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 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งข้ึน โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีข้ึนหรือไมตํ่ากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมท้ังสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมท้ังเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ท่ีเทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําท่ีวา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 

บทนํา 
 

1.1     ความเปนมา 
 ไฟฟาสาธารณะ เปนบริการข้ันพื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ เพราะเปนสิ่งจําเปน
ในการดํารงชีวิตของประชาชน  เพื่ออํานวยความสะดวก  และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ไฟฟาสาธารณะจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ท่ีมีสวนชวยลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 

ปญหาการมั่วสุมของเยาวชน และปญหาการกออาชญากรรมตางๆ ในยามวิกาล เชน การลักขโมย ฉกชิง
วิ่งราว  ทํารายรางกาย ฯลฯ  ซึ่งการใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชน เปนภารกิจหนาท่ีสําคัญประการ
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 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
   (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น” 

  “ มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 ” 

 

 



มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 

2 บทที่ 1   บทนํา  

1.2    ขอบเขตมาตรฐาน 

 มาตรฐานไฟฟาสาธารณะนี้  กําหนดขึ้นเพื่อใหครอบคลุมการใหบริการไฟฟาสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบล  และเทศบาล  บนพื้นฐานความเหมาะสมทางดานเทคนิค งบประมาณ พรอม
ท้ังไดกําหนดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ตรวจสอบ  ซอมแซม  บํารุงรักษา    
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และการจัดการดานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

1.3    วัตถุประสงค 
 เพื่อใชสําหรับเปนคูมือ แนวทางการปฏิบัติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการใหบริการ
ไฟฟาสาธารณะแกประชาชน โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 1.3.1 เพือ่ใหถนนหนทางและพื้นท่ีสาธารณะ  มแีสงสวางท่ีเพียงพอ  เหมาะสม 

 1.3.2 เพือ่ใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจรของผูใชถนนหนทาง 
 1.3.3 เพือ่เพิม่ความปลอดภัย และชวยลดปญหาการกออาชญากรรมของโจรผูราย 
 1.3.4 เพือ่เสริมสรางบรรยากาศแวดลอมใหนาอยูอาศัย 

1.4    คาํนิยาม 

 1.4.1 ไฟฟาสาธารณะ หมายถึง การติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง ระบบแรงต่ํา 220-230 โวลต   
(1 เฟส) และ 380-400 โวลต (3 เฟส) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลในบริเวณแนวถนน
สายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนท่ีไมมีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนขาม 

ทางเดินเทา (ฟุตบาท) ทางมาลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬา
ชุมชน ศาลาที่พกัผูโดยสารรถประจําทาง และปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา) 
  - ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของทองถิ่น เชน ถนนที่ตอเชื่อมกับทางหลวง
แผนดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแนน เปนตน 
  - ถนนสายรอง  หมายถึง  ถนนตอแยกจากถนนสายหลัก 

  - ทางแยก  หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเสนหรือมากกวามาเชื่อมตอกัน 

 1.4.2 อุปกรณทีใ่ชในการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
  1.4.2.1 โคมไฟฟา (Luminaire) หมายถึง อุปกรณไฟฟาท่ีประกอบดวยหลอดไฟฟา 
และชุดประกอบเพื่อติดต้ังใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ (รูปท่ี 1–1 และรูปท่ี 1-2) ซึ่งประกอบดวย 
   (ก) ตัวโคมไฟ ทําดวยวัสดุท่ีไมข้ึนสนิม ไมผุกรอนและแข็งแรง ทนตอดินฟา
อากาศ  เชน Die cast Aluminum หรือ Glass – fiber Reinforced Polyester เปนตน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 3 

   (ข) ฝาครอบ อาจทําดวย Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ Acrylic 

Glass ซึ่งแสงจากหลอดไฟตองผานไดสะดวก และตองทนตอรังสีอุลตราไวโอเลตดวยแผนสะทอนแสง 
ซึ่งติดต้ังเหนือและขางหลอดไฟตองเปนแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง 
   (ค) สวนควบคุม จะอยูดานหลังเพื่อใสบัลลาสต อิกนิเตอร (Ignitor) คาปาซิเตอร 
และข้ัวตอสาย เนื่องจากโคมไฟถนนจะตองติดต้ังนอกอาคาร 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 อุปกรณท่ีเชื่อมตอกับโคมไฟฟา และ
แปนติดกิ่งโคม เพือ่ยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ (รปูท่ี 1-3) 

  1.4.2.3 แปนติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณท่ีติดกับเสาไฟฟา   ผนัง หรือ 

กําแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟา และโคมไฟฟา (รูปท่ี 1-4) 

  1.4.2.4 หลอดไฟฟา หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหลงกําเนิดแสงสวาง มีหลายชนิด 
และสามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการใชงาน เชน หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนท และหลอด
แสงจันทร เปนหลอดท่ีเหมาะสําหรับถนนสายรองและทางเทา หลอดไฟฟาโซเดียมความดันต่ํา (Low  

Pressure Sodium Lamp)   ซึ่งใหแสงสวางในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light)  เหมาะ
สําหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเสนทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแกการมองเห็น เชน ภาคเหนือซึ่งเปนพื้นท่ี
ท่ีมีหมอกลงจัด หลอดไฟฟาโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp)  มีอายุการใชงานยาวกวา  
และใหสีเปนธรรมชาติกวา (Render Colours) เหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีตองการความสวางสดใส 
  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 หรือเสาที่จดัซื้อพิเศษพรอมชุดโคมไฟนั้นๆ (รูปท่ี 1-5) 

  1.4.2.7 ความกวางของถนน หมายถึง ระยะหางจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของ
อีกฝง กรณีไมมีทางเทาใหนับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line)   ถงึแนวเขตที่ดินของอีกฝง 
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  รูปที่ 1-1 แสดงโคมไฟฟา (Luminaire) ที่ประกอบดวยหลอดไฟฟา 
   และชุดประกอบเพื่อติดต้ังใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ 

โคมไฟถนน แบบ ฟลูออเรสเซนต 

โคมไฟถนน แบบ ฟลูออเรสเซนต 

นอตลอคโคมไฟ
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รูปที่ 1-2   แสดงชุดโคมไฟถนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 

6 บทที่ 1   บทนํา  

 

 รูปที่ 1-3 กิ่งโคมไฟฟา (Rod หรือ Arm) อุปกรณที่เชือ่มตอกับโคมไฟฟา 
  และแปนติดกิ่งโคมเพื่อยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ 
 

รูปที่ 1-4  แปนติดกิ่งโคม (Bracket) อุปกรณที่ติดกับเสาไฟฟา ผนัง 
หรือกําแพง เพ่ือยึดกิ่งโคมไฟฟา และโคมไฟฟา 
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8 บทที่ 1   บทนํา  

  1.4.2.8 IP (Ingress Protection) Ratings - IP Rating หมายถึง ดัชนีท่ีแสดงการปองกัน
สิ่งแปลกปลอม เชนฝุนละออง หรือของเหลว ท่ีจะเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม โดยปกติจะแสดงเปน
ตัวเลข 2 หลัก 

การกําหนด IP Rating จะกําหนดในรูปแบบดังนี้ IP x y (z)  

I P 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               
   แนวท่ีทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได 
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  บทที่ 1   บทนํา 9 

ตารางที่ 1-1  ความสามารถในการปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูดวงโคม 

 

