจรับงาน
องค กรปกครองสว นท องถิ่ น ควรจัด หาเครื่ องมื อ ตรวจวัด ไวสํ าหรับใชต รวจสอบในงาน
ออกแบบ ตรวจรับงานติดตั้งและงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ เครื่องมือตรวจวัดที่ควรจัดหาไว ไดแก
3.6.1 Digital Multimeter (DMM) เปนเครื่องตรวจวัดคาตาง ๆ ของไฟฟาควรมีคุณลักษณะ
อยางนอยดังตอไปนี้
3.6.1.1 เปนแบบพกพา (Portable) ใชไดทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ใชกับแบตเตอรี่
Alkaline ที่สามารถหาซื้อไดงายในทองถิ่น
3.6.1.2 ระดับความปลอดภัยของอุปกรณไฟฟา ไมนอยกวา Category III 1000 V.
3.6.1.3 มี AC Clamp พรอมสายยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร สําหรับใชงานรวมกับ DMM
ในการวัดคากระแสไฟฟา
3.6.1.4 ความสามารถในการตรวจวัด
- Vac
0 – 1000 V หรือมากกวา
- Vdc
0 – 1000 V หรือมากกวา
- Aac
60 mA – 10 A หรือมากกวา
- Adc
60 mA – 10 A หรือมากกวา
- Resistance 0 Ω - 50.00 MΩ หรือมากกวา
3.6.1.5 ความเที่ยงตรงในการตรวจวัด
- Vac
± 1.0% หรือดีกวา
- Vdc
± 1.0% หรือดีกวา
- Aac
± 1.5% หรือดีกวา
- Adc
± 1.0% หรือดีกวา
- Resistance ± 1.0% หรือดีกวา
3.6.1.6 AC Clamp เมื่อใชงานรวมกับ DMM จะตองวัดกระแสไฟฟาสลับไดใน
ระหวาง 1 ถึง 100 A หรือดีกวา โดยมีความเที่ยงตรง รวม ± 3% หรือดีกวา
3.6.1.7 อื่น ๆ
- มีกระเปาสําหรับใส DMM และ AC Clamp (แยกกระเปากันได) ที่สะดวก
และสามารถกันฝุนละอองในขณะเดินทาง เคลื่อนยาย และในการเก็บรักษา
- ควรเลือกซื้อจากผูขายที่นาเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย
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3.6.2 เครื่องวัดความสวาง (Lightmeter) เปนเครื่องมือตรวจวัดระดับความสวางในพื้นที่ที่
ตองติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ ควรมีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้
3.6.2.1 เปนเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (Portable) สามารถนําไปใชงานไดทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่
3.6.2.2 ใชกับแบตเตอรี่ Alkaline ที่มีขายทั่วไป สามารถหาซื้อไดงายในทองถิ่น
3.6.2.3 เพื่อความสะดวกในการอานและจดคาความสวางเครื่องวัดนี้จึงควรเปนแบบ
ดิจิตอล จํานวนหลักไมนอยกวา 3 ½ หลัก
3.6.2.4 ความสามารถในการตรวจวัด
- ชวงการวัด 5 lux ถึง 20 klux หรือดีกวา
- ความละเอียด 0.01 lux
- ความเที่ยงตรง ± 3%
3.6.2.5 สามารถจดคาการอานคางไวได (Data Hold)
3.6.2.6 อื่น ๆ
- มีกระเปาสําหรับใสเครื่องที่สะดวกและสามารถกันฝุนละอองในขณะ
เดินทาง เคลื่อนยาย และในการเก็บรักษา
- ควรเลือกซื้อจากผูขายที่นาเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย
3.6.3 เครื่องตรวจสอบความตานทานฉนวนไฟฟา (Insulation Tester) เนื่องจากอุปกรณชนิดนี้
มีราคาคอนขางสูง หากมีความจําเปนตองใช อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟา
นครหลวง หรือผูรับจาง
3.6.4 เครื่องวัดความตานทานไฟฟาของหลักดิน (Earth Resistance Tester) เนื่องจากอุปกรณ
ชนิดนี้ มีราคาคอนขางสูง หากมีความจําเปนตองใช อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง หรือผูรับจาง
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บทที่ 4
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการติดตั้งและ
ใหบริการไฟฟาสาธารณะเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด มีดังนี้

