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ระบบไฟฟ้า 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 1. สำยไฟฟ้ำที่ ใช้งำนจะต้องไม่มี เสียงดัง   ที่ เกิดจำกกำรรั่วไหลของ
กระแสไฟฟ้ำตลอดแนวสำย 

2. แนวสำยไฟต้องห่ำงจำกต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ อย่ำงน้อย  2.50 ม. 
3. สำยไฟฟ้ำต้องอยู่ในสภำพดี มีกำรยึดโยงที่ปลอดภัย และอุปกรณ์จับยึด

สำยต้องอยู่ในสภำพไม่ช ำรุด 
4. เสำและอุปกรณ์ประกอบต้องอยู่ในสภำพดีไม่ช ำรุด 
5. ลวดผูกสำยเป็นชนิดที่ไม่ท ำให้เกิดกำรผุกร่อนเนื่องจำกโลหะต่ำงชนิด

กัน 
6. ในกรณีที่ติดตั้งสำยยึดโยง จะต้องติดตั้งลูกถ้วยสำยยึดโยง ลูกถ้วยสำย

ยึดโยงนี้ ต้องอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 2.40 เมตร 
7. กล่องหรือตู้ที่ใช้กับระบบสำยส่งไฟฟ้ำต้องมีป้ำย “ อันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง 

”ติดไว้อย่ำงถำวรและเห็นได้ชัด 
8. จ ำนวนสำยไฟฟ้ำในรำงเดินสำย ผลรวมของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ

สำยไฟฟ้ำรวมกันต้องไม่เกินขนำดควำมกว้ำงของรำงเดินสำย และต้อง
วำงเรียงกันเพียงชั้นเดียวเท่ำนั้น ห้ำมวำงซ้อนหรือเกยกัน 

9. รำงเดินสำยไฟฟ้ำส่วนที่เป็นโลหะต้องต่อลงดิน แต่ห้ำมใช้เป็นตัวน ำต่อ
ลงดินแทนสำย 

10. อุปกรณ์ประกอบต่ำงๆเช่น  หม้อแปลงเครื่องมือวัด  อุปกรณ์ตัดตอน
ไฟฟ้ำกับดักฟ้ำผ่ำต้องไม่ช ำรุด หรือมีเสียงดัง 

2. ตู้หรือแผงจ่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 1. ตู้ควบคุมไฟฟ้ำที่ติดตั้งภำยนอก จะต้องมีโครงสร้ำงที่สำมำรถป้องกันน้ ำ
เข้ำได ้และออกแบบไว้ส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร 

2. จะต้องมีป้ำยเตือน  “ อันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง ” มองเห็นได้ชัดเจน 
3. ตัวตู้ควบคุมจะต้องมีระบบกำรต่อลงดินทั้งตัวตู้และบำนประตู 
4. เครื่องปลดวงจรจะต้องมีเครื่องหมำยแสดงหรือสังเกตได้ง่ำย  ว่ำอยู่ใน

ต ำแหน่งปลดหรือต่อวงจร 
5. ในกรณีที่ตู้อยู่ติดกันหรือติดกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ ต้องมี แผ่นเพ่ือป้องกัน

ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนไม่ให้ลุกลำม 
6. สำยดินของตู้แผงสวิตช์แรงสูงกับตู้แผงสวิตช์แรงต่ ำ ต้องแยกจำกกัน

และใช้หลักดินแยกจำกกันด้วย 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. หม้อแปลงไฟฟ้ำและ

อุปกรณ์ 
1. ประตูทำงเข้ำจะต้องมีกุญแจ ใส่และเข้ำได้เฉพำะผู้มีหน้ำที่เก่ียวข้อง 
2. สำยดินของกับดักฟ้ำผ่ำให้ต่อกับตัวถังหม้อแปลง และควรแยกออก

ต่ำงหำกจำกสำยดินของสำยนิวตรอนของระบบไฟฟ้ำ 
3. กำรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ จะต้องติดตั้งกับดักฟ้ำผ่ำทำงแรงสูงครบทั้ง