รหัส รหัสตัวแรกแสดงความสามารถในการ 
ปองกันวัตถุ ( ของแข็ง ) เล็ดลอดเขาภายใน 

รหัสตัวที่สองแสดงความสามารถในการ 
ปองกันของเหลวเขาไปทําความเสียหาย 

0 ไมมกีารปองกนั ไมมีการปองกนั 

1 สามารถปองกนัของแข็งท่ีมีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 50 มม. ท่ีมากระทบไมใหผาน 

ลอดเขาไปขางในได 

สามารถปองกนัน้าํท่ีตกลงมาในแนวดิ่งได 

2 สามารถปองกนัของแข็งท่ีมีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 12 มม. ท่ีมากระทบไมใหผานลอดเขา
ไปขางในได 

สามารถปองกนัน้ําท่ีตกลงมาในแนวดิ่ง 
และในแนวที่ทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได 

3 สามารถปองกนัของแข็งท่ีมีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 2.5 มม. ท่ีมากระทบไมใหผานลอด
เขาไปขางในได 

สามารถปองกนัน้ําฝนที่ตกลงมาในแนว      
ทํามุม 60 องศากับแนวดิ่งได 

4 สามารถปองกนัของแข็งท่ีมีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 1 มม.  ท่ีมากระทบไมใหผานลอดเขา
ไปขางใน 

สามารถปองกนัหยดน้ําหรอืนํ้าท่ีสาดมา
จากทุกทิศทางได 
 

5 สามารถปองกนัฝุนได สามารถปองกนัน้ําท่ีถูกฉดีมาตกกระทบ     

ในทุกทิศทางได 
6 สามารถปองกนัฝุนไดอยางสมบูรณ สามารถปองกนัความเสียหายท่ีเกิดจากน้ํา

ฉีดอยางรุนแรงเขาทุกทิศทางได 
7  สามารถปองกนัความเสียหายท่ีเกิดจาก        

น้ําทวมได 
8  สามารถปองกนัความเสียหายท่ีเกิดจาก         

น้ําทวมอยางถาวร 
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รหัสตัวเลขท่ี 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    มาตรฐานอางอิงและกฎหมายทีเ่ก่ียวของ 
         มาตรฐานฉบับนี้ไดเรียบเรียงและอางอิงมาตรฐานการติดต้ังไฟฟาสาธารณะตาม  BS 5489   

Road lighting มาตรฐานไฟฟาสาธารณะของการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง มาตรฐาน
การติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พุทธศักราช 2545 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวง 
ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติในการติดต้ังไฟฟาแสงสวาง ท่ีจุดทางแยก วงเวียน สะพาน และจุดเชื่อมตอของถนน 

และครอบคลุมถึงวิธีการสํารวจ ออกแบบ การบํารุงรักษา   
 ขอบขายของมาตรฐานฉบับนี้ไดรวมถึงการออกแบบไฟฟาสาธารณะเพื่อความสวยงาม และ
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศนของทองถิ่นตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ พรอมท้ังไดกําหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติใหแกบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ไฟฟาสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 11 

บทที่  2 

มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
  

 การติดต้ังไฟฟาสาธารณะจําเปนจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงหลักวิชาการ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1    มาตรฐานความสองสวาง 
 2.1.1 ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนท่ีไมมีสัญญาณไฟจราจร 

ตารางที่ 2 -1 ความตองการแสงสวางสําหรับไฟถนน 

ประเภทถนน ความสองสวางเฉลีย่วัดในแนวระดับตํ่าสุด (lux) 

1.  ถนนสายหลัก 15 

2.  ถนนสายรอง 10 

3.  ทางแยก 22 

4.  วงเวียนท่ีไมมีสญัญาณไฟจราจร 15 

 2.1.2 สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน สะพาน 

สะพานลอยคนขาม ทางเดินเทา ทางมาลาย ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง ปายจอดรถประจําทาง        
(ไมมีศาลา) 
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12 บทที่ 2   มาตรฐานการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 

ตารางที่ 2 -2 ความตองการแสงสวางสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ 
ชนิดของพื้นที่ ความสองสวางเฉล่ียวัดในแนวระดับตํ่าสุด (lux) 

สวนสาธารณะ 10 

ในตลาด (ในอาคาร) 100 

ลานตลาด (นอกอาคาร) 30 

สนามเด็กเลน 50 

ลานจอดรถสาธารณะ 15 

ลานกีฬาชุมชน 50 

สะพาน 30 

สะพานลอยคนขาม 15 

ทางเดินเทา (ฟุตบาท) 7 

ทางมาลาย 45 

ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง 30 

ปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา) 7 

 ในบริเวณใดที่มีความเสี่ยงตออาชญากรรม การลักขโมย หรือมีปญหาเกี่ยวกับกลุมมิจฉาชีพสูง 
ควรเพิ่มความสองสวางใหมากขึ้นดวย 

2.2    รูปแบบการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน  

 สามารถเลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใชงานไดตามความเหมาะสม และสอดคลองกับ
ภูมิทัศนของพื้นท่ีนั้นๆ สําหรับการกําหนดรูปแบบในการติดต้ัง (รูปท่ี 2-1) สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 2.2.1 ติดต้ังฝงเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆในซอย หรือทางเทา (รูปท่ี 2-2) 

 2.2.2 ติดต้ังสองฝงถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนกวางไมเกิน 6 เมตร (รูปท่ี 2-3) 

 2.2.3 ติดต้ังสองฝงถนน ตรงขามกัน เหมาะสําหรับถนนกวาง 8 เมตร ข้ึนไป (รูปท่ี 2-4) 

 2.2.4 ติดต้ังกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟาเปนสองทางในเสาตนเดียวกัน เหมาะสําหรับถนน
กวาง 8 เมตร ข้ึนไป และมีเกาะกลางถนน (รูปท่ี 2-5) 

 2.2.5 การติดต้ังโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road)  (รูปท่ี 2-6) ซึ่งจะมีระบบติดต้ังถี่กวาการ
ติดต้ังตามแนวถนนปกติ 
 2.2.6 การติดต้ังโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction)  (รูปท่ี 2-7) ซึ่งจะมีระบบติดต้ังถี่กวาการ
ติดต้ังตามแนวถนนปกติ 
 2.2.7 การติดต้ังโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About)  (รูปท่ี 2-8) 
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 สัญลักษณชุดโคมไฟฟาสาธารณะ 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.2 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.3 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.4 

รูปที่ 2-1 การกําหนดรูปแบบ และจุดติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนตามขอ 2.2 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.1 
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รูปท่ี 2-2  ติดต้ังฝงเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆ ในซอย หรือทางเทา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2-3  ติดต้ังสองฝงถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนใหญปานกลาง 
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รูปท่ี 2-4  ติดต้ังสองฝงถนน ตรงขามกัน  เหมาะสําหรับถนนกวาง 8 เมตรขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-5   ติดต้ังกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟาเปนสองทางในเสาตนเดียวกัน 
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หมายเหตุ : S คือระยะหางปกติระหวางโคม 

รูปท่ี 2-6 แสดงการติดต้ังโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road ) 

รูปท่ี 2-7 แสดงการติดต้ังโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction) 

รูปท่ี 2-8 แสดงการติดต้ังโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About) 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 17 

2.3    ระยะหางระหวางจุดติดตั้งดวงโคมกับขอบถนนที่สัมพันธกับความเร็วของยานพาหนะ 
 ในการกําหนดจุดติดต้ังโคมไฟฟาจะตองอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดต้ัง
หนาอาคารซึ่งกีดขวางทางสัญจร หนาสถานท่ีสําคัญ และสถานที่ท่ีนาสนใจ เชน อนุสาวรีย โบสถ และ
อาคารท่ีมีสถาปตยกรรมสวยงาม  เพราะจะทําลายทัศนียภาพ และความสวยงาม 

