
 

 
รายละเอียดประกอบการจัดจ้าง 

งานซ่อมบ ารุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี และ สถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1งาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

หมวดที ่1 ทั่วไป 
 
1.1 วัตถุประสงค์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือจ่ายไฟฟ้าแรงต่ าให้แก่อาคารต่างๆตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
วิทยาเขตเมื่อปีพ.ศ.2528 เป็นต้นมา ต่อมาได้เกิดมหาอุทกภัยน้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลได้รับผลกระทบมีน้ าท่วมขังภายในพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจัด
จ้างในปี 2555 ส าหรับงานปรับปรุงในระบบระบบไฟฟ้าแรงสูง 115/22 เควี บางส่วนที่จ าเป็นเบื้องต้นเท่านั้น 
จวบจนปัจจุบันอุปกรณ์หลายอย่างยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงและบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา โดยมีหลายอย่าง
ที่อยู่ในสภาพช ารุดถึงจุดวิกฤต จ าเป็นต้องด าเนินการจ้างซ่อมบ ารุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี  และ สถานีหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ านวน 1งาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เพ่ือให้การจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความ
มั่นคง  รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และมีอายุใช้งานได้ยาวนาน  
 
1.2 ขอบเขตของงาน 

งานตรวจสอบ ปรับปรุง และบ ารุงรักษา สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV GIS และสถานีหม้อแปลง
ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มีขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการดังนี้ 

1.2.1 งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าย่อยแทนของเดิมท่ีช ารุด 
1.2.1.1 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ชนิด Seal lead acid  Maintenance free  ฐานรองรับแบตเตอรี่ และเครื่อง

อัดประจุไฟฟ้า ระบบไฟ 110 Vdc จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดตามข้อก าหนดประกอบแบบ 
1.2.1.2 เปลี่ยน Protection relay ชั่วคราว ให้แก่ตู้ 22 kV Metalclad switchgear ภายในสถานีไฟฟ้า

ย่อย 115/22 KV จ านวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดตามข้อก าหนดประกอบแบบ 
1.2.1.3 งานปรับปรุง 115/22 KV Power transformer จ านวน 1 รายการโดยมีรายละเอียดตาม

ข้อก าหนดประกอบแบบได้แก่  
-  งานตรวจสอบ ท าความสะอาด และบ ารุงรักษาเบื้องต้น และเปลี่ยนปะเก็นใหม่ของ

อุปกรณ์ประกอบต่างๆแทนที่ของเดิมในส่วน Main tank 
- งานตรวจสอบ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเบื้องต้น และเปลี่ยนปะเก็นใหม่ของ

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ แทนที่ของเดิมในส่วน On load tap changer (OLTC) 
1.2.2 งานตรวจสอบ บ ารุงรักษา สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV GIS และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมี

รายละเอียดตามข้อก าหนดประกอบแบบ 
1.2.2.1  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการบ ารุงรักษาในส่วน 115/22 kV GIS ประกอบด้วย 

: สวิทช์ใบมีด 115 เควี และ กับ ชุดดักล่อฟ้าแรงสูง 115 เควี  
: 115 KV Gas insulated switchgear  
: 24 KV Metal clad switchgear  
: 115/22 KV Power transformer  
: Service transformer  
: AC/DC Panel  
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: 110 Vdc Battery and charger  
: 115 kV Relay control panel  
: ระบบไฟแสงสว่าง ปรับอากาศและเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ และงานโยธาที่เก่ียวข้อง 

1.2.2.2 อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ ต้องการบ ารุงรักษาในส่วน  สถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 40 สถานี 
ประกอบด้วย 

: สถานีหม้อแปลง TR-1, TR-1A, TR-1B, TR-1C, TR-1D, TR-1E, TR-2, TR-3, TR-5,  TR-5A, 
TR-5B, TR-5D, TR-5E, TR-7, TR-7A, TR-7B, TR-8, TR-8A, TR-9, TR-9A, TR-10, TR-11, TR-12  TR-14, TR-15, 
TR-15A, TR-15C, TR-15D, TR-16A, TR-16B, TR-16C, TR-17, TR-18, TR-18A ซ่ึงประกอบด้วยตู้สวิทช์เกียร์
แรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิทช์เกียร์แรงต่ า ตู้ครอบสถานี แท่นคอนกรีตรองรับตู้สถานีและระบบลงดิน 

: สถานีหม้อแปลง TR-1F ซึ่งประกอบด้วยตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง ตู้ครอบสวิทช์เกียร์แรงสูง หม้อ
แปลงไฟฟ้า แท่นคอนกรีตรองรับสถานี และระบบลงดิน 

: สถานีหม้อแปลง TR-15B ซึ่งประกอบด้วย ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง ตู้ครอบสถานีแท่นคอนกรีต
รองรับตู้สถานี และระบบลงดิน 

: สถานีสับถ่ายแรงดัน TRL-5, TRL-7, TRL-8 ซึ่งประกอบด้วยตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง ตู้ครอบสถานี 
แท่นคอนกรีตรองรับตู้สถานีและระบบลงดิน 

: สถานีหม้อแปลง TR-15C2, TR-15C3, TR-15C4 ซึ่งเป็นหม้อแปลงขนาด  1000 เควีเอ 
จ านวน 1 ชุด และ ขนาด 750 เควีเอ จ านวน 2 ชุด ที่ติดตั้งอยู่บนนั่งร้านหม้อแปลงบริเวณตึกคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

1.2.3 ขอบเขตงานดังกล่าวตามข้อ 1.2.1, 1.2.2 ข้างต้นไม่รวมงานเปลี่ยนอะไหล่ (ยกเว้นที่มีระบุไว้ให้
จัดหา/เปลี่ยนใหม่ในขอบเขตงานนี้) กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าของเดิมอยู่ในสภาพช ารุด/ต้องเปลี่ยนใหม่ 
ให้ผู้รับจ้างรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยทันที และ เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติก่อนด าเนินการ 

1.2.4 ส ารวจ ตรวจสอบสภาพหน้างาน แล้วน าข้อมูลที่ได้น ามาจัดท าแบบแปลนไฟฟ้า ในลักษณะ 
Single line diagram (แสดงรายละเอียดข้อมูลขนาดพิกัดกระแส / แรงดันของอุปกรณ์หลักของ115 /22 KV 
GIS ในสถานีไฟฟ้าย่อย และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า (Unit substation) ขนาด / ชนิด ของสายเมนแรงสูง สาย
ป้อนแรงต่ าและชื่อตู้ หรือ Load ที่ต่อเข้าสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า (unit substation) รวมถึงสายป้อนตู้ควบคุม
งานระบบปรับอากาศ ขนาดโหลดระบบปรับอากาศ ของแต่ละอาคาร  Phase sequence ที่ LV Main Bus bar 
ของสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า (Unit substation) 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะน ามาประมวลผลเพ่ือใช้วางแผนปรับปรุงอุปกรณ์ด้านแรงสูง-แรงต่ า
เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ ใช้งานได้ปลอดภัย จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้แบบเสถียรภาพ มีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนาน  มีฐานข้อมูลส าหรับใช้วางแผนปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบทั้งหมดในอนาคต 