4.1 สํารวจสภาพไฟฟาสาธารณะในปจจุบัน
มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อสํารวจตรวจสอบและพิจารณา
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามตัวอยางแบบสํารวจ (หนา 40)โดยเร็ว และ
รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทํารายงานเสนอผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาวามีจุดใดบางที่มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเปนไปตามมาตรฐานและมีจุดใดบางที่ตองมีการ
แกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะตองดําเนินการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณหรือวาจางดําเนินการ
แกไขปรับปรุงตอไป
สําหรับกรณีที่จําเปนจะตองมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหม ใหดําเนินการตามขอ 4.2
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(กรณีมอบหมาย)
: ควรประกอบดวยผูมีความรู ดังนี้
- ดานไฟฟา คุณวุฒิ ปวช. ทางชางไฟฟาหรือชางอิเล็กทรอนิกส
- ดานโยธา คุณวุฒิ ปวช. ทางชางกอสราง ชางสํารวจ หรือทาง
สถาปตยกรรม
(กรณีแตงตั้งคณะทํางาน) : ควรประกอบดวยผูมีความรู ดังนี้
- วิศวกรไฟฟาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต
ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- วิศวกรโยธาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต
ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
หมายเหตุ : เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กรณีองคกรปกครองทองถิ่นไมมีบุคลากรดังกลาว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่อยู
ในเขตพื้นที่เพื่อจัดบุคลากรดังกลาวเขารวมเปนคณะทํางานตามความจําเปน (ดู ภาคผนวก ก)
บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ
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4.2 ไฟฟาสาธารณะที่กําลังจะสรางหรือติดตั้งใหม
สําหรับการจัดหา หรือ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ที่กําลังจะดําเนินการขึ้นใหม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ควรจัดตั้งคณะทํางานชุดตางๆ ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามรายละเอียดใน
ขั้นตอนตอไปนี้
4.2.1 การกําหนดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินการจัดหาหรือติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
จะต อ งกํ า หนดแผนงาน/โครงการ ที่ จ ะดํ า เนิ น การให ชั ด เจน เพื่ อให การดํ าเนิ นงานเป นไปอย างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล บรรลุ วั ตถุ ประสงค ที่ ตั้ งไว โดยอาจกํ าหนดแผนงาน/โครงการเป น
4 ลักษณะ ดังนี้ แผนเฉพาะครั้ง (Single Planing) แผนระยะสั้น (1-3 ป) แผนระยะกลาง (3-5 ป) หรือแผน
ระยะยาว (5 ป ขึ้ น ไป) ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมและนโยบายของผู บ ริ ห ารองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นแตละแหง
การกําหนด แผนงาน/โครงการ ควรมีสาระสําคัญ ดังนี้
- ชื่อโครงการ
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย / ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ขอบเขตงาน
- วิธีดําเนินการ
- บุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
- ระยะเวลา
- งบประมาณ
4.2.2 การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย ในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะสามารถ
พิจารณาดําเนินการ ตามลักษณะของแผนงาน/โครงการ ดังนี้
(ก) กรณีแผนงาน/โครงการซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเอง
เชน โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเฉพาะจุด ไดแก บริเวณตลาด สวนสาธารณะ
สะพานลอย ฯลฯ ใหคณะทํางานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งขึ้น หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอ 4.1 ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางเทคนิค และประมาณการคาใชจาย
( ดู ภาคผนวก ง ) เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา
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(ข) กรณีแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดและความยุงยากทางดานเทคนิค
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน โครงการติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณถนน
ตรอก/ซอย ทั้งตําบล ฯลฯ การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจายตองพิจารณาในรายละเอียด
(Detail Design) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการวาจางหนวยงาน หรือองคกรที่มีความ
เชี่ยวชาญ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทย ที่ขึ้นทะเบียน
กระทรวงการคลัง เปนตน เพื่อดําเนินการ
- ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ออกแบบ รายละเอียด และขั้นตอนการดําเนินงาน
ของโครงการฯ
- ประมาณการคาใชจายโดยละเอียด
- จัดทําแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/ หรือแบบ
คํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations)
- จัดทําขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference)
4.2.3 ลักษณะขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference)
ในขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference) ควรกําหนดให
ผูรับจางจัดใหมีวิศวกรไฟฟาและวิศวกรโยธา ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต จากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคี
วิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน เพื่อทําหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ รวมทั้งประสานการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปฏิบัติภารกิจปฏิสัมพันธ)
ยกเวนกรณีขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ กําหนดใหตองมีแบบมาตรฐาน
วิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/หรือมีการแสดงแบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering
Calculations) ผูรับจางจะตองจัดใหมีวิศวกรไฟฟาและวิศวกรโยธา ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภา
วิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน ทําหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
รายละเอียดของขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR) ควรประกอบดวย
- ที่มาของโครงการ
- วัตถุประสงค
- ขอบเขตงาน
- ผูควบคุมงาน
- ลักษณะดวงโคมไฟ
บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ
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- ระบบไฟฟาควบคุม
- อุปกรณปองกัน
- ระยะเวลา
- งบประมาณ
4.2.4 การขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะจากการไฟฟาฯ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จะตอง
ยื่นเรื่องตอการไฟฟาฯ (กฟน./ กฟภ.) ในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะโดยไมเสียคาใชจาย
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
กรณีขออนุญาตและใหการไฟฟาฯ เปนผูดําเนินการติดตั้ง
(1) มีหนังสือแจงการไฟฟาฯ ในพื้นที่ พรอมแผนที่บริเวณที่จะติดตั้งโดยสังเขป
(2) การไฟฟาฯ จะทําการสํารวจและประมาณการคาใชจาย และแจงคาใชจายกลับมา
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) คาใชจายในการใหบริการ เปนไปตามระเบียบของการไฟฟาฯ
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตั้งเอง
(1) มีหนังสือแจงการไฟฟาฯ ในพื้นที่เพื่อขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะ พรอมแผนที่
บริเวณที่จะติดตั้งและแบบติดตั้ง ซึ่งมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ ลงนามรับรอง
(2) รายละเอียดจํานวนชุดโคมไฟฟาสาธารณะที่จะติดตั้ง และกําลังไฟฟา (Wattage) ของ
ชุดโคมไฟฟา
(3) หลังจากติดตั้งแลวเสร็จแจงประสานการไฟฟาฯ ในกรณีที่ตองใหการไฟฟาฯ
ดําเนินการติดตั้งมิเตอรเพื่อเชื่อมตอระบบ
4.2.5 การตรวจสอบงาน / การตรวจรับงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
คณะกรรมการตรวจการจาง / ตรวจรับงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ควรจะประกอบดวย
วิศวกรไฟฟา และวิศวกรโยธาในระดับภาคีวิศวกร ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับ
ภาคีวิศวกรขึ้นไปอยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน
ยกเวนกรณีที่มีแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/ หรือมีการแสดง
แบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations) กําหนดไวเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดงานจาง
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองประกอบดว ยวิศวกรไฟฟา และวิศวกร
โยธาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละ
หนึ่งคน
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คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองดําเนินการตรวจสอบงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ใหเปนไปตามรายละเอียดอุปกรณชิ้นสวน และขั้นตอนการติดตั้ง ตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดงานจาง
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และควรดําเนินการทดสอบผลการใชงานรวมกันกับผูรับจาง เปนเวลาไมนอยกวา
หนึ่งสัปดาหเพื่อตรวจดูวางานติดตั้งไฟฟาสาธารณะเปนไปตามรายละเอียดอุปกรณชิ้นสวนและขั้นตอน
การติดตั้งตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะหรือไม พรอมทั้งบันทึกผลการ
ทดสอบการใชงานตามแบบทดสอบการใชงานไฟฟาสาธารณะ (หนา 42) กอนลงนามตรวจรับงานติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ ซึ่งผูตรวจสอบฝายคณะกรรมการตรวจการจาง ควรเปนวิศวกรไฟฟา และวิศวกรโยธาที่
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จํานวนอยางนอยอยางละหนึ่งคน

บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ

35

มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ

แผนผังแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เริ่มงาน
จนท./ คณะทํางาน ตามขอ 4.1 สํารวจตรวจสอบสภาพไฟฟา
สาธารณะในปจจุบัน พรอมทํารายงานผลการตรวจสอบ
กรณีโครงการที่ อปท. สามารถดําเนินไดเอง
จนท./ คณะทํางาน ตามขอ 4.1 ดําเนินการตามขอ 4.2.2 (ก)
- สํารวจ ออกแบบ กําหนดรายละเอียด
- ประมาณการคาใชจาย
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
อปท. ดําเนินการขออนุญาตการไฟฟาฯ
ติดตั้ง ตามขอ 4..2.4 (กรณีตองขออนุญาต)