 นอกจากนี้เสาดวงโคมที่ติดต้ังริมถนน จะเปนสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชน
ของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได  ดังนั้นเพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเฉี่ยวชน จึงควรจะ
ติดต้ังเสาดวงโคมใหหางขอบถนน(ผิวการจราจร) ใหมาก ท้ังนี้ระยะหางจากขอบถนนถึงจุดติดต้ังเสาดวง
โคมยิ่งมาก จะลดความรุนแรงเนื่องจากการเฉี่ยวชนไดมากเชนกัน อยางไรก็ตามการกําหนดระยะหางจาก
ขอบถนนเพื่อติดต้ังโคมไฟจะตองใหสอดคลองกับการกําหนดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในถนนสาย
นั้นดวย ตามตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3 ระยะหางความปลอดภัยระหวางจดุติดต้ังดวงโคม 

กับขอบถนนที่สัมพันธกบัความเร็วของยานพาหนะ 

ความเรว็ของยานพาหนะ 
(ก.ม./ชัว่โมง) 

ระยะหางจากขอบถนน 

(เมตร) 
50 

80 

100 

120 

0.8 

1-1.5 

อยางนอย  1.5 

อยางนอย  1.5 

ท่ีมา :BS 5489 : Part 1 

หมายเหตุ 1. ความเร็วของยานพาหนะ เปนความเร็วตามกฎหมายกําหนด 

  2. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามตารางที่ 2-3 ได เนื่องจากไมมีพื้นท่ีระยะหางจากขอบถนน
เพียงพอ ใหสามารถติดต้ังเสาดวงโคมได ในระยะไมตํ่ากวา 0.65 เมตร พรอมมีท่ีกําบังเสา
ดวงโคม (Barrier)   ความสูง 0.9 – 1.30   เมตร   พรอมท้ังแผนสะทอนแสงสีเหลืองสลับดํา 
ติดกับท่ีกําบังนั้นดวย 
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2.4    ระยะหางของจุดติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  
 หมายถึง ระยะหางระหวางจุดติดต้ังไฟฟาสาธารณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งหากเปน
การติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนก็จะติดต้ังดวงโคมที่เสาไฟฟาของการไฟฟาฯ ตามแนวถนนนั้น 

ระยะหางระหวางเสาของการไฟฟาฯ  จะกําหนดไวประมาณ 20 เมตร 40 เมตร และ 80 เมตร ข้ึนอยูกับขนาด
ของสายไฟฟาท่ีพาดบนเสาไฟฟา ดังนั้นการติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนจึงจะใชระยะหางระหวาง
เสาดังกลาว แตบางแหงเสาไฟฟาปกไวในเขตทางที่อยูหางถนนมาก (เขตทาง 30-40 เมตร) หากติดต้ังท่ี
เสาไฟฟาจะไมสามารถใหแสงสวางไดตามตองการ จําเปนท่ีจะตองใชโคมไฟพรอมเสาควงโคมหรือเสา
คอนกรีตเพื่อติดต้ังตามไหลทางหรือทางเทา ซึ่งสามารถกําหนดระยะหางไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 
ตองจัดใหมีระดับแสงสวางเปนไปตามมาตรฐานความสองสวาง ขอ 2.1 (หนา 11) 
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บทที่  3 

ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ 

 

 ในการติดต้ังไฟฟาสาธารณะตองคํานึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยตอสาธารณชน โดยมี
องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณา ในเรื่องการติดต้ังทางไฟฟา  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ระบบควบคุม 

และอุปกรณปองกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1    การติดตั้งทางไฟฟา  
 การติดต้ังใหยึดถือมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พุทธศักราช 2545 

(มาตรฐาน วสท. 2001-45) โดยการติดต้ังไฟฟาสาธารณะสามารถแบงไดเปน 
 3.1.1 การเดินสายเปดหรือเดินลอย (Opening Wiring) บนวัสดุฉนวน 

  3.1.1.1 การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวน หมายถึง วิธีการเดินสายแบบเปดโลงโดยใชตุม
หรือลูกถวยเพื่อการจับยึด สายท่ีใชตองเปนสายแกนเดี่ยวและตองไมถูกปดบังดวยโครงสรางของอาคาร 
  3.1.1.2 การเดินสายในสถานที่ช้ืน เปยก หรือมีไอท่ีทําใหเกิดการผุกรอน ตองมีการ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกสายไฟฟา 
  3.1.1.3 สายไฟทุกเสนจะตองเปนสายหุมฉนวน PVC ขนาดแรงดัน 750 โวลต ตาม 

มอก. 11-2531 และจะตองไมมีการตัดตอสายไฟที่ใด นอกจากที่ข้ัวตอสายหรือกลองตอสาย 
  3.1.1.4 วัสดุฉนวนสําหรับการเดินสายตองเปนชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

  3.1.1.5 การเดินสายบนตุมใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 3-1 โดยติดต้ังบนแร็ค 

และลูกรอกแรงต่ําได สายตัวนําตองเปนสายทองแดงหุมฉนวนชนิดใชภายนอก ท่ีมีขนาดเพียงพอท่ีรับ
โหลดท้ังหมดได และตองมีขนาดไมเล็กกวา 4 ตร.มม. ในพื้นท่ีบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ยอมให
ใชสายอลูมิเนียมหุมฉนวนได แตท้ังนี้ตองไมเล็กกวา 10 ตร.มม. 

  3.1.1.6 การเดินสายบนลูกถวยใหเปนไปตามที่กาํหนดใน ตารางที่ 3-2  

  3.1.1.7 สายไฟฟาซึ่งติดต้ังบนตุมหรือลูกถวยจะตองยึดกับฉนวนที่รองรับใหมั่นคง   
ในกรณีท่ีใชลวดผูกสาย (Tie Wire) ใหใชชนิดท่ีมีฉนวนที่ทนแรงดันเทียบเทาฉนวนของสายไฟฟานั้น     

ในกรณีท่ีอาจจะสัมผัสไดโดยพลั้งเผลอ 
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ตารางที่ 3 -1 การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร 

ระยะหางตํ่าสุดระหวาง (เมตร) 
การติดต้ัง ระยะสูงสดุระหวาง 

จุดจับยึดสาย (เมตร) สายไฟฟา สายไฟฟากับ 

สิ่งปลูกสราง 

ขนาดสายใหญสุด 

(ตร.มม.) 

บนตุม 2.5 0.1 0.025 50 

บนลูกถวย 5.0 0.15 0.05 ไมกําหนด 

ตารางที่ 3 -2 การเดินสายเปดบนลูกถวยภายนอกอาคาร 

ระยะหางตํ่าสุดระหวาง (เมตร) ระยะสูงสดุระหวางจุด
จับยึดสาย (เมตร) สายไฟฟา สายไฟฟากับ 

สิ่งปลูกสราง 

ขนาดสายเล็กสดุ  

(ตร.มม) 

ไมเกิน 10 0.15 0.05 2.5 

11-25 0.20 0.05 4 

26-40 0.20 0.05 6 

 3.1.2 การเดินสายในทอโลหะหนา (Rigid Metal Conduit) ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate 

Metal Conduit)  

  3.1.2.1 ทอโลหะดังกลาวสามารถใชกับงานเดินสายทั่วไปท้ังในสถานที่แหง ช้ืนและ 
เปยก โดยตองติดต้ังใหเหมาะสมกับสภาพใชงาน 
  3.1.2.2 ในสถานที่เปยก ทอโลหะและสวนประกอบที่ใชยึดทอโลหะ เชน สลักเกลียว 
(Bolt) สแตรป (Strap) สกรู (Screw) ฯลฯ ตองเปนชนิดท่ีทนตอการผุกรอน 

  3.1.2.3 ปลายทอท่ีถูกตัดออกตองลบคม เพื่อปองกันไมใหบาดฉนวนของสาย การทํา
เกลียวทอตองใชเครื่องทําเกลียวชนิดปลายเรียว 
  3.1.2.4 ขอตอ (Coupling) และขอตอยึด (Connector) ชนิดไมมีเกลียว ตองตอใหแนน
เมื่อติดต้ังในสถานที่เปยกตองใชชนิดกันฝน (Rain Tight) 

  3.1.2.5 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 360 องศา 
  3.1.2.6 หามใชทอโลหะขนาดเล็กกวา 15 มม. 