สำมเฟส และควรติดตั้งกับดักฟ้ำผ่ำทำงแรงต่ ำเพ่ือป้องกันไฟฟ้ำกระชำก
ที่อำจเข้ำไปท ำอันตรำยต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ได้ 

4. สำรดักควำมชื้นหำกเปลี่ยนสีจำกสีเดิม  ต้องเปลี่ยนสำรดักควำมชื้นใหม่
ทันท ี

5. จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทั้งด้ำนไฟฟ้ำแรงสูงและแรงดันต่ ำ 
6. กำรท ำงำนของหม้อแปลงจะต้องไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ 
7. กำรติดตั้งบนลำน 

8.1 มีรั้วหรือก ำแพงล้อมรอบสูงไม่น้อยกว่ำ 2.00 เมตร   และควรมีป้ำย
เตือนแสดงข้อควำม “ อันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง ” และ”เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น” ให้เห็นชัดเจน  และรั้วที่เป็นโลหะจะต้องต่อสำย
ดิน 

8.2 ลำนพื้นจะต้องใส่หินเบอร์ 2 หนำอย่ำงน้อย 100 มม. (ยกเว้นส่วนที่
ติดตั้งบริภัณฑ์)  หรือเป็นพื้นคอนกรีต 

8.3 ส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงสูง เหนือที่ว่ำงเพ่ือปฏิบัติงำนต้องอยู่สูงจำกพ้ืนไม่
น้อยกว่ำ 2.75 เมตร หรือมีท่ีกั้นเพ่ือป้องกันกำรสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้ำ 

8.4 ระยะห่ำงตำมแนวระดับระหว่ำงรั้ว หรือผนังกับส่วนที่มีไฟฟ้ำของ
ระบบไฟฟ้ำแรงสูง ต้องไม่น้อยกว่ำ 1.20 เมตร (ส ำหรับไม่เกิน 33 
kV) และระยะห่ำงระหว่ำงหม้อแปลงด้วยกัน ต้องไม่น้อยกว่ำ 0.6 
เมตร 

8. ติดตั้งภำยในอำคำร และในห้อง 
8.1 ควรเป็นหม้อแปลงชนิดแห้ง  และจะต้องมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี 
8.2 ห้องหม้อแปลงต้องมีอุณหภูมิภำยในไม่เกิน 40 องศำเซลเซียส และ

ห้องหม้อแปลงต้องเข้ำถึงได้ส ำหรับผู้ที่มีหน้ำที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบ
และบ ำรุงรักษำ 

8.3 ระยะห่ำงระหว่ำงหม้อแปลงกับผนังหรือประตูห้อง ต้องไม่น้อยกว่ำ 
1.00 เมตร และระยะห่ำงระหว่ำงหม้อแปลงด้วยกันต้องไม่น้อยกว่ำ 
0.6 เมตร 

8.4 ในห้องควรมีแสงสว่ำงเพียงพอ (ไม่น้อยกว่ำ 200 ลักซ์)และจัดให้
สำมำรถซ่อมหรือเปลี่ยนดวงโคมได้โดยไม่เกิดอันตรำยจำกส่วนที่มี
ไฟฟ้ำ 

8.5 ต้องมีเครื่องดับเพลิง ชนิดที่เหมำะสม 
8.6 ถ้ำมีกุญแจ ใส่จะต้องเก็บไว้ในที่สำมำรถน ำมำใช้ได้สะดวก รวดเร็ว

และเข้ำได้เฉพำะผู้มีหน้ำที่เก่ียวข้องเท่ำนั้น 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

4. ก ำ ร ติ ด ตั้ ง แ ล ะ เ ดิ น
สำยไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยนอก
อำคำร 

1. สภำพกำรยึดโยงสำยต้องมั่นคงแข็งแรง และสภำพฉนวนของสำยต้องไม่
ช ำรุด จุดต่อต่ำงๆต้องมีฉนวนห่อหุ้มชนิดติดตั้งภำยนอก 

2. รำงเดินสำยที่เป็นโลหะ  ต้องมีระบบกำรต่อลงดิน 
3. สภำพเสำไฟฟ้ำต้องอยู่ในสภำพดีแข็งแรง และไม่มีต้นไม้หรือวัชพืชขึ้น