1.2.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบฟอร์มที่จะใช้ท ารายงานการตรวจสอบ  บ ารุงรักษา ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อน
การด าเนินการอย่างน้อย 7 วันท าการ และ วิศวกรผู้ควบคุมงานจะต้องให้ความเห็นชอบ และหลังการบ ารุงรักษา
แล้วเสร็จ จะต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษา (Check list and maintenance  report) 
พร้อมภาพถ่ายประกอบ ตลอดจนข้อแนะน าหรือข้อแก้ไขอ่ืนๆที่ควรด าเนินการต่อไป พร้อมแบบแปลนตามระบุ
ในข้อ 1.2.4 โดยจัดรวมเล่มเป็นแฟ้มจ านวน 2 ชุด และข้อมูลในรูปอีเล็กทรอนิคไฟล์ชนิดแก้ไขข้อมูลได้บรรจุลง
ในแผ่นซีดีหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลทางอีเล็คโทรนิกส์อื่นๆจ านวน 1 ชุด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้บริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.2.6 เนื่องจากแบตเตอรี่ 110 Vdc ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยของเดิมอยู่ในสภาพช ารุด ไม่พร้อมใช้งานมา
นาน  ระบบป้องกันทางไฟฟ้า Protection relay.ในส่วนระบบ 220 V,  22kV และ 115 kV ช ารุดไม่สามารถ
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ท างานได้สมบูรณ์ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบต่างๆผ่านการใช้งานมากว่า 20 ปี ไม่ได้รับการบ ารุงรักษา  
ตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่รอบ 10-20 ปี ตามข้อก าหนดของผู้ผลิต จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
รุนแรงได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถรับประกันการเสียหายของสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV ในช่วงที่
ปฏิบัติงานตามสัญญา และ หลังส่งมอบงานนี้ได้ (เนื่องจากจ าเป็นต้องด าเนินการจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือเปลี่ยน
อะไหล่ที่ตรวจสอบพบว่าช ารุด หรือครบอายุใช้งานต้องเปลี่ยนใหม่ในภายหลัง) 
 
1.3 รายละเอียดงานที่ต้องด าเนินการในการปรับปรุงอุปกรณ์ในส่วนสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 เควี 

1.3.1 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ชนิด Seal lead acid  Maintenance free  ฐานรองรับแบตเตอรี่ และเครื่อง
อัดประจุไฟฟ้า ระบบไฟ 110 Vdc จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดตามข้อก าหนด เนื่องจากแบตเตอรี่ 110 Vdc 
ของเดิมช ารุดเสียหายใช้งานไม่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นของใหม่ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแบตเตอรี่
ชั่วคราวมาติดตั้งใช้งานในช่วงที่รอแบตเตอรี่ชุดใหม่ที่ต้องสั่งซื้อน าเข้าจากต่างประเทศ และใช้เวลาผลิตและส่ง
ของหลายเดือน 

1.3.2 เปลี่ยน Protection relay ชั่วคราว ให้แก่ตู้ 22 kV Metal clad switchgear ภายในสถานีไฟฟ้า
ย่อย 115/22 KV โดยมีรายละเอียดตามข้อก าหนด  เพ่ือใช้ป้องกันชั่วคราวให้แก่ตู้  22 kV Metal clad 
switchgear ต้นทาง จ านวน 2 ตู้ ได้แก่ 

:  ตู้ TP 1 Incoming   22 kV Metal clad switchgear 
:  ตู้ PEA Incoming   22 kV Metal clad switchgear 

(ระบบ Protection relay ของตู้ 22 kV Metal clad switchgear ของเดิมทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ใน
สภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้) 

1.3.3 งานปรับปรุง 115/22 KV Power transformer ได้แก่ 
1.3.3.1 งานตรวจสอบ  ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเบื้องต้น และเปลี่ยนปะเก็นใหม่ของ

อุปกรณ์ประกอบต่างๆแทนที่ของเดิมในส่วน Main tank  
โดยรื้อถอดตัวถัง Main tank ของหม้อแปลงออก เพ่ือตรวจสอบ ท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษาเบื้องต้นและเปลี่ยนปะเก็นใหม่แทนที่ของเดิม ส าหรับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ (ต้องด าเนินการสูบ
น้ ามันหม้อแปลงออกเก็บไว้ในถังเก็บน้ ามันชั่วคราว) 

- ตรวจสอบ  ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
- เปลี่ยนปะเก็นใหม่แทนท่ีของเดิมของอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 

: HV Bushing  MV cable box 3 pcs 
: HV Pocket 3 pcs  
: LV Bushing 4 pcs 
: Manhole for OLTC 2 pcs 
: Pressure relief device 2 pcs 
: LTC Claming bas 1 pcs &Oil pipe 

1.3.3.2 งานตรวจสอบ  ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเบื้องต้น และเปลี่ยนปะเก็นใหม่ของ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆแทนที่ของเดิมในส่วน On load tap changer (OLTC) 

โดยรื้อถอดตัวถัง On load tap changer ของหม้อแปลงออกเพ่ือตรวจสอบ  ท าความ
สะอาดและบ ารุงรักษาเบื้องต้นและอ่ืนๆดังต่อไปนี้ (ต้องด าเนินการสูบน้ ามันหม้อแปลงออกเก็บไว้ในถังเก็บ
น้ ามันชั่วคราว) 

- ตรวจสอบ  ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
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- เปลี่ยนปะเก็นใหม่แทนท่ีของเดิม OLTC Cover 
- กรองน้ ามันและทดสอบการเป็นฉนวน OLTC Insulation Oil 1 200 liter  

 
1.4 รายละเอียดงานที่ต้องด าเนินการในการตรวจสอบ  บ ารุงรักษาในส่วนสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 เควี 

1.4.1 งานบ ารุงรักษา สวิทช์ใบมีด 115 เควี และ กับ ชุดดักล่อฟ้าแรงสูง 115 เควี 
ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 

 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 

ข) ตรวจสอบการท างานของสวิทช์ใบมีด 
 -  เมื่อท าการปลดสับ Fixed contact และ Moving contact จะต้องเข้าสนิท 
 -  ตรวจสอบสภาพแกน Link ของ Disconnecting switch. ว่ามีสลักเกลียวหลุดหลวมหรือไม่ 
 - ตรวจสอบสภาพและระดับของ Plate Form 
 - ท าความสะอาดตามจุดหมุนทางกลและหน้าสัมผัส และใส่สารหล่อลื่นใหม่ต าม

ข้อก าหนดของผู้ผลิต 
 - ตรวจสอบการท างานของกุญแจ เพื่อป้องกันการปลด  สับใบมีด 

ค) ตรวจสอบการท างานของ Lightning stroke counter and Leakage current meter 
1.4.2 งานบ ารุงรักษา 115 KV GIS switchgear 

ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 
 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อต สกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบการท างานของ Circuit Breaker 
 -  ตรวจสอบการท างานของระบบไฮโดรลิก  ตรวจสอบระดับน้ ามันและการรั่ว เติมน้ ามัน