  3.1.2.7 ตองติดต้ังระบบทอใหเสร็จกอน จงึทําการเดินสายไฟฟา 
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 3.1.3 การเดินสายในทออโลหะแข็ง (Rigid Nonmetallic Conduit)  

  ทออโลหะแข็งและเครื่องประกอบการเดินทอ ตองใชวัสดุท่ีเหมาะสม ทนตอความชื้น
สภาวะอากาศและสารเคมี สําหรับทอท่ีใชเหนือดินตองมีคุณสมบัติตานเปลวเพลิง (Flame-Retardant)     

ทนแรงกระแทกและแรงอัด ไมบิดเบ้ียวเพราะความรอนภายใตสภาวะที่อาจเกิดข้ึนเมื่อใชงาน ในสถานที่
ใชงานซึ่งทอรอยสายมีโอกาสถูกแสงแดดโดยตรง ตองใชทอรอยสายชนิดทนตอแสงแดด สําหรับทอท่ี
ใชใตดินวัสดุท่ีใชตองทนความชื้น ทนสารที่ทําใหผุกรอนและมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะทนแรง
กระแทกไดโดยไมเสยีหาย ถาใชฝงดินโดยตรง โดยไมมีคอนกรีตหุมวัสดุท่ีใชตองสามารถทนน้ําหนักกด
ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังการติดต้ังได 
  3.1.3.1 หามใชทออโลหะแข็งท่ีมีขนาดเล็กกวา 15 มม. 

  3.1.3.2 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา 
  3.1.3.3 ตองติดต้ังระบบทอใหเสร็จกอน จงึทําการเดินสายไฟฟา 
 หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินสายไฟฟาฝงดินโดยตรง (Direct Burial) แตหากมีความ

จําเปนท่ีจะตองติดต้ัง ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 

3.2    ชนิดของสายไฟฟา  
 สายไฟฟาท่ีอนุญาตใหใช ไดแก สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดี่ยวและสายไฟฟาหุมฉนวนมี
เปลือกนอก ดังนี้ 
 3.2.1 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 4) หรือ “THW” แรงดัน
พิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังแบบเดินลอยยึดดวยวัสดุฉนวน (รูป 3-1) 

 3.2.2 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 6) หรือ 

“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังเดินรอยในทอฝงดิน (รูป 3-2) 

 3.2.3 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531 ตารางที่ 7) หรือ 

“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังเดินรอยทอฝงดิน (รูป 3-3) และใชรวมกับระบบตอลง
ดินแบบ TT 

 3.2.4 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอก มีสายดิน (มอก.11-2531 ตารางที่ 14) หรือ
“NYY-GRD” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังเดินรอยทอฝงดิน และใชรวมกับระบบการตอลง
ดินแบบ TN-C-S 

 3.2.5 สายไฟฟาอลูมิเนียมหุมฉนวนแกนเดี่ยว   (มอก.293) 
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รูปที่ 3-2 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมเีปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 6) 

หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังเดินรอยในทอฝงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-1  สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนแกนเดีย่ว (มอก.11-2531 ตารางที่ 4) หรือ “THW” 

แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังแบบเดินลอยยึดดวยวัสดุฉนวน  
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3.3    การตอลงดิน 
 ระบบไฟฟาสาธารณะกําหนดใหมีการตอลงดิน 

 3.3.1 ระบบการตอลงดิน (Grounding) สวนโลหะของไฟฟาสาธารณะจะตองมีการตอลงดิน
ตามระบบการตอลงดินท่ีระบุไวอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ก. ระบบ TN-C-S เปนระบบตอลงดินท่ีใชสายดิน (สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง) แยก
ตางหากอเสนตอสวนโลหะของไฟฟาสาธารณะ และตอรวมกับสายนิวทรัลเพียงจุดเดียวท่ีแผงสวิตชตน
ทางพรอมกับตอลงดินท่ีจุดนั้น (เปนจุดหลังรับไฟจากการไฟฟาสวนภูมิภาค/การไฟฟานครหลวง)   
ตามที่แสดงไวดังรูปท่ี 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-3  สายไฟฟาหุมฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531 ตารางที่ 7) 

หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังเดินรอยทอฝงดิน 
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  ข. ระบบ TT เปนระบบตอลงดินท่ีไมเกี่ยวของกับระบบตอลงดินของไฟฟากําลังมี
การตอวงจรตามที่แสดงไวดังรูปท่ี 3-5 และ รูปท่ี 3-6 
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 หมายเหตุ 1. รูปท่ี 3-4, 3-5  และ 3-6  แสดงเฉพาะโหลด 1 เฟส 

  2. รูปท่ี 3-4., 3-5 และ 3-6 แสดงเฉพาะระบบตอลงดินไมไดแสดงระบบปองกันอื่นไว 

 3.3.2 ชนิด/ขนาดสายตอหลักดิน 
  ก. สายทองแดงหุมฉนวนขนาดระบุอยางต่ํา 10 ตร.มม. 

  ข. แผนเหล็กอาบสังกะสีขนาดพื้นท่ีหนาตัดไมตํ่ากวา 27.4 ตร.มม. และความหนา  
ไมนอยกวา 3 มม. 

  ค. ลวดเหล็กกลาเคลือบสังกะสีตีเกลียวขนาดระบุอยางต่ํา 25 ตร.มม. 

  ง. เหล็กเสนกลมขนาดเสนผานศูนยกลางอยางต่ํา 6 มม. 

 หมายเหต ุ 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 Zinc-

Spray ท่ีจุดเชื่อมดวย) 
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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 เพิ่มเติมในกรณีท่ีไมสามารถ
ทําคาความตานทานหลักดินกับดินตามที่ระบุในขอ 3.3.5 ได 

 3.3.5 ขอแนะนําการเลือกใชระบบตอลงดิน 

ระบบไฟฟากําลังของ
การไฟฟาทองถิ่น 

วงจรการจาย 
ไฟฟาสาธารณะ 

สถานที่ตั้งของ 
โคมไฟฟาสาธารณะ 

ระบบตอลงดิน 

ท่ีแนะนํา 
ความตานทาน 

การตอลงดิน 

สายอากาศ สายอากาศ 

บนเสาไฟฟาคอนกรีต 

อยูสูงจากพื้นดิน 

มากกวา  2.4 เมตร 
TT แบบไมใช สายดิน 25 โอหม  (สูงสุด) 

TN-C-S 25 โอหม (สูงสุด) 

TT แบบไมใชสายดิน 5 โอหม (สูงสุด) 