กรณีโครงการใหมซึ่งตองวาจาง
อปท. กําหนดแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ ตามขอ 4.2.1
อปท. วาจางหนวยงาน/ องคกรที่เชี่ยวชาญ ดําเนินการตามขอ 4.2.2 (ข)
- สํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย
- จัดทํารายละเอียด และขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดทําแบบมาตรฐาน/แบบคํานวณเชิงวิศวกรรม
- จัดทําขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR)
ตามขอ 4.2.3
อปท. ดําเนินการจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะตาม TOR
พรอมกับดําเนินการขออนุญาตการไฟฟา ฯ ตามขอ 4.2.4

อปท. ดําเนินการจัดหาอุปกรณ
และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ผูบริหารพิจารณาอนุมัติวาจางติดตั้ง
อปท. ประสานการไฟฟา ฯ กรณีที่ตองการ
ใหการไฟฟา ฯ ดําเนินการติดตั้งมิเตอร
เพื่อเชื่อมตอระบบ

ผูรับจางดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
อปท. ประสานการไฟฟาฯ กรณีที่ตองการใหการไฟฟาฯ ดําเนินการ
ติดตั้งมิเตอรเพื่อเชื่อมตอระบบ
คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรับตามแนวทางปฏิบัติ ขอ 4.2.5

ใชงานประจําวัน
อปท. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานไฟฟาสาธารณะ ทําหนาที่
- ติดตาม ตรวจสอบสภาพไฟฟาสาธารณะ ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ( ขอ 4.3(ก) )
- จัดทํา/ปรับปรุงรายงานความตองการซอมบํารุง และการจัดเก็บอะไหล (ขอ 4.3(ข) )
- จัดทํา/ปรับปรุงรายงานความตองการเครื่องมือวัดงานตรวจสอบ (ขอ 4.4)
- จัดทํา/ปรับปรุงรายงานสภาพการจัดบุคลากรงานซอมแซมบํารุงรักษา (ขอ 4.5 )
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4.3 การซอมบํารุงและการจัดเก็บอะไหล ทั้งในสวนที่มีอยูเดิมและที่ไดดําเนินการกอสรางหรือ
ติดตั้งใหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดตั้งงบประมาณเพื่อการซอมบํารุง ซอมแซมอุปกรณ
ไฟฟาทั้งในสวนที่มีอยูเดิมและที่ไดดําเนินการกอสรางหรือติดตั้งใหม ในวงเงินประมาณรอยละ 5 ของ
ราคาคาอุปกรณติดตั้งไฟฟาสาธารณะของโครงการเดิมและโครงการใหม รวมถึงใหมีการจัดเก็บอะไหล
ที่จําเปนตามรายชื่ออะไหลที่จําเปนแกการจัดเก็บไวใชในงานซอมบํารุงเบื้องตน ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
(ก) ความถี่ของการบํารุงรักษา (Cleaning interval) จะขึ้นอยูกับตัวประกอบตางๆ เชน ความ
เสื่อมประสิทธิภาพของดวงโคมเนื่องจากอายุการใชงาน ความสกปรกของดวงโคมเนื่องจากฝุนละออง และ
ภาวะมลพิษ (pollution) ซึ่งสามารถกําหนดความถี่ของการบํารุงรักษาได 3 ระดับตามภาวะมลพิษดังนี้
- ภาวะมลพิษสูง (High Pollution) ไดแกยานอุตสาหกรรม เมืองใหญๆที่มีการจราจร
หนาแน น มี ฝุ น ละออง/แมลงมาก และใกล ช ายฝ ง ทะเล (ระยะห า งจากฝ ง ทะเล
ประมาณ 3 กิโลเมตร) จะตองดูแลบํารุงรักษา และทําความสะอาดดวงโคมถี่มากเปน
พิเศษ (6 เดือน/ครั้ง)
- ภาวะมลพิษปานกลาง (Medium Pollution) ไดแกชุมชนเมืองขนาดกลาง บานพักอาศัย
หรือพื้นที่ที่มีฝุนละอองนอย จะตองดูแล บํารุงรักษา และทําความสะอาดดวงโคม
นอยลง (9 เดือน/ครั้ง)
- ภาวะมลพิษต่ํา (Low Pollution) ไดแกพื้นที่ชนบทหางไกล สภาวะอากาศสะอาด
การดูแลบํารุงรักษานอยมาก (12 เดือน/ครั้ง)
นอกจากนี้จะตองหมั่นตรวจสอบ เปลี่ยนหลอดไฟ และอุปกรณที่ชํารุด ใหใชงานได
สมบูรณ และมีความปลอดภัยอยูเสมอ
(ข) อะไหลที่จําเปนแกการจัดเก็บไวใชในงานซอมบํารุงเบื้องตน ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
เนื่ องจาก โคมไฟถนนที่ ใ ช ง านจะเกิ ด ความเสื่ อ มประสิ ทธิ ภ าพของดวงโคม และเกิ ด ความเสี ย หาย
เนื่องจากอุบัติเหตุ จึงควรมีการเตรียมเก็บสํารองอะไหลที่จําเปน (Spare Part) ประมาณรอยละ 2-5 ของ
จํานวนติดตั้งใชงานที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
- หลอดไฟฟา
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
- ฟวส
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
- บัลลาสต
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
- สตารทเตอร
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ
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-

คาปาซิเตอร
อิกนิเตอร
ฝาครอบโคม
เซอรกิตเบรกเกอร
เครื่องตัดไฟรั่ว

ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 2
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 2

4.4 เครื่องมือวัดในการตรวจสอบและตรวจรับงานติดตั้งใหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือวัดที่จะตองมีไวใชในการตรวจสอบ
และตรวจรับงานติดตั้ง และงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะตามรายชื่อที่ไดกําหนดไวในขอ 3.6 (หนา 29)
เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบ และตรวจรับงาน

4.5 การจัดบุคลากรในการซอมแซม บํารุงรักษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดบุคลากรพรอมอุปกรณเครื่องมือวัดที่จะตองมีไวใชใน
การตรวจสอบ และตรวจรับงานติดตั้ง และงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ ตามที่ไดกลาวถึงในขอ 4.1
ซึ่งอยางนอยควรเปนผูมีความรูทางชางไฟฟาหรือชางอิเล็กทรอนิกส และผูมีความรูทางชางกอสราง
ชางสํารวจ หรือทางสถาปตยกรรม จํานวนอยางละหนึ่งคน เพื่อดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ระบบไฟฟาสาธารณะโดยสม่ําเสมอ

4.6 การรับแจงเหตุจากประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุและใหบริการแจงสถานภาพ
การใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชน โดยอาจจัดใหมีผูอยูเวรยามประจําสํานักงานทําหนาที่รับแจงเหตุ
นอกเวลาราชการ เพื่อใหประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาเสีย/ขัดของ ไดตลอด 24 ชั่วโมง การจัดระบบ
ใหประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาสาธารณะขัด ของ สามารถดําเนินการไดห ลายวิธี เชน แจ ง เหตุ
โดยการเขียนหนังสือคํารอง/หนังสือรองเรียน แจงเหตุทางโทรศัพท แจงเหตุทางเว็ปไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงเหตุทางวิทยุสื่อสาร งานปองกัน อปพร. เปนตน (ดูภาคผนวก จ)

4.7 การปฏิบัติงานซอมแซม แกไขปญหาไฟฟาสาธารณะ
4.7.1 ในกรณีที่สามารถดําเนินการไดทันที เชน การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟขาด/แตก
ที่ครอบดวงโคมไฟชํารุด ไฟดับ/เสีย เฉพาะจุด ฯลฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงเหตุ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.7.2 ในกรณีที่การแกไขซอมแซม ตองประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน การเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ร ถชนเสาดวงโคมชํ า รุ ด เสี ย หาย เป น เหตุ ใ ห ไ ฟฟ า ดั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควร
มอบหมายเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบ ทําหนาที่ประสานงานติดตอการซอมบํารุง แกไขปญหาไฟฟาเสีย/
ขัดของ พรอมทั้งทําการประชาสัมพันธสถานภาพการแกไข กําหนดการ ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ใหประชาชนไดรับทราบ ทั้งนี้อาจมีการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว วิทยุทองถิ่นหรือผานทางผูนํา
ชุมชน เปนตน
4.7.3 ใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ แจ งผลการดําเนินงานใหประชาชนผูแจง เหตุ/ผูรองเรีย น
ทราบภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
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ตัวอยางแบบการสํารวจ
1. พื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจ
สวนสาธารณะ
ลานจอดรถสาธารณะ
สะพานลอยคนขาม
ถนนสายหลัก
วงเวียน

ตลาด
ลานกีฬาชุมชน
ปายจอดรถประจําทาง
ถนนสายรอง
ทางเดินเทา

สนามเด็กเลน
สะพาน
ศาลาที่พักผูโดยสาร
ทางแยก
ทางมาลาย

2. ระบุชื่อหรือที่ตั้ง…………………………………………………………………………………………………………..
3. ระยะหางจากระบบจําหนายเดิมของการไฟฟาฯ………………………………………………………………………กม.
4. การติดตัง้ ไฟฟาสาธารณะ
ไมมี
มี

สวางเพียงพอ…………lux

ไมเพียงพอ…………lux

5. อุปสรรคในการทํางาน
ไมมี
มี ระบุ……………………………………….........……………………………………………………………….
……………………………………………………………….........……………………………………………….
……………………………………………………………….........……………………………………………….
6. บุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตั้งเองได
มีบุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตั้งเองได จํานวน ……………….. คน
ไมมีบุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตั้งเองได
7. ชนิดของโคมไฟฟาที่จะใชในการติดตั้ง
หลอดฟลูออเรสเซนต
หลอดโซเดียมความดันสูง
หลอดแสงจันทร
หลอดชนิดอื่นๆ (ระบุ)

w
w
w
w

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8. การประมาณการคาใชจายเบื้องตนในการติดตัง้ (เฉพาะอุปกรณไฟฟา)
…………………………. บาท
(ดูประมาณการราคาชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาในภาคผนวก ง)
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ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
9. แผนที่พรอมแนวเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟานครหลวงบริเวณพื้นที่ที่จะติดตั้ง
(กรุณาวาดแผนที่ตั้งใหชัดเจน)

10. ผูรับผิดชอบดําเนินการสํารวจ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบ
ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ
(

วันที่..............................................

)
ลงชื่อ

(

)
ลงชื่อ

(

)

วันที่.........................................
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ตัวอยาง
แบบทดสอบการใชงานโคมไฟฟาสาธารณะ
1. ตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้งตามสัญญาจาง
ครบถวนตามสัญญา
ไมครบ

ขาด.......................................................................……….
...............................................……………….................
2. ตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณที่ใชติดตั้งวาเปนไปตามสัญญาจาง
ถูกตอง
ไมถูกตอง
เพราะ............................................................................…...
.......................................................................…........
3. ตรวจสอบการติดตัง้ วาเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ถูกตอง
ไมถูกตอง
เพราะ.................................................................................
..................................................................................
4. ตรวจสอบคาความตานทานของกราวด
ไมเกิน 5 โอหม
เกิน 5 โอหม
5. ผลทดสอบการใชงานไฟฟาสาธารณะ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบฝายคณะกรรมการตรวจการจาง
...................……….............................ลงชื่อ
(.............................…………...............)
วันที่................................……..............
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ผูรวมตรวจสอบฝายผูรับจางติดตั้ง
……......................................................ลงชื่อ
(…….....................................………….)
วันที่.......................................………….