เพ่ิมกรณีที่มีระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Spring charging และเวลาในการท างาน 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Auxiliary relay 
 -  ตรวจสอบการท างานในการ On/Off ของ Breaker  Disconnecting sw  Earthing 

sw.และการท างานของระบบ Interlock และซ่อมบ ารุงเบื้องต้นส าหรับระบบ Mechanism ที่ควบคุมการ
ปลด  สับสวิทช์ต่างๆ ให้แก่ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 -  ตรวจสอบการท างานของ Position Indicator 
 -  บันทึกค่าจ านวนครั้งในการท างาน (Operating counter) ของ Circuit breaker 

ค) ตรวจสอบการท างานของ Current Transformer 
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 -  ตรวจสอบสภาพภายนอกอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายเกิดข้ึนหรือไม่ 
 -  ตรวจสอบสภาพการวางสายไฟและข้ัวสายว่าอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง มีความปลอดภัย 
 -  ตรวจสอบการต่อ Ground ของอุปกรณ ์

ง) ตรวจสอบการท างานของ Voltage Transformer 
 -  ตรวจสอบสภาพภายนอกอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายเกิดข้ึนหรือไม่ 
 -  ตรวจสอบสภาพการวางสายไฟและข้ัวสายว่าอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง มีความปลอดภัย 
 -  ตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ 

จ) ตรวจสอบสภาพของแก๊ส SF 6 
 -  ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ SF6 Gas Pressure 
 -  รวจสอบระดับแรงดัน / ความหนาแน่นของแก๊ส SF6 
 -  ตรวจสอบการรั่วของแก๊ส 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Gas monitoring / Gas Density switch 

ฉ) ตรวจสอบการท างานของตู้ Local Control 
 -  ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ 
 -  ตรวจสอบการท างานของวงจร Control circuit (Function test) 
 -  ตรวจสอบการท างานของวงจร Interlock circuit (Function test) 
 -  ตรวจสอบการท างานของวงจร Alarm circuit (Function test) 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Position Indicator ของหม้อแปลง (Function test) 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Miniature circuit breaker และ Auxilliary relay 
 -  ตรวจสอบการท างานของระบบเครื่องมือวัด 
 -  ตรวจสอบการท างานของวงจร Heater 
 -  ตรวจสอบการท างานของเครื่องวัด หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ระบบไฟแสงสว่าง

ภายในตู้และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณต่างๆ และระบบไฟแสงสว่างภายในตู้กรณีที่พบว่าช ารุด 
 -  ตรวจเช็คประตูตู้ทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียงพอที่จะให้สัตว์

เลี้ยง หน ูสัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 
1.4.3 งานบ ารุงรักษา 24 KV Metal clad switchgear  

ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 
 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 -  ตรวจสอบการท างานของเครื่องวัด หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ระบบไฟแสงสว่าง

ภายในตู้และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณต่างๆ และระบบไฟแสงสว่างภายในตู้กรณีที่พบว่าช ารุด 
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 -  ตรวจสอบสภาพ กุญแจล็อคฝาตู้ และ Pad lock system ทั้งหมด 
 -  ตรวจเช็คประตูตู้ทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียงพอที่จะให้สัตว์

ต่างๆ เช่น หน ูสัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Heater 
 -   ตรวจเช็คประตูตู้สวิทช์เกียร์ทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียง

พอที่จะให้สัตว์เลี้ยง หนู สัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 
ค) ตรวจสอบการท างานของ Circuit Breaker 

  -  ตรวจสอบการท างานของระบบ Interlock ของฝาตู้กับการท างานของ Load break 
switch or circuit breaker ว่าถูกต้องสมบูรณ์ 

 -  ตรวจสอบการท างานในการ On/Off ของ Breaker  Earthing switch และการท างาน
ของระบบ Interlock และซ่อมบ ารุงเบื้องต้นส าหรับระบบ Mechanism ที่ควบคุมการปลด สับสวิทช์ต่างๆ 
ให้แก่ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 -  ตรวจสอบการท างานของ Position Indicator 
 -  ตรวจสอบเวลาในการ On/Off ของ Breaker (CB Operation timing test) 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Spring charging และเวลาในการท างาน 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Auxiliary relay 
 -  ตรวจสอบความต้านทานของหน้าสัมผัส CB (Contact resistance test) 
 -  บันทึกค่าจ านวนครั้งในการท างาน (Operating counter) ของ Circuit breaker 
 -  ท าความสะอาดลูกถ้วยฉนวน  หล่อลื่นอุปกรณ์ส่วนที่เคลื่อนที่และหน้าสัมผัสต่างๆ 
 -  ตรวจสอบการรั่วของแก๊ส 

ง) ตรวจสอบและปรับตั้งการท างานระบบรีเลย์ป้องกันด้วย Protective relay test set (Service 
test) ตรวจสอบและปรับตั้งการท างานเครื่องวัด (ด าเนินการเฉพาะ Protection relayชั่วคราวที่ติดตั้งใหม่ 2 
ชุด) 

1.4.4 งานบ ารุงรักษา 115/22 KV Power transformer  
ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 

 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Visual inspection) 
 -  ตรวจสภาพของอุปกรณ์ เหล่านี้  Thermometer,  Buchholz relay,  Oil Level 

Gauge,  Pressure relief device,  Air breather,  Bushing,  Cooling fan,  Tap changer  Local 
control cubicle,  Radiator,  Conservator,   Main tank,  Valve position,  Sudden pressure 
relay ซึ่งมีติดตั้งที่ Main tank และ HV Bushing tank จะต้องติดตั้งเรียบร้อย  มั่นคง  สะอาด  แสดง
สถานะได้ปรกติ  ไม่มีแก๊สหรือความชื้นสะสม  ประตูหรือฝาปิดอยู่ในสภาพสมบูรณ์  การจับยึดของสายไฟ 
บัสบาร์มั่นคง  ลูกถ้วยอยู่ในสภาพสะอาดไม่แตกร้าว  ใบพัดลมอยู่ในสภาพปรกติ 
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 -  ตรวจสอบระดับน้ ามันของ  Main Tank และ OLTC Tank Curve ที่  Plot 
ระหว่างระดับของน้ ามัน (Oil Level) กับอุณหภูมิของน้ ามัน (Oil Temp.) ว่าถูกต้องหรือไม่ เติมน้ ามันหม้อ
แปลงเพิ่มในกรณีที่มีระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 

 -  ตรวจสอบการรั่วตาม ข้อต่อ  รอยต่อ และวาล์วต่าง ๆ ตลอดจนครีบระบายความร้อน 
(Radiator) 

 -  เปลี่ยนสารกรองความชื้นใหม่ 
 -  ตรวจสภาพและทดสอบการท างานของ Sump pump และตัวควบคุมระดับให้อยู่ใน

สภาพใช้งานได้ด ี
 -  ตรวจสอบ การท างาน ขอ ง Voltage Regulator ของ On load tap changer   

ตรวจสอบค่า Setting ต่าง ๆ ว่าคลาดเคลื่อนจากเดิมหรือไม่ ถ้าค่าเปลี่ยนไปให้ปรับให้ถูกต้อง  ตรวจสอบ
การท างานของ OLTC ท าการปรับ TAP ที่ตัวหม้อแปลง และที่ตู้ Control ว่าสามารถปรับได้ตรงกับ TAP 
ของหม้อแปลง 