ไปพันรอบเสำและสำยไฟฟ้ำ 
4. กำรเดินสำยไฟฟ้ำใต้ดินจะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั้ง  ของ

วิศวกรรมสถำน หรือของกำรไฟฟ้ำในส่วนนั้นๆ 
5. สำยไฟฟ้ำที่ใช้ ต้องได้มำตรฐำน มอก. หรือดีกว่ำ 
6. ขนำดทนกระแสควรไม่น้อยกว่ำ   125% ของพิกัดอุปกรณ์จ่ำย

ก ำลังไฟฟ้ำและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
5. ก ำ ร ติ ด ตั้ ง แ ล ะ เ ดิ น

สำยไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยใน
อำคำร 

1. สำยไฟฟ้ำต้องได้มำตรฐำน มอก. หรือดีกว่ำ 
2. กำรเดินสำยผ่ำนผนังหรือสิ่งก่อสร้ำงต้องมีกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะ

เกิดข้ึนกับฉนวน เนื่องจำกสิ่งแหลมคม 
3. ห้ำมติดตั้งท่อส ำหรับงำนอ่ืนที่ไม่ใช่งำนไฟฟ้ำเช่น ท่อไอน้ ำ ท่อประปำ 

ท่อแก๊ส เป็นต้น อยู่บนรำงเดินสำยไฟฟ้ำ 
4. ห้ำมติดตั้งสำยไฟฟ้ำแรงดันต่ ำในรำงเดินสำยไฟฟ้ำเดียวกับสำยไฟฟ้ำ

แรงดันสูง หรือสำยตัวน ำระบบอ่ืนๆ 
5. รำงสำยไฟฟ้ำที่มี เฉพำะสำยขนำดตั้ งแต่   400  ตร .มม . ขึ้นไป     

ผลรวมเส้นผ่ำศูนย์กลำงรวมฉนวนของสำยทั้งหมดในรำง ต้องไม่เกิน
ขนำดควำมกว้ำงของรำงเคเบิล 

6. กำรต่อสำยไฟฟ้ำจะต้องท ำให้ถูกวิธีกำรต่อมีควำมมั่นคง และบริเวณจุด
ต่อจะต้องพันรอบ คลุมส่วนที่เป็นตัวน ำไฟฟ้ำด้วยเทปพันสำยไฟฟ้ำ
อย่ำงแน่นหนำ 

7. กล่องส ำหรับจุดต่อไฟฟ้ำต้องท ำจำกวัสดุที่ทนกำรผุกร่อน ตรงบริเวณที่
ตัวน ำไฟฟ้ำผ่ำน ต้องจัดให้มีบูชชิ่ง หรือเครื่องประกอบที่มีขอบมนเรียบ 

8. ขนำดสำยไฟฟ้ำควรมีพิกัดทนกระแสไฟฟ้ำได้ 125 เปอร์เซ็นต์ ของ
พิกัดใช้งำนของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  และท่ีเป็นตัวจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ 

6. ห้องควบคุมไฟฟ้ำ  และ
ตู้ควบคุมไฟฟ้ำหลัก 

1. ภำยในห้องต้องไม่เก็บสิ่งของอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีระบบท่อ
ที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อระบบไฟฟ้ำ เช่น ท่อน้ ำ,ท่อก๊ำซเชื้อเพลิง, เป็น
ต้น 

2. ภำยในตู้ต้องปรำศจำกฝุ่น หยำกไย่ ควำมชื้น 
3. มีรำยละเอียด แสดงจุดควบคุมกำรใช้ไฟฟ้ำ ของอุปกรณ์ภำยในตู้ 
4. ทำงเข้ำ/ประตู ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.60 เมตร    สูงไม่น้อย