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ความขาดแคลนวิศวกรประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระบบไฟฟาสาธารณะนอกขายบริการของการไฟฟาฯ
หนวยวัดความสวาง
ประมาณการราคาชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาสาธารณะเพื่อการ
จัดเตรียมงบประมาณ
ภาคผนวก จ ตัวอยางการปฏิบัติงานรับแจงเหตุและซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก
ความขาดแคลนวิศวกรประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ระบุใหมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีจุดประสงค
เพื่อจะสรางและดํารงมาตรฐานของระบบไฟฟาสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และทางราชการ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไฟฟาสาธารณะที่มีมาตรฐานเทาเทียมกัน
ในทุกทองถิ่น ซึ่งเปนพื้นฐานของการบริการที่พึงพอใจและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน แตใน
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีวิศวกรตามที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดมีจํานวนไมมาก ทําให
ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไดอยางถูกตอง
เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดขาดแคลนวิศวกร
ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. งานที่กําหนดใหตองมีแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/หรือมีการ
แสดงแบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations)
- ในสวนของผูรับจาง หรือผูประกอบการ จะตองจัดใหมีวิศวกรไฟฟา และวิศวกร
โยธาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจาก
สภาวิศวกร อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน และใหตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทุกครั้ง
- ในสวนของคณะกรรมการตรวจการจาง/ตรวจรับงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองประกอบดวย วิศวกรไฟฟา และ
วิ ศ วกรโยธา ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นใบอนุ ญ าตจากสภาวิ ศ วกร ตั้ ง แต ร ะดั บ ภาคี วิ ศ วกรขึ้ น ไป ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน โดยอาจขอความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน เชนเดียวกับขอ 2 ที่จะกลาวตอไป
2. งานในขั้นตอนอื่นๆ ที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหควรมีหรือตองมีวิศวกรตามกฎหมาย
กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอความรวมมือจากวิศวกรในทองถิ่น หรือวิศวกรที่ประจําตาม
หนวยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่อยูในพื้นที่รวมเปนคณะทํางาน เชน
- วิศวกรไฟฟาประจําโรงงาน
- วิศวกรโยธาจากบริษัทกอสราง
ภาคผนวก
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วิศวกรไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
วิศวกรไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วิศวกรไฟฟาจากบริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วิศวกรไฟฟาจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
วิศวกรโยธาจากกรมทางหลวง
ฯลฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ข
ระบบไฟฟาสาธารณะนอกขายบริการของการไฟฟาฯ
มาตรฐานฉบับนี้ ใชสําหรับระบบไฟฟาสาธารณะในทองถิ่นที่อยูในขายบริการของการไฟฟา
เชน การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง เปนตน ทองถิ่นที่อยูนอกเขตระบบจําหนายของ
ระบบไฟฟาใหติดตอการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการไฟฟานครหลวงในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ เพื่อขอความ
รวมมือในการขยายเขตการจําหนายกระแสไฟฟา
ทองถิ่นที่มีความจําเปนและมีงบประมาณเพียงพอที่จะสรางระบบไฟฟาสาธารณะไวบริการ
ประชาชนที่ตั้งอยูนอกขายบริการทางการไฟฟาฯ ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. ระบบไฟฟาสาธารณะ
การจัดหาจัดสรางระบบไฟฟาสาธารณะใหดําเนินการตามมาตรฐานฉบับนี้ ใหพรอมที่จะ
รับการตอเชื่อมกับระบบการไฟฟา เมื่อการขยายเขตระบบจําหนายมาถึง
2. เครื่องกําเนิดไฟฟา
2.1 เครื่องกําเนิดไฟฟาที่จัดหามาใช จะตองผลิตกระแสไฟฟาที่มีคุณภาพเทียบเทากับ
คุณภาพของการไฟฟาฯ และเปนชนิดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถ ในการควบคุม
บํารุงรักษาและบริหารจัดการไดทั้งระบบ เครื่องกําเนิดไฟฟาที่จะติดตั้งจะตองผลิตไฟฟาไดไมนอยกวา 1.2
เทา ของกําลังไฟฟาที่ระบบไฟฟาสาธารณะตองการ
2.2 หากเปนการจัดหาดวยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหพิจารณา
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดที่เปนเครื่องยนตดีเซล ที่มีขนาดเหมาะสมกับระบบไฟฟาสาธารณะนั้น
และเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถควบคุมดูแลไดตามขอ 2.1 เปนอันดับแรก
3. เมื่อระบบจําหนายไฟฟาขยายไปถึง ใหติดตอประสานงานกับสํานักงานการไฟฟาฯ ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบทําการเชื่อมตอระบบไฟฟาสาธารณะของทองถิ่นเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาฯ
4. เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชงานกอนการเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟา หามนําไปใชเปน
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง สําหรับระบบไฟฟาสาธารณะของทองถิ่น ยกเวนกรณีที่สํานักงานการไฟฟาฯ
ไดจัดหาและติดตั้งอุปกรณตัดตอ (Transfer Switch) ใหแลว
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ภาคผนวก ค
หนวยวัดความสวาง
หนวยวัดความสวาง ลักซ (The unit of lux)
ถาเราวางเทียนไข ในตําแหนง 1 ฟุตหางจากวัตถุ จะใหความสองสวาง 1 ฟุต-candle ซึ่งมีคาประมาณ
10 ลักซ
ตัวอยางเปรียบเทียบคาของความสองสวางในหนวยของ “ลักซ” (lux)
แสงอาทิตยสองโดยตรงกลางแจง (Direct sunlight)
แสงอาทิตย (Indirect sunlight)
ทองฟาปกคลุมดวยเมฆ (Overcast day)
แสงภายในสํานักงาน
แสงตอนพลบค่ํา (Twilight)
คืนวันเพ็ญ (Full moon)

100,000 – 130,000
10,000 – 20,000
1,000
200 – 400
10
0.1

lux
lux
lux
lux
lux
lux

อุณหภูมิสี คือคาที่แสดงคุณสมบัติของสเปคตรัมของแหลงกําเนิดแสง โดยปกติจะมี 7 แถบสี (สีรุง)
หลอดที่ใหอุณหภูมิสีต่ําหมายถึงใหแสงในโทนอุน (warm) เชน สีเหลือง สีแดง สวนหลอดที่ใหอุณหภูมิ
สีสูงจะใหแสงเย็น (cool) เชน สีน้ําเงิน อุณหภูมิสีมีหนวยเปน เคลวิน (Kelvin - K)
ตัวอยางแหลงกําเนิดแสงที่ใหอุณหภูมิสีตางๆ
แสงเทียน
แสงอาทิตย เชา เย็น หลอดโซเดียมความดันสูง
แสงอาทิตย (เที่ยง) หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด warm white
ทองฟาแจมใส (Blue sky)
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Color Rendering Index (CRI)
คือ คาตัวเลขระหวาง 0 – 100 ที่บอกถึงคุณภาพของแหลงกําเนิดแสงที่ตกกระทบบนวัตถุและทําใหการ
มองเห็นสีมีความใกลเคียงแสงธรรมชาติมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะแสงของหลอดไฟฟาชนิดตางๆ
ที่ไมใชเปนหลอดไส (non-incandescent lamp) เชน หลอดฟลูออเรสเซนต เมทาลฮาไลด หลอดโซเดียม
ความดันต่ํา/สูง เปนตน ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟฟาใชเปนตัวบงชี้คุณสมบัติดังกลาว ทั้งนี้
หากคา CRI ของหลอดไฟฟาใดมีคามากแสดงวาหลอดไฟฟานั้นใหแสงที่ใกลเคียงแสงธรรมชาติมาก
ตารางที่ ค-1
ตัวอยางคา CRI ของหลอดไฟฟาชนิดตางๆ
ชนิดของหลอดไฟฟา
หลอดแสงจันทร (Clear mercury)
White deluxe mercury
หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด warm white
หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด cool white
หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด daylight
หลอดเมทาล ฮาไลด (metal halide) 4200K
หลอดเมทาล ฮาไลด (metal halide) 5400K
หลอดโซเดียมความดันต่ํา (low pressure sodium)
หลอดโซเดียมความดันสูง (high pressure sodium)
หลอดไฟฟาธรรมดา ( 100 – watt incandescent)