 -   ตรวจสอบการท างาน Local control panel (Function test) 
 -  ตรวจเช็คประตูตู้ทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียงพอที่จะให้สัตว์

เลี้ยง  หน ูสัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 
ค) ตรวจสอบสภาพน้ ามันฉนวนหม้อแปลงทั้งท่ี Main tank และ On load tap changer (OLTC) 
 -  ตรวจสอบการเป็นฉนวนของน้ ามัน(Dielectric strength of oil test) 
 -  ตรวจวิเคราะห์ก๊าซในน้ ามัน Dissolved gas in oil analysis of oil (DGA) 
 -  ตรวจวิเคราะห์น้ าในน้ ามัน (Water content of oil test) 

ง) ตรวจสอบสภาพการท างานทางไฟฟ้า (Electrical function  inspection) 
 -  ตรวจสอบการเป็นฉนวนของขดลวด (Insulation Resistance of Winding) ด้วย 

Megger ohm meter ที่มี Test voltage ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 KV ว่าฉนวนอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจสอบการท างานของวงจรควบคุม Alarm trip contact  Cooling fan  Control 

cubicle 
จ) ขอบเขตงานดังกล่าวข้างต้นไม่รวมงานกรองน้ ามันหม้อแปลง หรือเปลี่ยนน้ ามันหม้อแปลง และ

อะไหล่อุปกรณ์หลักต่างๆท่ีพบว่าช ารุด 
1.4.5 งานบ ารุงรักษา  Service transformer  

ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 
 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Visual inspection) 
 - ตรวจสภาพของอุปกรณ์เหล่านี้ Thermometer  Oil Level Gauge  Pressure relief 

device  Bushing  Tap changer  Radiator  Valve position จะต้องติดตั้งเรียบร้อย  มั่นคง  สะอาด  
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แสดงสถานะได้ปรกติ  ไม่มีแก๊สหรือความชื้นสะสม  ประตูหรือฝาปิดอยู่ในสภาพสมบูรณ์  การจับยึด
ของสายไฟ บัสบาร์มั่นคง  ลูกถ้วยอยู่ในสภาพสะอาดไม่แตกร้าว 

-  ตรวจสอบการรั่วตาม ข้อต่อ  รอยต่อ และวาล์วต่าง ๆ ตลอดจนครีบระบายความร้อน 
(Radiator) 

ค) ตรวจสอบสภาพ และกรองน้ ามันหม้อแปลง  
 -  ตรวจสอบการเป็นฉนวนของน้ ามัน(Dielectric strength of oil test) 
 -  กรองน้ ามันใหม่ และเติมน้ ามันเพิ่มในกรณีที่มีระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 

ง) ตรวจสอบสภาพทางไฟฟ้า (Electrical inspection) 
 -  ตรวจสอบการเป็นฉนวนของขดลวด (Insulation Resistance of Winding) ด้วย 

Megger ohm meter ทีม่ี Test voltage ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 KV และ 500 V ว่าฉนวนอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจสอบระบบ Alarm monitoring  (function test) 

1.4.6 งานบ ารุงรักษา AC/DC Panel  
ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 

 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 - ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆทั่วไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 
 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 -  ตรวจสอบการท างานของเครื่องวัด หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ระบบไฟแสงสว่าง

ภายในตู้และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณต่างๆ และระบบไฟแสงสว่างภายในตู้กรณีที่พบว่าช ารุด 
 -  ตรวจสอบสภาพ กุญแจล็อคฝาตู้ และ Pad lock system ทั้งหมด 
 -  ตรวจเช็คประตูทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียงพอที่จะให้สัตว์

ต่างๆ เช่น หน ูสัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 
 -  ตรวจสภาพของ Circuit Breaker 

1.4.7 งานบ ารุงรักษา 110 Vdc Battery and charger  
ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 

 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆทั่วไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของเครื่องอัดประจุ 
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 -  ตรวจสอบการท างานของเครื่องวัด หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ระบบไฟแสงสว่าง
ภายในตู้และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณต่างๆ และระบบไฟแสงสว่างภายในตู้กรณีที่พบว่าช ารุด 

 -   ตรวจสอบสภาพ กุญแจล็อคฝาตู้ และ Pad lock system ทั้งหมด 
 -  ตรวจเช็คประตูตู้ทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียงพอที่จะให้สัตว์

ต่างๆ เช่น หน ูสัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 
 -  ตรวจสภาพของ Circuit Breaker 
 -  ตรวจสอบ /ปรับแต่ ง Float voltage ให้ สอดคล้องกับสภาพแบตเตอรี่  และ

อุณหภูมิห้อง 
 -  ตรวจสอบสัญญาณ Alarm ของ Charger 
 -  ตรวจสอบการท างานระบบป้องกันและมิเตอร ์(Service and setting value test)  
 -  ตรวจสอบระบบพัดลมระบายอากาศภายในห้องแบตเตอรี่ 

ค) ตรวจสอบสภาพและการท างานของแบตเตอรี่ 
-  ตรวจสอบสภาพตัว Battery ว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่ 
 -  S.G Check แล้วกระตุ้นเซลโดยการท า Equalizing charge โดยด าเนินการหลังจาก

เติมน้ ากลั่น 
 -  ตรวจสอบสายเชื่อมต่อระหว่างขั้วแบตเตอรี่   ท าความสะอาดออกไซด์ ตามข้อต่อของ 

Battery ทาทับด้วย Petroleum silicate 
 -  ตรวจสอบวัดระดับสารเคมี (Electrolyte) และเติมน้ ากลั่นเพ่ิม เพ่ือให้มีค่าความ

ถ่วงจ าเพาะที่เหมาะสม 
 -  ตรวจสอบวัดค่าแรงดันของ Battery  ค่าความต้านทานภายใน (Battery AC 

Impedance test)  ค่าความถ่วงจ าเพาะของ Battery  แรงดัน และอุณหภูมิ  ของแต่ละเซล  และ
อุณหภูมิห้อง 

 -  ตรวจสอบอุณหภูมิของแบตเตอรี่แต่ละเซล ขณะท าการ Equalizing Charger 
 -  วัดค่ากระแสที่ใช้อัดประจุ   แรงดันและอุณหภูมิของแต่ละเซลหลังจาก Fully charge 

1.4.8 งานบ ารุงรักษา 115/22 kV Relay control panel 
ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 

-  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 -  ตรวจสอบการท างานของเครื่องวัด หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ระบบไฟแสงสว่าง

ภายในตู้และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณต่างๆ และระบบไฟแสงสว่างภายในตู้กรณีที่พบว่าช ารุด 
 -   ตรวจสอบสภาพ กุญแจล็อคฝาตู้ และ Pad lock system ทั้งหมด 
 -   ตรวจเช็คประตูตู้ทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียงพอที่จะให้สัตว์