กว่ำ 2.00 เมตร และมีป้ำยบอกว่ำเป็นห้องไฟฟ้ำ 
5. พ้ืนที่ปฏิบัติงำน โดยรอบตู้ไม่ควรน้อยกว่ำ 1.10 เมตร 
6. พ้ืนที่เหนือตู ้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 0.90 เมตร 
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6. ห้องควบคุมไฟฟ้ำ  และ
ตู้ควบคุมไฟฟ้ำหลัก(ต่อ) 

7. มีระบบแสงสว่ำงภำยในห้องอย่ำงเพียงพอ และให้สำมำรถซ่อมหรือ
เปลี่ยนดวงโคมได้โดยไม่เกิดอันตรำยจำกส่วนที่มีไฟฟ้ำ 

8. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ส ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำโดยเฉพำะ 
9. ตัวตู้ควบคุมจะต้องมีระบบกำรต่อลงดิน 
10. สวิตช์ตัดตอนไฟฟ้ำจะต้องมีขนำดพิกัดเหมำะสมกับกำรใช้งำนและได้

มำตรฐำนตำมท่ีวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยยอมรับ 
11. อุณหภูมิภำยในตู้ควบคุม,อุปกรณ์เครื่องวัด,สวิตช์ตัดตอนไฟฟ้ำ และ

ตัวน ำไฟฟ้ำ ไม่ควรเกิน 60 องศำเซลเซียส 
12. ตัวน ำไฟฟ้ำควรมีเครื่องหมำยบอกใช้งำนในแต่ละเฟส  และจุดต่อต่ำงๆ

จะต้องอยู่ในสภำพดีและแน่น 
13. สำยดินของตู้แผงสวิตช์แรงสูงกับตู้แผงสวิตช์แรงต่ ำ ต้องแยกจำกกัน

และใช้หลักดินแยกจำกกันด้วย 
14. ตู้ควบคุมกำรจ่ำยไฟฟ้ำควรมีเส้นไดอะแกรมบอกวงจรกำรจ่ำยไฟฟ้ำ 

และป้ำยชี้บอกต ำแหน่งกำรควบคุมของสวิตช์ตัดตอน  ในแต่ละส่วน
อย่ำงชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อกำรตรวจสอบและควบคุม 

7. อุ ป ก รณ์ ป้ อ งกั น ระบ บ
ไฟฟ้ำ 

1. อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ำ  ต้องอยู่ ในสภำพพร้อมใช้งำนควรมี
คุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่กำรไฟฟ้ำยอมรับ เช่น IEC ,UL, VDE, JIS, 
BS,DIN 

2. พิกัดกระแสของฟิวส์ต้องไม่สูงกว่ำของขั้วรับฟิวส์ 
3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB) ต้องมีเครื่องหมำยบอกพิกัดของแรงดัน กระแส

และควำมสำมำรถในกำรตัดกระแสที่เห็นได้ชัดเจนต้องเป็นแบบปลดได้
อิสระ และต้องปลดสับได้ด้วยมือ ถึงแม้ว่ำปกติกำรปลดสับจะท ำโดยวิธี
อ่ืนก็ตำม และต้องมีเครื่องหมำยแสดงอย่ำงชัดเจนว่ำอยู่ในต ำแหน่งสับ
หรือปลด 

4. เซฟตี้สวิตช์  ต้องเป็นชนิดที่ปลดหรือสับตัดวงจรได้พร้อมกันทุกๆเฟส
และจะเปิดฝำได้ต่อเมื่อได้ปลดวงจรออกแล้ว 

8. แผงจ่ำยไฟฟ้ำย่อยแต่ละ
อำคำรหรือชั้น/ห้อง 

1. ตู้ควบคุมหรือแผงจ่ำยไฟฟ้ำย่อยส่วนที่เป็นโลหะและไม่ได้ใช้เป็นทำงเดิน
ของกระแสไฟฟ้ำจะต้องมีระบบกำรต่อลงดิน 

2. อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ำ ต้องอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ไม่ช ำรุด 
3. ตัวตู้ถ้ำติดตั้งภำยนอกจะต้องออกแบบไว้ส ำหรับติดตั้งภำยนอกสำมำรถ

กันน้ ำเข้ำได้ 
4. แผงจ่ำยไฟฟ้ำของวงจรย่อยแสงสว่ำงและเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกแผงต้อง

ติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินทำงด้ำนไฟเข้ำ 
5. เครื่องป้องกันกระแสเกินในแต่ละแผงย่อย ต้องไม่เกิน 42 ขั้ว ไม่รวมข้ัว

ที่เป็นประธำน 
6. ตัวแผงสวิตช์และแผงย่อยต้องท ำด้วยวัสดุไม่ดูดซับควำมชื้นและไม่ติดไฟ 
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8. แผงจ่ำยไฟฟ้ำย่อยแต่ละ
อำคำรหรือชั้น/ห้อง(ต่อ) 

7. อุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้ำในแต่ละวงจร ควรมีป้ำยบอกต ำแหน่งที่ใช้ควบคุม
ของแต่ละวงจร ให้ชัดเจน  ว่ำใช้ควบคุมในส่วนไหนบ้ำง 

9. เ ค รื่ อ ง ก ำ เ นิ ด ไ ฟ ฟ้ ำ
เครื่องยนต์ดีเซล 

1. อำคำรห้องที่ติดตั้งเครื่องก ำเนิด จะต้องมีโครงสร้ำงและแท่นเครื่อง
รองรับที่มั่นคงแข็งแรง 

2. กำรระบำยควำมร้อนและไอเสียจะต้องไม่มีผลกระทบต่อเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ป่วย และเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

3. ระดับควำมดังของเสียงเครื่องยนต์ จะต้องมีกำรป้องกันไม่ให้ดังเกินจน
เกิดกำรรบกวนต่อแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำรตรวจรักษำและผู้ที่
เข้ำรับกำรรักษำ หำกติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำในอำคำรที่มีเจ้ำหน้ำที่
อำศัยอยู่ควำมดังของเสียงที่ออกจำกผนังห้องที่ติดตั้งระยะห่ำง 1 เมตร 
ควรมีระดับควำมดังของเสียงที่ออกจำกผนังห้องที่ติดตั้งระยะห่ำง  1 
เมตร ควรมีระดับ 

4. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป จะต้องมีกำรป้องกันกำร
สั่นสะเทือนต่อโครงสร้ำงอำคำรหรือห้องที่ติดตั้ง เมื่อเครื่องท ำงำน 

5. ตู้ควบคุมไฟฟ้ำจะต้องมีควำมปลอดภัย และมีสำยดิน 
6. ห้องที่ติดตั้งจะต้องมีพ้ืนที่ว่ำง ด้ำนข้ำงของตัวชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำควร

ไม่น้อยกว่ำ  1 เมตร  และมีควำมสะดวกในกำรตรวจสอบซ่อม
บ ำรุงรักษำ 

7. จ่ำยก ำลังไฟฟ้ำจะต้องมีขนำดเพียงพอต่อระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงที่
จ ำเป็น เช่น ห้องผู้ป่วยหนัก ,เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยชีวิต ,ตู้แช่เก็บยำ,
ลิฟต์และระบบป้องกันภัย เป็นต้น 

8. กำรเดินสำยไฟฟ้ำจะต้องเรียบร้อยไม่ เกะกะต่อกำรตรวจสอบ
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ 

10. เครื่ องจ่ ำย ไฟ ฟ้ำส ำรอง
ชนิดต่อเนื่อง 

1. อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ส ำคัญต่อกำรช่วยชีวิตคนไข้ และจ ำเป็นต้อง
ได้รับกำรจ่ำยไฟฟ้ำตลอดเวลำ ต้องมีระบบกำรจ่ำยไฟฟ้ำแบบต่อเนื่อง
จ่ำยให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้น 

2. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำชนิดต่อเนื่องจะต้องได้รับมำตรฐำน มอก. หรือดีกว่ำ
และควรที่จะจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้งำน โดยเฉพำะ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ส ำคัญต่อกำรช่วยชีวิตคนไข้  ควรส ำรองไฟฟ้ำ
ได้ในเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี

3. บริเวณพ้ืนที่จุดส ำคัญในกำรรักษำผู้ป่วย   และระบบหรืออุปกรณ์ที่
ส ำคัญหรือเพ่ือกำรหนีภัย  ควรมีระบบแสงสว่ำงส ำรองฉุกเฉินให้ควำม
สว่ำงได้ทันทีและควรสำมำรถให้แสงสว่ำงได้ในเวลำไม่น้อยกว่ำ  100 
ลักซ ์

4. แบตเตอรี่ที่ใช้ในกำรส ำรองไฟฟ้ำเพ่ือจ่ำยให้กับเครื่องส ำรองไฟฟ้ำและ
ระบบไฟฟ้ำส ำรอง กรณีที่ติดตั้งในอำคำรที่มีผู้ป่วยหรือเจ้ำหน้ำที่หรือ
ผู้คนที่ต้องอำศัยอยู่ประจ ำจะต้องเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องบ ำรุงรักษำ 
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11. อุ ป ก รณ์ เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้
ไฟฟ้ำ 

1. เต้ำรับและเต้ำเสียบไฟฟ้ำควรเป็นชนิด 3 ตำ ที่มีกำรต่อสำยดิน และ
ต้องมีขนำดพิกัดกระแสมำกกว่ำกระแสใช้งำนกับเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มำต่อ 
และต้องอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดี 

2. สวิตช์ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำจะต้องมีฉนวนห่อหุ้มไม่ให้สัมผัสกับส่วนที่มี
ไฟฟ้ำ และต้องอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดี 

3. สวิตช์,เต้ำรับและเต้ำเสียบ หำกติดตั้งในที่ที่มีควำมชื้นหรือในสถำนที่
อำจถูกน้ ำได ้จะต้องเป็นชนิดที่มีระบบป้องกันน้ ำและควำมชื้นเข้ำ 

4. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ เครื่องห่อหุ้มส่วนที่มีไฟฟ้ำจะต้องอยู่ใน
สภำพดี สำมำรถป้องกันไม่ให้ไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้ำได้ และหำกอุปกรณ์
นั้นมีกำรช ำรุดจะต้องมีป้ำยบอกเตือนให้ทรำบอย่ำงชัดเจน 

5. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีกำรสั่นสะเทือน กำรเดินสำยร้อยในท่อจะต้อง
เป็นท่อที่มีกำรยืดหยุ่นตำมกำรสั่นสะเทือนได้ 

6. มอเตอร์ไฟฟ้ำจะต้องต่อสำยดิน และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
และลัดวงจรขนำดเหมำะสม 

7. ตู้ควบคุมมอเตอร์จะต้องปรำศจำกฝุ่นและควำมชื้นและต้องต่สำยดิน 
8. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีกำรเคลื่อนย้ำยขณะใช้งำน สำยไฟฟ้ำจะต้อง

เป็นสำยที่มีกำรอ่อนตัว และจุดต่อสำยไฟฟ้ำที่ออกจำกเครื่องจะต้อง
แน่นหนำ 

12. ระบ บ ส ำยดิ น และกำร
ป้องกันไฟฟ้ำรั่ว 

1. กำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำ ต้องต่อสำยลงดิน  ที่บริภัณฑ์ประธำน
ทำงด้ำนไฟเข้ำเครื่อง 

2. กรณีที่หม้อแปลงไฟฟ้ำที่ติดตั้งอยู่ภำยนอกอำคำรที่หม้อแปลงจะต้องลง
ดินเพ่ิมอีกอย่ำงน้อยหนึ่งจุด และสำยเส้นที่ต่อลงดินนี้จะต้องเดินไปที่
ตู้ควบคุมไฟฟ้ำหลักด้วย โดยให้ต่อฝำกเข้ำกับสำยนิวตรอน 

3. ถ้ำมีตู้ควบคุมไฟฟ้ำหลักเพียงชุดเดียวแต่จ่ำยไฟฟ้ำให้กับอำคำรมำกกว่ำ
หนึ่งหลัง อำคำรแต่ละหลังแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน(ยกเว้นอำคำรที่
มีขนำดเล็กหรืออำคำรที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ต้องต่อลงดิน) ที่แผงจ่ำย
ไฟฟ้ำหลักของแต่ละอำคำรต้องต่อลงดิน แต่ละอำคำรต้องมีหลักดินเพ่ือ
ต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำและโครงห่อหุ้มอุปกรณ์ตัดวงจรประจ ำอำคำร
ด้วย 