TT แบบไมใชสายดิน 

25 โอหม (สูงสุด)  + 

การใชเครื่องตัดไฟร่ัว 

ที่มีพิกัด N
I∆ สูงสุด 

30 มิลลแิอมแปร  
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน 

สายอากาศ สายใตดิน 

บนทางเดินทางราบที่มี
ผูคนสัญจรประจําและ
สามารถสัมผัสกับสวน
โลหะโคมไฟฟาสาธารณะ
ได 

TT แบบใชสายดิน 

25 โอหม (สูงสุด)  + 

การใชเครื่องตัดไฟร่ัว 

ที่มีพิกัด N
I∆ สูงสุด 

30 มิลลิแอมแปร  
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน 

TN-C-S 25 โอหม(สูงสุด) 

TT แบบใชสายดิน 5 โอหม (สูงสุด) 

สายอากาศ/สายใตดิน 

สายใตดิน
บางสวน + 

สายอากาศ  (รอย
ทอเกาะกับโครง
สะพาน) 

-สะพานลอยคนเดนิขาม
ถนน 
-สะพานขามทางแยก
หรือ 
-สะพานอื่นใดที่
ออกแบบใหผูคนสามารถ
สัญจรบนสะพานนั้นได 

TT แบบใชสายดิน 

25 โอหม (สูงสุด)  + 

การใชเครื่องตัดไฟร่ัว 

ที่มีพิกัด N
I∆ สูงสุด  

30 มิลลิแอมแปร  
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน 
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ตาราง 3 - 3 ความลึกสําหรับใตดนิระบบแรงต่ํา 
 

ความลึกตํ่าสุด (ม.) วิธีการเดินสาย 
ไมมีแผนคอนกรีตกั้น มีแผนคอนกรีตกั้น 

1.  เคเบิลฝงดินโดยตรง 0.60 0.45 

2.  ทอโลหะหนาและทอโลหะหนาปานกลาง 0.15 0.15 

3.  ทออโลหะซึง่ไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาฯ 

(รูปท่ี 3-7) 

0.45 0.30 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3-7   แสดงวิธีการเดินสายเคเบิลใตดิน 
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3.4    ระบบควบคุมไฟฟาสาธารณะ  
 การควบคุมไฟฟาสาธารณะควรติดต้ังใหอยูในสถานที่ท่ีเหมาะสมแกการควบคุม หรือ เลือกใช
การควบคุมโดยอัตโนมัติ อาทิเชน ใชสวิตซควบคุมดวยแสง (Photo Switch) ในการควบคุมการเปด-ปด 

ไฟฟาสาธารณะ รวมกับชุดคอนแทคเตอร หรือ ใชสวิตซเวลา (Timer Switch) 

3.5    อุปกรณปองกัน 
 3.5.1 สําหรับไฟฟาสาธารณะที่ติดต้ังบนเสาไฟฟาของการไฟฟาทองถิ่น และมีการติดต้ัง
สายไฟฟาบนลูกถวย ใหจัดใหมี ฟวส ทุกโคมไฟฟาสาธารณะ (รูปท่ี 3-8) 

 3.5.2 สําหรับไฟฟาสาธารณะที่ติดต้ังแบบสายใตดิน ใหมีการติดต้ังฟวส ลูกถวยท่ีชองบริการ
บริเวณโคนเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะทุกตน 

 3.5.3 ใหติดต้ังอุปกรณปองกันกระแสเกินและลัดวงจรที่แหลงจายไฟตนทางของวงจรไฟฟา
สาธารณะ 
 3.5.4 ใหติดต้ังอุปกรณกันฟา (Lightning Arrester) สําหรับแรงต่ําของโคมไฟแสงสวาง
สาธารณะที่ตองพาดสายดินไปตามแนวถนนทุกๆ 250 เมตร (รูปท่ี 3-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟวสแรงต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-8   แสดงการติดตั้งอปุกรณปองกัน 

ลอฟาแรงต่ํา 

Connector ชนิดบีบ 
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3.6    เคร่ืองมือสําหรับการตรวจสอบ และตรวจรับงาน 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดหาเครื่องมือตรวจวัดไวสําหรับใชตรวจสอบในงาน
ออกแบบ ตรวจรับงานติดต้ังและงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ เครื่องมือตรวจวัดท่ีควรจัดหาไว ไดแก 
 3.6.1 Digital Multimeter (DMM) เปนเครื่องตรวจวัดคาตาง ๆ ของไฟฟาควรมีคุณลักษณะ 
อยางนอยดังตอไปนี้ 
  3.6.1.1 เปนแบบพกพา (Portable) ใชไดท้ังภายในและภายนอกสถานที่ ใชกับแบตเตอรี่ 
Alkaline ท่ีสามารถหาซื้อไดงายในทองถิ่น 

  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) ท่ีสะดวก
และสามารถกันฝุนละอองในขณะเดินทาง เคลื่อนยาย และในการเก็บรักษา 
   - ควรเลือกซื้อจากผูขายท่ีนาเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย 
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 3.6.2 เคร่ืองวัดความสวาง (Lightmeter) เปนเครื่องมือตรวจวัดระดับความสวางในพื้นท่ีท่ี
ตองติดต้ังระบบไฟฟาสาธารณะ ควรมีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 
  3.6.2.1 เปนเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (Portable) สามารถนําไปใชงานไดท้ังภายใน
และภายนอกสถานที่ 
  3.6.2.2 ใชกับแบตเตอรี่ Alkaline ท่ีมีขายท่ัวไป สามารถหาซื้อไดงายในทองถิ่น 

  3.6.2.3 เพื่อความสะดวกในการอานและจดคาความสวางเครื่องวัดนี้จึงควรเปนแบบ
ดิจติอล 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 

   - มีกระเปาสําหรับใสเครื่องท่ีสะดวกและสามารถกันฝุนละอองในขณะ
เดินทาง เคลื่อนยาย และในการเก็บรักษา 
   - ควรเลือกซื้อจากผูขายท่ีนาเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย 
 3.6.3 เคร่ืองตรวจสอบความตานทานฉนวนไฟฟา (Insulation Tester) เนื่องจากอุปกรณชนิดนี้     
มีราคาคอนขางสูง หากมีความจําเปนตองใช อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟา
นครหลวง หรือผูรับจาง 
 3.6.4 เคร่ืองวัดความตานทานไฟฟาของหลักดิน (Earth Resistance Tester) เนื่องจากอุปกรณ
ชนิดนี้ มีราคาคอนขางสูง หากมีความจําเปนตองใช อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟานครหลวง หรือผูรับจาง 
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บทที่  4 

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ 
 

 แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการติดต้ังและ
ใหบริการไฟฟาสาธารณะเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด มีดังนี้ 

4.1    สํารวจสภาพไฟฟาสาธารณะในปจจุบัน 

 มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อสํารวจตรวจสอบและพิจารณา    
การติดต้ังไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบตามตัวอยางแบบสํารวจ (หนา 40)โดยเร็ว และ
รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังจัดทํารายงานเสนอผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาวามีจุดใดบางท่ีมีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะเปนไปตามมาตรฐานและมีจุดใดบางท่ีตองมีการ
แกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะตองดําเนินการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณหรือวาจางดําเนินการ
แกไขปรับปรุงตอไป 

 สําหรับกรณีท่ีจําเปนจะตองมีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะใหม ใหดําเนินการตามขอ 4.2  

 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   

 (กรณีมอบหมาย)  : ควรประกอบดวยผูมีความรู ดังนี้ 
   -  ดานไฟฟา คุณวุฒิ ปวช. ทางชางไฟฟาหรือชางอิเล็กทรอนิกส 
   -  ดานโยธา คุณวุฒิ ปวช. ทางชางกอสราง ชางสํารวจ หรือทาง

สถาปตยกรรม 

 (กรณีแตงต้ังคณะทํางาน) :  ควรประกอบดวยผูมีความรู ดังนี้ 
   - วิศวกรไฟฟาท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต

ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 

   - วิศวกรโยธาที่ข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต
ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 

หมายเหตุ : เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กรณีองคกรปกครองทองถิ่นไมมีบุคลากรดังกลาว 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ท่ีอยู
ในเขตพื้นท่ีเพื่อจัดบุคลากรดังกลาวเขารวมเปนคณะทํางานตามความจําเปน (ดู ภาคผนวก ก)  
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4.2    ไฟฟาสาธารณะที่กําลังจะสรางหรือติดตั้งใหม  
 สําหรับการจัดหา หรือ ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ท่ีกําลังจะดําเนินการข้ึนใหม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ควรจัดต้ังคณะทํางานชุดตางๆ ข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามรายละเอียดใน
ข้ันตอนตอไปนี้  
 4.2.1 การกําหนดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ 
  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินการจัดหาหรือติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
จะตองกําหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีจะดําเนินการใหชัดเจน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดยอาจกําหนดแผนงาน/โครงการเปน             

4  ลักษณะ ดังนี้  แผนเฉพาะครั้ง (Single Planing) แผนระยะสั้น (1-3 ป) แผนระยะกลาง (3-5 ป) หรือแผน
ระยะยาว  (5 ปข้ึนไป) ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและนโยบายของผูบริหารองคกรปกครอง            
สวนทองถิ่นแตละแหง 
 การกําหนด  แผนงาน/โครงการ ควรมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
  - ช่ือโครงการ 
  - หลักการและเหตุผล  

  - วัตถุประสงค   
  - เปาหมาย / ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  - ขอบเขตงาน 

  - วิธีดําเนินการ 
  - บุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - ระยะเวลา 
  - งบประมาณ 

 4.2.2 การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย การติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  
  การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย  ในการติดต้ังไฟฟาสาธารณะสามารถ
พิจารณาดําเนินการ ตามลักษณะของแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
  (ก) กรณีแผนงาน/โครงการซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเอง  
   เชน โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะเฉพาะจุด ไดแก บริเวณตลาด  สวนสาธารณะ  
สะพานลอย ฯลฯ ใหคณะทํางานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงต้ังข้ึน หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
ตามขอ 4.1 ดําเนินการสํารวจ  ออกแบบ  กําหนดรายละเอียดทางเทคนิค และประมาณการคาใชจาย       
( ดู ภาคผนวก ง )  เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา 
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  (ข) กรณีแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดและความยุงยากทางดานเทคนิค  

   ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน โครงการติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะบริเวณถนน
ตรอก/ซอย  ท้ังตําบล ฯลฯ การสํารวจ   ออกแบบ  และประมาณการคาใชจายตองพิจารณาในรายละเอียด 

(Detail Design) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการวาจางหนวยงาน หรือองคกรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทย ท่ีข้ึนทะเบียน
กระทรวงการคลัง เปนตน เพือ่ดําเนินการ 
   - ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ออกแบบ  รายละเอียด และข้ันตอนการดําเนินงาน

ของโครงการฯ 

   - ประมาณการคาใชจายโดยละเอียด 
   - จัดทําแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/ หรือแบบ

คํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations)  

   - จัดทําขอกําหนดงานจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  (TOR- Terms of Reference)    

 4.2.3 ลักษณะขอกําหนดงานจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference)  

  ในขอกําหนดงานจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference) ควรกําหนดให
ผูรับจางจัดใหมีวิศวกรไฟฟาและวิศวกรโยธา ท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาต จากสภาวิศวกร ต้ังแตระดับภาคี
วิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน เพื่อทําหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการ
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ รวมทั้งประสานการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปฏิบัติภารกิจปฏิสัมพันธ) 
                 ยกเวนกรณีขอกําหนดงานจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะ กําหนดใหตองมีแบบมาตรฐาน
วิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/หรือมีการแสดงแบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering 

Calculations) ผูรับจางจะตองจัดใหมีวิศวกรไฟฟาและวิศวกรโยธา ท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภา
วิศวกร ต้ังแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน ทําหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง 
 รายละเอียดของขอกําหนดงานจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (TOR) ควรประกอบดวย     
  - ท่ีมาของโครงการ 
  - วัตถุประสงค 
  - ขอบเขตงาน 

  - ผูควบคุมงาน 

  - ลักษณะดวงโคมไฟ 
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  - ระบบไฟฟาควบคุม 

  - อุปกรณปองกัน 

  - ระยะเวลา 
  - งบประมาณ 

 4.2.4 การขออนุญาตติดต้ังไฟฟาสาธารณะจากการไฟฟาฯ 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีประสงคจะดําเนินโครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ จะตอง
ยื่นเรื่องตอการไฟฟาฯ (กฟน./ กฟภ.) ในพื้นท่ี  เพื่อขออนุญาตติดต้ังไฟฟาสาธารณะโดยไมเสียคาใชจาย 
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
  กรณีขออนุญาตและใหการไฟฟาฯ เปนผูดาํเนินการติดต้ัง      
  (1) มีหนังสือแจงการไฟฟาฯ ในพื้นท่ี  พรอมแผนที่บริเวณที่จะติดต้ังโดยสังเขป  

  (2) การไฟฟาฯ จะทําการสํารวจและประมาณการคาใชจาย และแจงคาใชจายกลับมา
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (3) คาใชจายในการใหบริการ เปนไปตามระเบียบของการไฟฟาฯ 

  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดต้ังเอง 
  (1) มีหนังสือแจงการไฟฟาฯ ในพื้นท่ีเพื่อขออนุญาตติดต้ังไฟฟาสาธารณะ พรอมแผนท่ี
บริเวณที่จะติดต้ังและแบบติดต้ัง ซึ่งมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ ลงนามรับรอง 
  (2) รายละเอียดจํานวนชุดโคมไฟฟาสาธารณะที่จะติดต้ัง  และกําลังไฟฟา (Wattage) ของ
ชุดโคมไฟฟา 
  (3) หลังจากติดต้ังแลวเสร็จแจงประสานการไฟฟาฯ ในกรณีท่ีตองใหการไฟฟาฯ 
ดําเนินการติดต้ังมิเตอรเพือ่เชื่อมตอระบบ  

 4.2.5 การตรวจสอบงาน / การตรวจรับงานติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
  คณะกรรมการตรวจการจาง / ตรวจรับงานติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  ควรจะประกอบดวย 
วิศวกรไฟฟา และวิศวกรโยธาในระดับภาคีวิศวกร ท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้ังแตระดับ
ภาคีวิศวกรขึ้นไปอยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน   

  ยกเวนกรณีท่ีมีแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/ หรือมีการแสดง
แบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations) กําหนดไวเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดงานจาง
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองประกอบดวยวิศวกรไฟฟา และวิศวกร
โยธาท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้ังแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละ   
หนึ่งคน 
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  คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองดําเนินการตรวจสอบงานติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  
ใหเปนไปตามรายละเอียดอุปกรณช้ินสวน  และขั้นตอนการติดต้ัง ตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดงานจาง
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ และควรดําเนินการทดสอบผลการใชงานรวมกันกับผูรับจาง  เปนเวลาไมนอยกวา
หน่ึงสัปดาหเพื่อตรวจดูวางานติดต้ังไฟฟาสาธารณะเปนไปตามรายละเอียดอุปกรณช้ินสวนและขั้นตอน
การติดต้ังตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดงานจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะหรือไม  พรอมท้ังบันทึกผลการ
ทดสอบการใชงานตามแบบทดสอบการใชงานไฟฟาสาธารณะ (หนา 42) กอนลงนามตรวจรับงานติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ  ซึ่งผูตรวจสอบฝายคณะกรรมการตรวจการจาง ควรเปนวิศวกรไฟฟา และวิศวกรโยธาที่
ข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้ังแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จาํนวนอยางนอยอยางละหนึ่งคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 