ต่างๆ เช่น หน ูสัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 
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 -   ตรวจสภาพของ Circuit Breaker และ Control fuse 
ค) ตรวจสอบสภาพทางไฟฟ้า (Electrical function  inspection) 

 -  ตรวจสอบการท างานของ Heater 
 -   ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ โดยการกดปุ่ม Test Lamp ถ้าพบหลอดเสียให้ท าการเปลี่ยน 
 -   ตรวจสอบการท างานของระบบ Annunciator ทดสอบการท างานของ Relay ในส่วน

ที่เก่ียวข้องกับ Alarm ที่มาแสดงที่ Annunciator 
 -  ตรวจสอบการท างานของ Control switch 
 -  ตรวจสอบการท างานของ OLTC switch 
 -   ตรวจสอบและปรับตั้งการท างานระบบรีเลย์ป้องกันด้วย Protective relay test set 

(Service test) ตรวจสอบและปรับตั้งการท างานเครื่องวัด  
 -   ตรวจสอบการท างานของระบบ Inter lock 
 -   ตรวจสอบการท างานของระบบ Audible / Visual alarm ที่ติดตั้งอยู่นอกอาคาร 

1.4.9 งานบ ารุงรักษาอาคารสถานี  ระบบไฟแสงสว่าง  ระบบปรับอากาศและเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ 
ก) งานบ ารุงรักษาอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย 

 -  ท าความสะอาด  ถางหญ้าและวัชพืช  เติมหินเพ่ิมในกรณีที่ระดับหินต่ ากว่าระดับขอบ
แท่นรั้วล้อมรอบสถานีไฟฟ้าย่อย  

 -  บ ารุงรักษาทางเท้า งานระบบท่อระบายน้ ารอบอาคาร  ระบบประปา 
 -  ซ่อม/ทาสีรั้วล้อมสถานีหม้อแปลงกรณีท่ีพบว่าเป็นสนิม 
 -  ตรวจสอบสภาพป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 
 -  ปรับดินบริเวณริมรั้วสถานีไฟฟ้าย่อยกรณีที่พบว่ายุบตัว หรือทรุดตัว 
 -  ตรวจสอบและด าเนินการอุดรูช่องท่อร้อยสายที่อยู่ด้านล่างของสถานีหม้อแปลงทั้งหมด 

ด าเนินการป้องกันปลวกโดยใส่สารก าจัดปลวกลงในท่อร้อยสายก่อนท าการอุดท่อด้วย Putty ส าหรับอุดท่อ 
 -  ตรวจสอบค่า Grounding resistance ของระบบลงดิน Ground gridภายในสถานีไฟฟ้า

ย่อย 
ข) งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -   ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ท าความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซมเบื้องต้นของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ค) งานบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาดภายนอก Condensing unit and fan coil 

unit 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ท าความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซมเบื้องต้นของระบบปรับอากาศ 

ง) งานบ ารุงรักษาระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ 
 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ท าความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซมเบื้องต้นของระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ 
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จ) ตรวจสอบสภาพ  การช ารุดเสียหาย ของงานโยธาต่างๆภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 
 
1.5 รายละเอียดงานที่ต้องด าเนินการในการตรวจสอบ  บ ารุงรักษาในส่วนสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า แบบ

ธรรมดา และแบบ Unit Substations 
1.5.1 งานบ ารุงรักษาตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง (Ring Main Unit) 

ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 
 -   บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -   ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -   ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -   ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 -  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -   ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -   ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

(ยกเว้นกรณีท่ีพบว่าเกิดการผุกร่อนมาก จนยากแก่การแก้ไขเบื้องต้นได้) 
ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 

 -   ตรวจสอบสภาพ กุญแจล็อคฝาตู้ และ Pad lock system ทั้งหมด 
 -   ตรวจสอบการท างานของ Voltage indicator lamp ว่าท างานครบทั้งสามเฟส 

ตลอดจนช ารุดหรือไม่ 
 -   ตรวจสอบการท างานของ Short circuit indicator ว่าท างาน ตลอดจนช ารุดหรือไม่ 
 -   ตรวจเช็คค่าแรงดันของแก๊ส SF6 ที่อยู่ในถังว่าอยู่ในช่วงปลอดภัยหรือไม่ ตรวจสอบ 

ซ่อมบ ารุงเบื้องต้นส าหรับการรั่วของแก๊ส SF6 และด าเนินการเติมแก๊ส SF6 .ให้แก่ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงที่
ตรวจพบว่ามีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน (เฉพาะตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงรุ่นที่สามารถเติมแก๊ส SF6 ได้) 

 -   ตรวจสอบการท างานในการ On/Off ของ Breaker  Earthing switch  หรือ Fuse 
load break switch และการท างานของระบบ  Interlock และซ่อมบ ารุงเบื้ องต้นส าหรับระบบ 
Mechanism ที่ควบคุมการปลด สับสวิทช์ต่างๆ ให้แก่ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด ี

 -   ตรวจสอบการท างานของ Position Indicator 
 -   ตรวจสอบระบบ Pad lock ของตู้Ring Main Unit ที่อยู่ในตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงทั้งหมด

ให้เป็นแบบ Master key type โดยมีจ านวน Pad lock 2 ชุด ต่อ 1 วงจรสาย (ใช้ป้องกัน ON/OFF Main 
switch และ ป้องกัน ON/OFF Earthing switch) 

ค) ตรวจสอบและปรับตั้งการท างานระบบรีเลย์ป้องกัน (Service test)  
ง) ขอบเขตงานดังกล่าวข้างต้นไม่รวมอะไหล่ เช่น Voltage indicator lampม  Short circuit 

indicator Protection relay and Bushing CT,  HV Cable Terminater และ HV Fuse assembly ฯลฯ 
กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าของเดิมอยู่ในสภาพช ารุด/ต้องเปลี่ยนใหม่ ให้ผู้รับจ้างรายงานให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ
โดยทันท ีและเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนด าเนินการ 

 
1.5.2 งานบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 
 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
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 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 - ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Visual inspection) 
 -  ตรวจสภาพของอุปกรณ์ เหล่านี้  Thermometer,  Oil Level Gauge,  Pressure 

relief device,  Bushing,  Tap changer,  Radiator,  Valve position จะต้องติดตั้งเรียบร้อย  มั่นคง  
สะอาด  แสดงสถานะได้ปรกติ  ไม่มีแก๊สหรือความชื้นสะสม  ประตูหรือฝาปิดอยู่ในสภาพสมบูรณ์  การจับ
ยึดของสายไฟ บัสบาร์มั่นคง  ลูกถ้วยอยู่ในสภาพสะอาดไม่แตกร้าว 

 -  ตรวจสอบการรั่วตาม ข้อต่อ  รอยต่อ และวาล์วต่าง ๆ ตลอดจนครีบระบายความร้อน 
(Radiator) 

ค) ตรวจสอบสภาพน้ ามันหม้อแปลง  
 -  ตรวจสอบการเป็นฉนวนของน้ ามัน(Dielectric strength of oil test) 
 -  กรองน้ ามันหม้อแปลงและเติมน้ ามันหม้อแปลงเพ่ิมในกรณีที่มีระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 
 - ขอบเขตงานดังกล่าวข้างต้นไม่รวมงานเปลี่ยนน้ ามันหม้อแปลง และอะไหล่อุปกรณ์หลัก