4. โครงหรือสิ่งห่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เป็นโลหะ ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำเกิน 
50 โวลต์ และมีควำมเสี่ยงต่ออันตรำยจำกกำรเกิดไฟฟ้ำรั่ว จะต้องต่อ
สำยดินเข้ำกับโครงหรือสิ่งห่อหุ้ม นั้น 

5. สำยต่อหลักดินของระบบประธำน ต้องเป็นตัวน ำทองแดงเส้นเดียวยำว
ตลอดโดยไม่มีกำรต่อ 

6. หลักดินจะต้องมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 มม. มีควำมยำว
ปักลงดินลึกไม่น้อยกว่ำ 2.4 เมตร เป็นแท่งทองแดงหรือเหล็กชุบ
สังกะสี 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

12. ระบ บ ส ำยดิ น และกำร
ป้องกันไฟฟ้ำรั่ว(ต่อ) 

7. เครื่องตัดไฟฟ้ำรั่ว แรงดันไม่เกิน 440 โวลต์ มีค่ำกระแสรั่วที่ก ำหนดไม่
เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ มีช่วงเวลำในกำรตัดวงจรเส้นที่มีไฟฟ้ำ ไม่เกิน 
0.04 วินำที 

8. เครื่องตัดไฟฟ้ำรั่วจะต้องอยู่ในสภำพไม่ช ำรุด และสำมำรถทดสอบกำร
ท ำงำนได้ ไม่ควรใช้ป้องกันกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำมำกกว่ำสองเครื่อง 

13. ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 1. โคมไฟฟ้ำที่ติดตั้งภำยนอกควรเป็นชนิดป้องกันน้ ำเข้ำ 
2. โคมและหลอดไฟฟ้ำและข้ัวจะต้องไม่ช ำรุดอันก่อให้เกิดกำรตกหล่นได้ 
3. ถ้ำติดตั้งใกล้วัสดุหรือก๊ำซที่ติดไฟได้ง่ำย ต้องมีสิ่งป้องกันหรือกั้นไม่ให้

วัสดุติดไฟได้รับควำมร้อนเกิน 90 องศำเซลเซียส 
4. หลอดไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรฆ่ำเชื้อโรค หำกติดตั้งในสถำนที่ ที่มีผู้คนผ่ำนไป

มำกำรติดตั้งโคมจะต้องไม่ให้ผู้คนได้รับหรือมองเห็นแสงจำกหลอดนั้น
โดยตรง 

5. ค่ำควำมเข้มแสงสว่ำงในโรงพยำบำลแต่ละพ้ืนที่ ให้เป็นตำมข้อก ำหนด 
6. กำรติดตั้งหลอดไฟฟ้ำควรมีกำรก ำจัดหรือป้องกันแสงพร่ำตำ  โดย

จะต้องไม่ก่อให้เกิดกำรมองเห็นแสงไฟจำกหลอดไฟฟ้ำโดยตรง 
14. สำยไฟ VAF และ VAF-G 1. เดินเกำะผนัง 

2. เดนิในช่องเดินสำยห้ำมร้อยท่อ 
3. ห้ำมฝังดิน 
4. แรงดันไฟฟ้ำ Uo /U(v) 300/500 
5. ขนำดสำย(ตร.มม.) 1-16 
6. 2 แกน และ 2 แกนมีสำยดิน 

15. 60227 IEC 01        
สำยTHW 

1. ใช้งำนทั่วไป 
2. เดินในช่องเดินสำยและต้องป้องกันน้ ำเข้ำช่องเดินสำย 
3. ห้ำมร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 
4. แรงดันไฟฟ้ำ Uo /U(v) 450/750 
5. ขนำดสำย(ตร.มม.) 1.5-400 
6. แกนเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