CRI
17
45
55
65
79
85
93
0-18
25
100
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ภาคผนวก ง
ประมาณการราคาชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาสาธารณะ
เพื่อการจัดเตรียมงบประมาณ
1. รายละเอียดอุปกรณโคมไฟสาธารณะและประมาณการราคา (ป 2548)
ตารางที่ ง-1 ชนิดอุปกรณโคมไฟสาธารณะและราคาโดยประมาณ
อางอิงราคาป 2548
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชนิด
โคมไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต ขนาด 1 x 36 watt
โคมไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต ขนาด 2 x 36 watt
หลอดแสงจันทร ขนาด 125 watt
หลอดแสงจันทร ขนาด 250 watt
หลอดไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต 36 watt แบบธรรมดา
หลอดไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต 36 watt แบบซูเปอร
โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันต่ํา ขนาด 125 watt
โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันต่ํา ขนาด 250 watt
โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 125 watt
โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 watt
หลอดไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 125 watt
หลอดไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 watt
กิ่งโคมไฟฟาพรอมแปน
เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร
เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร
ชุดโคมไฟฟาชนิดเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคมเดี่ยว
ชุดโคมไฟฟาชนิดเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 8 เมตร พรอมกิ่งโคมเดี่ยว
ชุดโคมไฟฟาชนิดเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 9 เมตร พรอมกิ่งโคมเดี่ยว
ชุดโคมไฟฟาชนิดเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 9 เมตร พรอมกิ่งโคมคู
สวิตชควบคุมดวยแสง ขนาด 35 แอมแปร

ราคา (บาท)
750
900
169
345
52
76
4,300
4,800
4,300
4,800
1,150
1,250
900
2,200
2,800
6,900
8,500
9,200
10,000
2,000

หมายเหตุ หลอดไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต 40 watt และหลอดไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันต่ํา
ขนาด 125 watt, ขนาด 250 watt เริ่มเสื่อมความนิยม
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2. รายละเอียดสายไฟฟา ชนิดและขนาดตางๆ
2.1 สายกลมแกนเดียวหุมดวยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต อุณหภูมิ 70ํ C ตาม มอก.
11-2531 ตารางที่ ง-2
ตารางที่ ง-2 ราคา (บาท/เมตร) สายกลมแกนเดียวหุมดวยฉนวน พี.วี.ซี.
แรงดัน 750 โวลต อุณหภูมิ 70ํ C
อางอิงตามมอก. 11-2531
จํานวนแกน
1
1
1
1
1
1
1

พื้นที่หนาตัด (ตร.มม.)
4
6
10
16
25
35
50

ราคา (บาท/ เมตร)
9
14
22
34
62
74
107

2.2 สายสงกําลังไฟฟาชนิดกลมใชฝงใตดิน หุมดวยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน
750 โวลต อุณหภูมิ 70ํ ซ. ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ ง-3
ตารางที่ ง-3 ราคา (บาท/เมตร) สายสงกําลังไฟฟาชนิดกลมใชฝงใตดิน
หุมดวยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต อุณหภูมิ 70ํ C
อางอิงตามมอก. 11-2531
จํานวนแกน
1
1
1
1
1
1
1

พื้นที่หนาตัด (ตร.มม.)
4
6
10
16
25
35
50

ราคา (บาท/ เมตร)
21
31
37
50
69
94
127
ภาคผนวก
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ตารางที่ ง-3 ราคา (บาท/เมตร) สายสงกําลังไฟฟาชนิดกลมใชฝงใตดิน
หุมดวยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต อุณหภูมิ 70ํ C
(ตอ)
อางอิงตามมอก. 11-2531
จํานวนแกน
พื้นที่หนาตัด (ตร.มม.)
ราคา (บาท/ เมตร)
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2
2

4
6

43
59

2

10

84

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

16
25
35
50
2.5
4
6
10
16
25
35
50
2.5
4
6
10
16
25
35
50

118
174
231
330
35
51
73
107
158
228
307
444
35
61
89
136
200
293
404
566
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3. ทอรอยสายไฟฟา
3.1 ทอหนา (I.M.C. Conduit) และทอบาง (E.M.T. Conduit)
ตารางที่ ง-4 ประเภทและความหนาของทอรอยสายไฟ
ขนาด (นิ้ว)
9/8
½
¾
1
1¼
1½
2
2½
3
3½
4
5