ต่างๆที่พบว่าช ารุด 
ง) ตรวจสอบสภาพทางไฟฟ้า (Electrical inspection) 

 -  ตรวจสอบการเป็นฉนวนของขดลวด (Insulation Resistance of Winding) ด้วย 
Megger ohm meter ที่มี Test voltage ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 KV และ 500 V ว่าฉนวนอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 

1.5.3 งานบ ารุงรักษาตู้สวิทช์เกียร์แรงต่ า 
ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 

 -  บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น / ชนิด / ขนาดแรงดัน / ขนาดกระแส) 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อลงดินว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
-  ตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบรากสายดิน (Ground rod) 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไป ตลอดจนขันน๊อตข้ัวต่อสายไฟให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 -  ตรวจสอบการท างานของเครื่องวัด หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ระบบไฟแสงสว่าง

ภายในตู้และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณต่างๆ และระบบไฟแสงสว่างภายในตู้กรณีที่พบว่าช ารุด 
 -   ตรวจสอบสภาพ กุญแจล็อคฝาตู้ และ Pad lock system ทั้งหมด 
 -  ตรวจสภาพของ Circuit Breaker 
 -  ตรวจสภาพของ Load break switch fuse 
 -  ตรวจสอบ แก้ ไข และซ่อมแซมแผ่น PVC ที่ ใช้ปิด LV Main busbar โดยใช้  PVC 

Protection sheet มีขนาดความหนา 6 มม. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ค) ตรวจสอบการท างานของ Main circuit Breaker  Feeder breaker และ Feeder load 

break sw. fuse 
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 -   ตรวจสอบการท างานในการ On/Off ของ Breaker  Feeder load break sw. fuse 
และซ่อมบ ารุงเบื้องต้นส าหรับระบบ Mechanism ที่ควบคุมการปลด สับ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 -  ตรวจสอบการท างานของ Position Indicator 
 -  ตรวจสอบและปรับตั้งการท างานระบบรีเลย์ป้องกัน (Service test) 

ง) ตรวจสอบสภาพทางไฟฟ้า (Electrical inspection) 
 -  ตรวจสอบและบันทึกทิศทางการหมุนของไฟฟ้า (Phase sequence) ที่ LV Main Bus bar 
 -  ตรวจสอบการเป็นฉนวนของอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ า และ Low voltage main bus 

bar ด้วย Megger ohm meter ที่มี Test voltage ขนาดไม่ต่ ากว่า 500 V ว่าฉนวนอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
1.5.4 งานบ ารุงรักษาตู้ครอบสถานีหม้อแปลง สถานีสับถ่ายแรงดัน และบริเวณรอบแท่นสถานี 

ก) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการท างานทั่วไป 
 -  ด าเนินการเป่า / ดูดฝุ่น ท าความสะอาด 
 -  ตรวจสอบ / ซ่อม / เปลี่ยนป้ายชื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ 
 -  ขันน๊อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆท่ัวไปให้แน่น 
 -  ก าจัดส่วนที่เป็นสนิมของตู้และอุปกรณ์ด้วยแปรงลวดแล้วทาสีทับ (โทนสีเดียวกับของเดิม) 

(ยกเว้นกรณีท่ีพบว่าเกิดการผุกร่อนมาก จนยากแก่การแก้ไขเบื้องต้นได้) 
ข) ตรวจสอบสภาพและการท างานของอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

 -  ตรวจเช็คประตูตู้ทุกบานต้องปิดสนิท และไม่มีช่องว่างบริเวณอ่ืนๆ เพียงพอที่จะให้สัตว์ต่างๆ 
เช่น หน ูสัตว์เลื้อยคลานเข้าตู้ได้ เปลี่ยนยางขอบประตูตู้หากพบว่าช ารุด 

 -  ซ่อมแซมกุญแจล๊อคฝาประตูตู้ บานพับฝาประตูตู้ ของตู้ครอบสถานีหม้อแปลงทั้งหมดให้
ใช้งานได้ดี 

-  ซ่อมแซมชื่อตู้ท่ีพ่นอยู่เดิมในกรณีที่สีซีดจาง 
 -  ซ่อมแซมแผ่นกันความร้อนที่บุใต้หลังคาตู้ให้อยู่ในสภาพที่ดี (ถ้ามี) 
 -  ท าความสะอาด  ถางหญ้าและวัชพืช  เติมหินเพ่ิมในกรณีที่ระดับหินต่ ากว่าระดับขอบ

แท่นรั้วล้อมรอบ  ถมดินรอบแท่นสถานีหม้อแปลงกรณีที่เกิดการยุบตัว   และราดน้ ายากันปลวกบริเวณแท่น
รอบสถานีหม้อแปลงทั้งหมด 

 -  ตรวจสอบและด าเนินการอุดรูช่องท่อร้อยสายที่อยู่ด้านล่างของสถานีหม้อแปลงทั้งหมด 
ด าเนินการป้องกันปลวกโดยใส่สารก าจัดปลวกลงในท่อร้อยสายก่อนท าการอุดท่อด้วย Putty ส าหรับอุดท่อ 

 -   ตรวจสอบ แก้ไขและซ่อมแซมช่องรูระบายน้ าออกจากช่องเคเบิ้ลแรงสูง/แรงต่ าของแท่น
คอนกรีตรองรับสถานีหม้อแปลง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่อุดตันจนท าให้น้ าท่วมขังภายใน 

(ไม่รวมงานแก้ไขการทรุดตัวของแท่นคอนกรีตรองรับสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า) 
ค) ตรวจสอบสภาพทางไฟฟ้า (Electrical function  inspection) 

 -  ตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมบ ารุงรักษาระบบลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ Ground loop 
system ของสถานีหม้อแปลง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้า พร้อมกับทดสอบค่า Grounding resistance 
หลังจากการด าเนินการ  
 
1.6 แบบรายงานการตรวจสอบ (Chcck list reports) 

1.6.1 แบบรายงานการตรวจสอบรวมถึงแบบแปลนไฟฟ้าต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้  
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ก. ยี่ห้อ/รุ่น/ชนิด/ขนาด/จ านวน ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอันได้แก่ สวิทช์ใบมีด 115 เควี  
ชุดดักล่อฟ้าแรงสูง 115 เควี   สวิทช์เกียร์แรงสูง 115 เควี แบบฉนวนแก๊ส SF6 สวิทช์เกียร์แรงสูง 24 เควี  
แบบเมทัลแคลด หม้อแปลงจ่ายไฟประจ าสถานีไฟฟ้า แผงจ่ายไฟควบคุมประจ าสถานี AC/DC Panel  
แบตเตอรี่ และเครื่องอัดประจุ แผงสวิทช์ระบบควบคุมและป้องกัน Relay & control board  ระบบไฟแสง
สว่าง ปรับอากาศ และเตือนสัญญาณเพลิงไหม้  ตู้ Ring Main Unit  หม้อแปลงไฟฟ้า  LV Main circuit 
breaker  Feeder load break switch fuse  Metering device  ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างอยู่ในสถานีหม้อ
แปลงและสถานีสับถ่ายแรงดันทั้งหมด 