36 บทที่ 4   แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการดําเนนิงานติดต้ังไฟฟาสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมงาน 

   จนท./ คณะทํางาน ตามขอ 4.1 สาํรวจตรวจสอบสภาพไฟฟา      
    สาธารณะในปจจุบัน พรอมทํารายงานผลการตรวจสอบ  

 จนท./ คณะทํางาน ตามขอ 4.1 ดําเนินการตามขอ 4.2.2 (ก) 

- สํารวจ ออกแบบ  กําหนดรายละเอียด 

- ประมาณการคาใชจาย  

ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

อปท. ดําเนินการขออนุญาตการไฟฟาฯ  

ติดต้ัง  ตามขอ 4..2.4 (กรณีตองขออนุญาต) 

อปท. วาจางหนวยงาน/ องคกรท่ีเชี่ยวชาญ ดําเนินการตามขอ 4.2.2 (ข) 
-  สาํรวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย 
-  จัดทํารายละเอียด และขั้นตอนการดําเนินงาน 

-  จัดทําแบบมาตรฐาน/แบบคํานวณเชิงวิศวกรรม 

-  จัดทําขอกําหนดงานจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (TOR) 

   ตามขอ 4.2.3  

อปท.  ดําเนินการจางติดต้ังไฟฟาสาธารณะตาม TOR 

พรอมกับดําเนินการขออนุญาตการไฟฟา ฯ ตามขอ 4.2.4 

ผูบริหารพิจารณาอนุมัติวาจางติดต้ัง 

ผูรับจางดําเนินการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 

คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรับตามแนวทางปฏิบัติ ขอ 4.2.5 

ใชงานประจําวัน 

อปท. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานไฟฟาสาธารณะ ทําหนาที่ 
-  ติดตาม ตรวจสอบสภาพไฟฟาสาธารณะ ตามรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสม ( ขอ 4.3(ก) ) 

-  จดัทํา/ปรับปรงุรายงานความตองการซอมบํารุง และการจัดเก็บอะไหล  (ขอ 4.3(ข) ) 

-  จัดทํา/ปรับปรุงรายงานความตองการเครื่องมือวัดงานตรวจสอบ  (ขอ 4.4) 

-  จัดทํา/ปรับปรุงรายงานสภาพการจัดบุคลากรงานซอมแซมบํารุงรักษา (ขอ 4.5 ) 

อปท. กําหนดแผนงาน/โครงการ เก่ียวกับไฟฟาสาธารณะ ตามขอ 4.2.1 

กรณีโครงการที่ อปท. สามารถดําเนินไดเอง กรณีโครงการใหมซึง่ตองวาจาง 

อปท. ดําเนินการจัดหาอุปกรณ 
และติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 

อปท. ประสานการไฟฟา ฯ กรณีท่ีตองการ 
ใหการไฟฟา ฯ ดําเนินการติดต้ังมิเตอร 
เพื่อเชื่อมตอระบบ 

อปท. ประสานการไฟฟาฯ กรณีท่ีตองการใหการไฟฟาฯ ดําเนินการ
ติดต้ังมิเตอรเพื่อเชื่อมตอระบบ 
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4.3 การซอมบํารุงและการจัดเก็บอะไหล ท้ังในสวนท่ีมีอยูเดิมและท่ีไดดําเนินการกอสรางหรือ
ติดตั้งใหม   

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดต้ังงบประมาณเพื่อการซอมบํารุง ซอมแซมอุปกรณ
ไฟฟาท้ังในสวนท่ีมีอยูเดิมและที่ไดดําเนินการกอสรางหรือติดต้ังใหม  ในวงเงินประมาณรอยละ 5 ของ
ราคาคาอุปกรณติดต้ังไฟฟาสาธารณะของโครงการเดิมและโครงการใหม รวมถึงใหมีการจัดเก็บอะไหล 
ท่ีจําเปนตามรายชื่ออะไหลท่ีจําเปนแกการจัดเก็บไวใชในงานซอมบํารุงเบื้องตน ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน  

 (ก) ความถ่ีของการบํารุงรักษา (Cleaning interval) จะข้ึนอยูกับตัวประกอบตางๆ เชน ความ
เสื่อมประสิทธิภาพของดวงโคมเนื่องจากอายุการใชงาน ความสกปรกของดวงโคมเนื่องจากฝุนละออง และ
ภาวะมลพิษ (pollution) ซึ่งสามารถกําหนดความถี่ของการบํารุงรักษาได 3 ระดับตามภาวะมลพิษดังนี้ 
  - ภาวะมลพิษสูง (High Pollution) ไดแกยานอุตสาหกรรม เมืองใหญๆท่ีมีการจราจร

หนาแนน มีฝุนละออง/แมลงมาก และใกลชายฝงทะเล (ระยะหางจากฝงทะเล
ประมาณ 3 กิโลเมตร) จะตองดูแลบํารุงรักษา และทําความสะอาดดวงโคมถี่มากเปน
พิเศษ (6 เดือน/ครั้ง) 

  - ภาวะมลพิษปานกลาง (Medium Pollution) ไดแกชุมชนเมืองขนาดกลาง บานพักอาศัย 
หรือพื้นท่ีท่ีมีฝุนละอองนอย จะตองดูแล บํารุงรักษา และทําความสะอาดดวงโคม
นอยลง (9 เดือน/ครั้ง) 

  - ภาวะมลพิษตํ่า (Low Pollution) ไดแกพื้นท่ีชนบทหางไกล สภาวะอากาศสะอาด 

การดูแลบํารุงรักษานอยมาก (12 เดือน/ครั้ง)  
  นอกจากนี้จะตองหมั่นตรวจสอบ เปลี่ยนหลอดไฟ และอุปกรณท่ีชํารุด ใหใชงานได
สมบูรณ และมีความปลอดภัยอยูเสมอ 

 (ข) อะไหลที่จําเปนแกการจัดเก็บไวใชในงานซอมบํารุงเบ้ืองตน ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

เนื่องจาก โคมไฟถนนที่ใชงานจะเกิดความเสื่อมประสิทธิภาพของดวงโคม และเกิดความเสียหาย 
เนื่องจากอุบัติเหตุ จึงควรมีการเตรียมเก็บสํารองอะไหลท่ีจําเปน (Spare Part) ประมาณรอยละ 2-5 ของ
จํานวนติดต้ังใชงานที่อยูในความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
  - หลอดไฟฟา  ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5 

  - ฟวส   ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5 

  - บัลลาสต  ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5 

  - สตารทเตอร  ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5 
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  - คาปาซิเตอร  ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5 

  - อิกนิเตอร  ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5 

  - ฝาครอบโคม  ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5 

  - เซอรกิตเบรกเกอร ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 2 

  - เครื่องตัดไฟรั่ว  ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 2 

4.4    เคร่ืองมือวัดในการตรวจสอบและตรวจรับงานติดตั้งใหม 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือวัดท่ีจะตองมีไวใชในการตรวจสอบ

และตรวจรับงานติดต้ัง และงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะตามรายชื่อท่ีไดกําหนดไวในขอ 3.6 (หนา 29) 

เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบ และตรวจรับงาน 

4.5    การจัดบุคลากรในการซอมแซม บํารุงรักษา 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ควรจัดบุคลากรพรอมอุปกรณเครื่องมือวัดท่ีจะตองมีไวใชใน
การตรวจสอบ และตรวจรับงานติดต้ัง และงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ ตามที่ไดกลาวถึงในขอ 4.1   

ซึ่งอยางนอยควรเปนผูมีความรูทางชางไฟฟาหรือชางอิเล็กทรอนิกส และผูมีความรูทางชางกอสราง    
ชางสํารวจ หรือทางสถาปตยกรรม จํานวนอยางละหนึ่งคน  เพื่อดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ระบบไฟฟาสาธารณะโดยสม่ําเสมอ 

4.6    การรับแจงเหตุจากประชาชน 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุและใหบริการแจงสถานภาพ         

การใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชน โดยอาจจัดใหมีผูอยูเวรยามประจําสํานักงานทําหนาท่ีรับแจงเหตุ
นอกเวลาราชการ เพื่อใหประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาเสีย/ขัดของ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง การจัดระบบ
ใหประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาสาธารณะขัดของ สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน แจงเหตุ      

โดยการเขียนหนังสือคํารอง/หนังสือรองเรียน แจงเหตุทางโทรศัพท แจงเหตุทางเว็ปไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงเหตุทางวิทยุสื่อสาร งานปองกัน อปพร. เปนตน (ดูภาคผนวก จ) 

4.7    การปฏิบัตงิานซอมแซม แกไขปญหาไฟฟาสาธารณะ 
 4.7.1 ในกรณีท่ีสามารถดําเนินการไดทันที เชน  การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟขาด/แตก      

ท่ีครอบดวงโคมไฟชํารุด ไฟดับ/เสีย เฉพาะจุด ฯลฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมง  หลังจากไดรับแจงเหตุ 
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 4.7.2 ในกรณีท่ีการแกไขซอมแซม ตองประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน การเกิด
อุบัติเหตุรถชนเสาดวงโคมชํารุด เสียหาย เปนเหตุใหไฟฟาดับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควร
มอบหมายเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบ ทําหนาท่ีประสานงานติดตอการซอมบํารุง แกไขปญหาไฟฟาเสีย/
ขัดของ  พรอมท้ังทําการประชาสัมพันธสถานภาพการแกไข กําหนดการ ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ
ใหประชาชนไดรับทราบ ท้ังนี้อาจมีการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว วิทยุทองถิ่นหรือผานทางผูนํา
ชุมชน เปนตน   

 4.7.3 ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ แจงผลการดําเนินงานใหประชาชนผูแจงเหตุ/ผูรองเรียน 

ทราบภายในระยะเวลา  5 วันทําการ  
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ตัวอยางแบบการสํารวจ 

1. พื้นท่ีท่ีจะดําเนินการสํารวจ  

   สวนสาธารณะ  ตลาด  สนามเด็กเลน  

  ลานจอดรถสาธารณะ  ลานกีฬาชมุชน  สะพาน 

   สะพานลอยคนขาม  ปายจอดรถประจําทาง  ศาลาที่พกัผูโดยสาร 
  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ทางแยก 

  วงเวียน  ทางเดินเทา  ทางมาลาย 

2. ระบุชื่อหรอืท่ีตั้ง………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ระยะหางจากระบบจําหนายเดิมของการไฟฟาฯ………………………………………………………………………กม. 

4. การติดตัง้ไฟฟาสาธารณะ 
  ไมมี  

  มี สวางเพียงพอ…………lux ไมเพียงพอ…………lux 

5. อุปสรรคในการทํางาน 

  ไมม ี  

  ม ี  ระบุ……………………………………….........………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………….........……………………………………………….  

  ……………………………………………………………….........……………………………………………….  

6. บุคลากรท่ีสามารถดําเนินการติดตั้งเองได 
         มีบคุลากรที่สามารถดําเนินการติดต้ังเองได      จํานวน ……………….. คน 

         ไมมีบคุลากรที่สามารถดําเนินการติดต้ังเองได 

7. ชนิดของโคมไฟฟาท่ีจะใชในการติดตั้ง 
  หลอดฟลูออเรสเซนต                                         w    จํานวน                             ชุด 

  หลอดโซเดียมความดันสูง                                  w    จํานวน                             ชุด  

     หลอดแสงจันทร                                                 w    จํานวน                             ชุด 

  หลอดชนิดอื่นๆ (ระบุ)                                        w    จํานวน                             ชุด 

8. การประมาณการคาใชจายเบ้ืองตนในการติดตัง้  (เฉพาะอุปกรณไฟฟา) 
 ………………………….  บาท  

 (ดูประมาณการราคาชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาในภาคผนวก ง) 
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9. แผนที่พรอมแนวเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟานครหลวงบริเวณพื้นท่ีท่ีจะตดิตั้ง  
(กรุณาวาดแผนที่ต้ังใหชัดเจน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ผูรับผิดชอบดําเนินการสํารวจ 

 

        เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ คณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังใหรับผิดชอบ 

                                                    ลงชื่อ                                                                     ลงชื่อ 

 (                                                    )      (                                              ) 

 วันที่..............................................                                                ลงชื่อ 

            (                                              ) 

                                                  ลงชื่อ 

       (                                              ) 

     วันที่......................................... 
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ตัวอยาง 
แบบทดสอบการใชงานโคมไฟฟาสาธารณะ 

 

1. ตรวจสอบอุปกรณท่ีตดิตั้งตามสัญญาจาง 
                  ครบถวนตามสัญญา 
  ไมครบ ขาด.......................................................................………. 

     ...............................................………………................. 

2. ตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณท่ีใชตดิตั้งวาเปนไปตามสัญญาจาง 
  ถูกตอง 
  ไมถูกตอง เพราะ............................................................................…... 

    .......................................................................…........ 

3. ตรวจสอบการติดตัง้วาเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง 
  ถูกตอง 
  ไมถกูตอง เพราะ................................................................................. 
                                                                    .................................................................................. 

4. ตรวจสอบคาความตานทานของกราวด 
  ไมเกิน 5 โอหม 

  เกิน 5 โอหม 

5. ผลทดสอบการใชงานไฟฟาสาธารณะ 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 

6. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ  

 ผูตรวจสอบฝายคณะกรรมการตรวจการจาง      ผูรวมตรวจสอบฝายผูรับจางติดต้ัง 

       ...................……….............................ลงชื่อ ……......................................................ลงชื่อ 

    (.............................…………...............)  (…….....................................………….) 

      วันที่................................…….............. วันที่.......................................…………. 
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เอกสารอางอิง 
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เอกสารอางอิง 
 

เอกสารที่ไดรับจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ:  

1. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา
สําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545, พิมพครั้งท่ี วันท่ี 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 T-

Junction 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 
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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 Grade-

Separated 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, การติดต้ังไฟถนน 

การติดต้ังดวงโคม (แบบที่ 1) แบบเลขที่ SAI-015/21025, 31 มีนาคม 2521 

24. กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, การติดชุดสวิตซ 
ควบคุมชนิดพลังแสงสําหรับเปด-ปด วงจรไฟถนน แบบเลขที่ SAI-015/28009 แผนท่ี 4-

6, 27 มีนาคม 2528 

25. กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, แบบ “ตัวอยาง
โคมไฟถนน” แบบเลขที่ SA4-015/43001 แผนท่ี 1-2, 7 มกราคม 2543 

26. กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค, ขอแนะนําการติดต้ัง
อุปกรณควบคุมไฟถนน แบบเลขที่ SA4-015/43002 แผนท่ี 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, ขอแนะนําการสองสวางสําหรับหองท่ีมี
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 grade-

separated 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 