TAS
I.M.C.
128.40
174.00
235.20
303.60
375.60
504.00
816.00
984.00
1,134.00
1,260.00
2,160.00

E.M.T.
70
100
144
211
246
304
-

หมายเหตุ ราคานี้เพื่อใชเปนแนวทางการจัดเตรียมงบประมาณเทานั้น ซึ่งเปนราคาใน
กรุงเทพมหานคร และยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางการปฏิบัติงานรับแจงเหตุและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
มาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟาสาธารณะ
งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ สวนการโยธา สํานักการชาง เทศบาลนครขอนแกน
------------------------เทศบาลนครขอนแกน มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยูภายในเขตเทศบาล
จํานวน 130,593 คน เทศบาลนครขอนแกนมีหนาที่ในการดูแลบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน
รวมทั้งการใหความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน จึงตองมีไฟฟาแสงสวางบริการแกประชาชน การ
บริการดานไฟฟา มีการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่ควบคุม กํากับ
ดูแล กําหนดขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการใชไฟฟา และใหบริการประชาชนผูที่มีความประสงคจะขอใช
ไฟฟาบานพักอาศัย สถานประกอบธุรกิจ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ ทั้งนี้ รวมถึง
ระบบไฟฟาสาธารณะ ซึ่งหมายถึงไฟฟาแสงสวางที่ติดตั้งอยูตามตรอก ซอย ถนน ทางหลวงแผนดิน
ที่เปนทางสาธารณประโยชน และรวมถึงไฟฟาภายในสวนสาธารณะตาง ๆ ที่เทศบาลนครขอนแกน
เปนผูดูแลบํารุงรักษา
ไฟฟ า สาธารณะที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลนครขอนแก น เป น ผู ดู แ ลซ อ มแซม
บํารุ งรั กษา มี อ ยูห ลายชนิด ได แก ไฟฟ าแสงสวางสาธารณะตามตรอก ซอย ถนนสายต างๆ ไฟฟ า
สาธารณะ ภายในสวนสาธารณะ และลานกีฬาตานยาเสพติด เปนตน
- การรับแจงเหตุ และการแกไขไฟฟาสาธารณะขัดของ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน เทศบาลนคร
ขอนแกน จึงไดมอบหมายใหมีเจาหนาที่ของเทศบาลรับผิดชอบ ดูแลงานไฟฟาสาธารณะโดยตรง รวมทั้ง
การตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกขอันเกิดจากไฟฟาชํารุดเสียหายและดับ
การบริการประชาชนในสวนของการซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ เนนความสําคัญ
ของการใหบริการประชาชน คือ มีความสะดวกและรวดเร็ว ไมมีความสลับซับซอนของเอกสารคํารองฯ
ซึ่งสามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานได ดังนี้
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การรับแจงเหตุ
ประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาสาธารณะขัดของได 5 วิธี คือ
1. แจงเหตุโดยการเขียนคํารอง/หนังสือรองเรียน
2. แจงเหตุโดยใชโทรศัพท
3. แจงเหตุทางเว็บไซตของเทศบาลนครขอนแกน
4. แจงเหตุโดยผานประธานชุมชนยอยของเทศบาล
5. ทางวิทยุสื่อสาร งานปองกัน และ อปพร.
- การออกปฏิบัติงาน
เมื่องานไฟฟาฯ ไดรับแจงเหตุไฟฟาสาธารณะขัดของ สามารถดําเนินการไดโดยงานไฟฟาฯ
จัดชุดออกปฏิบัติงานทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ดังนี้
1. ในเวลาราชการ (08.00 – 16.30 น.) จัดชุดปฏิบัติงาน 3 หนวย
- ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.24) พรอมเจาหนาที่ 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ เขต 1
- ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.33) พรอมเจาหนาที่ 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ เขต 2
- ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.37) พรอมเจาหนาที่ 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ/ไฟสัญญาณจราจร ปฏิบัติงานเปนชุดเคลื่อนที่เร็ว
2. นอกเวลาราชการ (16.30 – 24.00 น.) จัดชุดปฏิบัติงาน 1 หนวย
- ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.33) พรอมเจาหนาที่ 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมแกไข
ไฟฟาสาธารณะขัดของเวลากลางคืน
- การกําหนดลักษณะงานและระยะเวลาดําเนินการ
เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารตามคํารอง จะทําการคัดแยกแบงกลุม กําหนด
ลักษณะของงานตามลําดับการยื่นคํารองกอน/หลัง ไดเปน 3 กลุมงาน ดังนี้
1. งานที่สามารถดําเนินการไดทันที โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 1-3 วันทําการ เชน
งานแซมไฟฟาสาธารณะชํารุด, งานซอมแซมไฟสัญญาณจราจร, งานติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ
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2. งานที่ตองใชเวลาดําเนินการ เปนลักษณะงานที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินการมาก
หรืองานที่ตองประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินการตามคํารอง โดยไดกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 1-3 เดือน เชน งานขอยายเสาไฟฟา, งานตัดตนไมออกจากแนวสายไฟฟา, งานขอขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ
3. งานที่ไมสามารถดําเนินการได เปนลักษณะงานที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของเทศบาล
หรือขัดตอระเบียบและกฎหมายฯ เชน งานขอขยายไฟฟาสาธารณะในเขตที่ดินของเอกชน ฯลฯ
- การรายงานผลการปฏิบัติ
เมื่อดําเนินการซอมแซมแกไขไฟฟาสาธารณะขัดของแลวเสร็จตามคํารอง หรือในกรณีที่ไม
สามารถดําเนินการตามคํารองได หัวหนาชุดปฏิบัติงานจะรายงานผลการดําเนินการเปนลายลักษณอักษร
เสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ และศูนยรับเรื่องรองทุกข สํานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี
จะแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูยื่นคํารองทราบ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานงานบริการไฟฟาสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกน
ประชาชนผูรองเรียน
รายงาน / แจงผล ไมเกิน 5 วันทําการ
ศูนยรับเรื่องรองทุกขสํานักงานเลขานุการ
นายกเทศมนตรีรับเรื่องรองทุกข
รายงาน

-

ธุรการสวนโยธา ลงทะเบียนรับเรื่อง
ผอ. สวนการโยธา พิจารณา/สัง่ การ

-

หน. ฝายไฟฟาสาธารณะ
จนท. ตรวจสอบ / รายงาน ภายใน 1 วัน

สงเรื่องให จนท.ภายใน 1 วัน

ซอมไฟฟาสาธารณะ
1 – 15 วัน

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
1 วัน – 1 เดือน

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
เขาแผนฯ 1 ป

งานอื่น ๆ เชน ติดตั้งระบบ
ไฟฟา งานประเพณีตาง ๆ
งานรัฐพิธี 1 – 7 วัน

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ 1. จากเดิม ดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน ปจจุบันไดมี
การกําหนดใหชัดเจนขึ้น และรนระยะเวลาดําเนินการใหสั้นลง รวดเร็วขึ้น
2. การใหบริการรับเรื่องรองทุกข จนถึงแจงกลับใหประชาชนรับทราบ งานดานเอกสาร
จากเดิมใชเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห แตปจจุบันใชเวลา ไมเกิน 5 วัน
ภาคผนวก
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เอกสารอางอิง
เอกสารที่ไดรับจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ:
1.

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
สําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2546

เอกสารที่ไดรับจากการไฟฟานครหลวง:
2.