ข. ค่ากระแสที่ตั้งไว้ส าหรับ ระบบควบคุมและป้องกัน Relay & control board  สวิทช์เกียร์แรง
สูง 24 เควี แบบเมทัลแคลด Ring Main Unit protection relay  ค่ากระแสที่ตั้งไว้ส าหรับ LV Main Circuit 
Breaker ของตู้สวิทช์เกียร์แรงต่ า 

ค. สภาพทางกลทั่วไปส าหรับตู้ครอบสถานี ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง  แรงต่ าและหม้อแปลงไฟฟ้า 
ง. สภาพวัชพืชและหินที่โรยรอบสถานี 
จ. สภาพสีและการเป็นสนิมส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในสถานีและตัวตู้ครอบสถานี 
ฉ. สภาพแท่นคอนกรีตและการทรุดตัวของแท่นคอนกรีตที่รองรับตู้ครอบสถานี 
ช. สภาพจุดต่อลงดินและขนาดสายดินของสถานีหม้อแปลงและสถานีสับถ่ายแรงดัน 
ซ. สภาพการท างานและท าการบันทึกค่าทางไฟฟ้าและเครื่องกลของอุปกรณ์ต่างๆเช่น 

 - Lamp indicator และ Pressure gauge ของสวิทช์เกียร์แรงสูง 
 - Pressure gauge,  Pressure relief valve,  Temperature gauge,  Oil level gauge 

ของหม้อแปลงไฟฟ้า 
  - ค่าความเป็นฉนวนของขดลวด  ค่าความเปน็ฉนวนของน้ ามันหม้อแปลง(Dielectric test) 
 - สภาพสารกรองความชื้น การเป็นสนิม สภาพปะเก็นยาง การท างานของ Tap changer 

และการรั่วซึมของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 - ขนาดแรงดันและกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ าที่ปรากฏของหม้อแปลง 
 - สภาพการท างานของ Lamp indicator  Metering devices ด้านแรงต่ า 
 - ค่าความเป็นฉนวนของ LV M ian Bus Bar ของทุกสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า (Unit 

substation) 
 - ทิศทางการหมุนของไฟฟ้า (Phase sequence) ที่ LV Main Bus bar ของทุกสถานี

หม้อแปลงไฟฟ้า (Unit substation) และต้องระบุไว้ในแบบแปลนไฟฟ้า Single line diagram 
 - ขนาด และชนิดสายป้อนแรงต่ าที่ต่อเข้า LV Protection ของทุกสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า 

(Unit substation) รวมถึงชื่อตู้  หรือ Load ที่สายป้อนแรงต่ าดังกล่าวจ่ายไฟให้ และต้องระบุไว้ในแบบ
แปลนไฟฟ้า Single line diagram 

- รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบต่างๆ 
ณ Work schedule ที่แสดงล าดับขั้นตอนการท างาน รวมถึงล าดับขั้นตอนการท า Function test 

ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการบ ารุงรักษา 
 

1.7 การด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
1.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อกับฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยฯที่เก่ียวข้อง และด าเนินการส่งแบบรายงาน

การตรวจสอบ การวางแผนการท างานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วันท าการทั้งนี้ เพ่ือป้องกันผลของความเสียหายหรือผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดับ
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กระแสไฟฟ้าและการท างาน (เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯมีการเรียนการสอนตลอด 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ 
และภายในมหาวิทยาลัยฯมีอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการดับไฟฟ้าเพ่ือท าการ
แต่ละครั้งจะต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดับไฟฟ้าใช้ระยะเวลาและจ านวนครั้งน้อยท่ีสุด) 

1.7.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อโดยสม่ าเสมอกับวิศวกรผู้ควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้
เพ่ือให้การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

1.7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าซึ่งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มาตรวจสอบดูแลควบคุม
การปฏิบัติงาน ณ.สถานที่ ตลอดระยะเวลาที่ท าการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า เพ่ือที่ฝ่ายผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อ
ได้ตลอดเวลา และบุคคลดังกล่าวต้องสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาแทนผู้รับจ้างตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานของ
มหาวิทยาลัยฯเสนอได้ทันที 

1.7.4 เนื่องจากสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าและสถานีสับถ่ายแรงดันทั้งหมดเป็นระบบ Loop network รับ
ไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 เควี ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องระวังในเรื่องการปลด/สับวงจร และจะต้องระมัด 
ระวังไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวช ารุดในช่วงขณะปฏิบัติงาน หรือสับวงจรผิดท าให้เกิดการลัดวงจรลงดิน   ถ้าเกิด
ความเสียหายโดยเหตุอันไม่สมควร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย และจัดการซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม 

เนื่องจากสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าและสถานีสับถ่ายแรงดันทั้งหมดส่วนใหญ่ผ่านการใช้งานมากว่า 
20-30 ปี สวิทช์เกียร์แรงสูงของเก่าประกอบด้วยยี่ห้อ Schneider  Moller และ F&G ในส่วนที่เป็นยี่ห้อ 
F&G รุ่น GA-24 Fuse type ฝาตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงรุ่นดังกล่าวไม่สามารถเปิดออกดูอุปกรณ์ภายในได้จนกว่า
จะปลดสวิทช์ให้อยู่ในต าแหน่ง OFF และ Earthing sw.. อยู่ในต าแหน่ง ON  Terminator ด้านหม้อแปลง
เป็นแบบ HV fuse assembly Plug in  non-touchable type ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องระวังในเรื่องการปลด/
สับวงจร ( ระบบสายแรงสูงของเดิมเป็นระบบ Loop network )  การตรวจเช็คตรวจสอบและท าความ
สะอาด ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวช ารุดในช่วงขณะปฏิบัติงาน หรือสับวงจรผิดท าให้เกิด
การลัดวงจรลงดิน ถ้าเกิดความเสียหายโดยเหตุอันไม่สมควร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดการซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิม   

ในส่วนตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง เนื่องจาก SF6 Gas pressure gauge ที่ติดตั้งในสวิทช์เกียร์แรงสูง
ของเก่าอาจมีบางส่วนช ารุดเข็มชี้ค้างอยู่ที่ต าแหน่งค่าปรกติ  ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ Gas pressure 
gauge ทุกตัว ตรวจเช็คค่าแรงดันของแก๊ส SF6 ที่อยู่ในถังว่าอยู่ในช่วงปลอดภัยหรือไม่ ตรวจสอบ  ซ่อมบ ารุง
เบื้องต้นส าหรับการรั่วของแก๊ส SF6 และด าเนินการเติมแก๊ส SF6 ( ชนิดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ).ให้แก่ตู้
สวิทช์เกียร์แรงสูงที่ตรวจพบว่ามีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน (เฉพาะตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงรุ่นที่สามารถเติมแก๊ส SF6 ได้)  