Metropolitan Electricity Authority, Recommended Levels of Illumination Table 9 :
Path, Plaza, Park DWG No. RC-001, 23 July 2003
3. Metropolitan Electricity Authority, Recommended Levels of Illumination Table 10 :
Car Park DWG No. RC-001, 23 July 2003
4. Metropolitan Electricity Authority, Recommended Levels of Illumination Table 12 :
Athletic Ground, Stadium DWG No. RC-001, 23 July 2003
5. Metropolitan Electricity Authority, ความตองการแสงสวางไฟถนน (Road lighting
Requirement) Table 20-1 : ความตองการแสงสวางสําหรับไฟถนน (Lighting
Requirement For Roadway) DWG No. RC-020, 17 August 2004
6. Metropolitan Electricity Authority, Lighting Position For Various Type of Roadway) Table
21-1 : At Cross roads of the road having width of the same degree, Table 21-2 At TJunction DWG No. RC-021, 6 September 2004
7. Metropolitan Electricity Authority, Lighting Position For Various Type of Roadway) Table
21-4 : At Staggered Junction DWG No. RC-021, 6 September 2004
8. Metropolitan Electricity Authority, Lighting Position For Various Type of Roadway) Table
21-7 : At Fork- Junction DWG No. RC-021, 6 September 2004
9. Metropolitan Electricity Authority, Lighting Position For Various Type of Roadway) Table
21- 9 : At Concluded DWG No. RC-021, 6 September 2004
10. Metropolitan Electricity Authority, Lighting Position For Various Type of Roadway) Table
21-10 : At T- Junction on Bends DWG No. RC-021, 6 September 2004
11. Metropolitan Electricity Authority, Lighting Position For Various Type of Roadway) Table
21-12 : At Roundabout At Three-Way Junctions DWG No. RC-021, 6 September2004
รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวของ
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12. Metropolitan Electricity Authority, Lighting Position For Various Type of Roadway) Figure
21-13 : Arrangement of Luminaries High-Mast Lighting Techniques A GradeSeparated Junction DWG No. RC-021, 6 September 2004
13. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Figure 1- 22 :
Object Area Of Measurement And Evaluation DWG No. RC-022, 15 September 2004
14. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Table 1- 22 :
Average Value and Uniformity Ratio Of Illuminance On Horizontal Plane DWG No.
RC-022, 15 September 2004
15. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Figure 2- 22 :
Examples of Arrangement Of Lighting Fixtures DWG No. RC-022, 15 September
2004
16. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Figure 2- 22
(Continued): Examples of Arrangement Of Lighting Fixtures DWG No. RC-022, 15
September 2004
17. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Figure 2- 22
(Continued): Examples of Arrangement Of Lighting Fixtures DWG No. RC-022, 15
September 2004
18. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Figure 3- 22:
Mounting Height Of Lighting Fixtures DWG No. RC-022, 15 September 2004
19. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Table 2- 22 :
Selection Of Lighting Fixture DWG No. RC-022, 15 September 2004
20. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Table 3- 22 :
Average Value and Uniformity Ratio Of Illuminance DWG No. RC-022, 15
September 2004
21. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Table 4- 22 :
Light Source Colour And Colour Rendering Properties DWG No. RC-022, 15
September 2004
22. Metropolitan Electricity Authority, Lighting For Outdoor Tennis Courts) Table 5- 22 :
Measuring Direction Of Illuminance On Vertical Plane DWG No. RC-022, 15
September 2004
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เอกสารที่ไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค:
23. กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, การติดตั้งไฟถนน
การติดตั้งดวงโคม (แบบที่ 1) แบบเลขที่ SAI-015/21025, 31 มีนาคม 2521
24. กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, การติดชุดสวิตซ
ควบคุมชนิดพลังแสงสําหรับเปด-ปด วงจรไฟถนน แบบเลขที่ SAI-015/28009 แผนที่ 46, 27 มีนาคม 2528
25. กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, แบบ “ตัวอยาง
โคมไฟถนน” แบบเลขที่ SA4-015/43001 แผนที่ 1-2, 7 มกราคม 2543
26. กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, ขอแนะนําการติดตั้ง
อุปกรณควบคุมไฟถนน แบบเลขที่ SA4-015/43002 แผนที่ 1-2, 7 มกราคม 2543
27. กองวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, แปนติดกิ่งโคมไฟถนน สําหรับโคมฟลูออเรส
เซนท ขนาด 1 x 20, 1 x 40 วัตต (แบบที่ 9,10) แบบเลขที่ S02-015/ 12039, 19 มิถุนายน
2517
28. กองวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, กิ่งโคมไฟถนน แบบเลขที่ S02-015/12039, 11
มิถุนายน 2517
29. กองวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, เสาไฟถนน แบบเลขที่ S02-015/17066, 4 ตุลาคม
2517

เอกสารที่ไดรับจากสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย:
30. สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย, แนวทางประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง (TIEA –
GD 001 : 2003)
31. สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย, ขอแนะนําการสองสวางสําหรับหองที่มี
จอคอมพิวเตอร (TIEA – GD 002 : 2003)
32. สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย, ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร
ของประเทศไทย (TIEA – GD 003 : 2003)
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เอกสารจากมาตรฐานตางประเทศ:
33. British Standard, Road Lighting Part 1 Guide to the general principles (BS 5489 Part
1 :1992)
34. BSi, Road Lighting Part 1 Guide to the general principles (AMD 9010 Amendment No. 1
published and effective from 15 May 1996 to BS 5489 : Part 1 :1992)
35. British Standard, Road Lighting Part 2 Code of practice for lighting for traffic routes
(BS 5489 Part 2 :1992)
36. British Standard, Road Lighting Part 3 Code of practice for lighting for subsidiary
roads and associated pedestrian areas (BS 5489 Part 3 :1992)
37. British Standard, Road Lighting Part 4 Code of practice for lighting for single-level
road junctions including roundabouts (BS 5489 Part 4 :1992)
38. BSi, Road Lighting Part 4 Code of practice for lighting for single-level road junctions
including roundabouts (AMD 9012 Amendment No. 1 published and effective from
15 May 1996 to BS 5489 : Part 4 :1992)
39. British Standard, Road Lighting Part 5 Code of practice for lighting for gradeseparated junctions(BS 5489 Part 5 :1992)
40. British Standard, Road Lighting Part 6 Code of practice for lighting for bridges and
elevated roads (BS 5489 Part 6 :1992)
41. Chatered Institution of building services engineers, Car Park Lighting- Dilemma
Solved, factfile No.2 May 1996
42. www.buckscc.gov.uk/highways_maintenance/street_lighting.htm, Highways
Maintenance, 8 September 2004
43. Design Standard for Urban Infrastructure 12 Public Lighting Edition 1 Issue 0
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