1.7.5 หากมีการตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยผู้รับจ้างจะโดยความตั้งใจ หรือความผิดพลาด/บกพร่องจาก
การท างานแล้วท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น อุปกรณ์ทางด้าน
สารสนเทศ รวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ หากพิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากการกระท าของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้ดีดังเดิม (ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดเนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัยในระบบที่มีอยู่เดิมที่ช ารุด ไม่สามารถใช้งานหรือใช้งานป้องกัน  ตัดวงจรไฟฟ้าออกได้ไม่
สมบูรณ์) 

1.7.6 งานปรับปรุงภูมิทัศน์(สวนหย่อม ทางเท้า ไหล่ถนน ฯลฯ) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดท าให้คืน
สภาพดีดังเดิม 

1.7.7 มหาวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอนตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ และภายในมหาวิทยาลัยฯ มีอาคาร
ที่พักอาศัยของข้าราชการเจ้าหน้าที่ และหอพักนิสิต อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือท า
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การแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ โดยประสานงานกับผู้ควบคุมงานเพ่ือให้
การดับไฟฟ้าใช้ระยะเวลาและจ านวนครั้งน้อยท่ีสุด  

1.7.8 สถานที่ก่อสร้างส านักงานชั่วคราวและที่เก็บของ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาก าหนดภายหลัง
ลงนามในสัญญาจ้าง ห้ามสร้างที่พักคนงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ 

1.7.9 การปฏิบัติงานก่อสร้าง  การเข้าออกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

 
1.8 ผลรายงานการตรวจสอบและบ ารุงรักษา (Maintenance Report) 

1.8.1 ผลรายงานการตรวจสอบและบ ารุงรักษา ซึ่งระบุผลการตรวจสอบ  การแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม
ของผู้รับจ้าง ตลอดจนข้อแนะน า  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงต่างๆ โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานจะต้องลงนาม
เห็นชอบ และผู้รับจ้างจะต้องมอบให้ผู้ว่าจ้าง 2 ชุด และส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับใช้บริหารจัดการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป จ านวน 1 ชุด ในวันส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย  

 
1.9 การทดสอบเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ 

1.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องทดสอบที่ใช้ในงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลัก
วิชาการ เพ่ือแสดงให้เห็นว่างานที่ท าถูกต้องตามรายละเอียดและรายการประกอบแบบทุกประการ  โดยมี
ผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบด้วย 

1.9.2 อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา 
 

1.10  การรับประกัน 
1.10.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกัน เปลี่ยน และ/หรือ แก้ไขวัสดุและงานตามข้อก าหนด (ถ้ามี) 

รวมทั้งข้อผิดพลาด และตกหล่นที่เกิดขึ้นในการเสนอราคาและการติดตั้งของผู้รับจ้าง  ซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบไม่
ว่าก่อน หรือหลังตรวจรับงาน  

1.10.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้รับจ้างจัดหาและด าเนินการปรับปรุงดังกล่าว
ข้างต้น (ถ้ามี)  ท าการแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่เสียหรือเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการ
จัดหาของผู้รับจ้าง (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันส่งมอบงาน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเหตุขัดข้อง
ของระบบให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว  ผู้รับจ้างไม่มาติดต่อด าเนินการภายในเวลา 15 วัน  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะ
ด าเนินการ เอง  แล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง 

1.10.3 ผู้รับจ้างไม่ต้องรับประกันความเสียหายของสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV ในช่วงที่ปฏิบัติงาน
ตามสัญญาและหลังส่งมอบงาน หากความเสียหายนั้นเกิดเนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยใน
ระบบที่มีอยู่เดิมที่ช ารุด ไม่สามารถใช้งานหรือใช้งานป้องกัน   ตัดวงจรไฟฟ้าออกได้ไม่สมบูรณ์ (เนื่องจาก 
แบตเตอรี่ 110 Vdc และ Protection relay ทั้งหมดช ารุด ไม่สามารถใช้ป้องกันได้สมบูรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการจัดจ้างเพิ่มเติมภายหลังเพื่อให้มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ภายหลัง) 
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หมวดที ่2 อุปกรณ์ไฟฟ้า (ถ้ามี) 
2.1 แบตเตอรี่และเครื่องอัดประจุ (Battery and Charger) 

2.1.1 ความต้องการทั่วไป (General Requirement) 
แบตเตอรี่และเครื่องประจุต้องท างานร่วมกันเพ่ือจ่ายไฟให้กับระบบควบคุม   ระบบป้องกันของ

อุปกรณ ์Switching ในสถานีไฟฟ้าย่อยรวมถึงไฟแสงสว่างฉุกเฉินส าหรับอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย  
2.1.2 แบตเตอรี่ (Battery) 

ก) แบตเตอรี่เป็นชนิด Seal lead acid  Maintenance free จะต้องผลิตและทดสอบ
ตามมาตรฐาน IEC Standard  

ข) ขนาดพิกัดของแบตเตอรี่ต้องไม่ต่ ากว่าค่าดังต่อไปนี้ 
- แรงดันพกิัดใช้งาน 110 Vdc 
- 150 Ah C10 to 1.8 V/Cell end voltage 
- 12 Years life time at 20 degree celcuis 

ค) แบตเตอรี่ต้องเป็นแบบ ชนิด Seal lead acid  Maintenance free เหมาะสม
ส าหรับอัตราการจ่ายกระแสปานกลาง (medium rate of discharge)  

2.1.3 เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ (Charger) 
ก) เครื่องอัดประจุจะต้องผลิตและทดสอบตามาตรฐาน IEC standard  ฉบับล่าสุด 
ข) เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ที่จะน ามาติดตั้งเปลี่ยนใหม่แทนที่ของเดิม ก าหนดให้มี

ขนาดพิกัดของเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ ต้องไม่ต่ ากว่าค่าดังต่อไปนี้ 
- Input voltage 3 Phase 380 Vac 
- Operating battery 125 Vdc 
- Current rating 50 Amps 
- Boost charging with 0-24 timer 
- Silicon dropper 1 step/20A 
- Automatic charging control 
- Ground fault relay 
- Battery circuit breaker 
 

2.2 รีเลย์ป้องกัน (Protection relay) 
2.2.1 ความต้องการทั่วไป (General Requirement) 

รีเลย์ป้องกัน (Protective Relay) ถือเป็นอุปกรณ์ส่วนควบร่วมกับ Current Transformer และ 
Voltage Transformer ซึ่งจะต้องถูกออกแบบให้สามารถสั่งตัดฟอลท์ออกจากวงจรได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
แน่นอน โดยไม่ท าให้เกิดการท างานผิดพลาดของเซอร์กิตเบรคเกอร์ จากการเกิดฟอลท์หรือการรบกวนระบบ
นอกโซนป้องกัน 

รีเลย์ที่ ใช้ต้องเป็นแบบ Microprocessor-Base พร้อม Programmable Scheme Logic และ 
Self-Monitoring Feature มี Serial-Interface Communication Port ส าหรับคอมพิวเตอร์  มี Software 
Package เพ่ือผู้ใช้สามารถโปรแกรมค่า Setting Parameter  รับข้อมูลจากรีเลย์  เลือกฟังก์ชั่นการวัดและการ
ควบคุม  โปรแกรม Scheme Logic Control และจัดการด้านความปลอดภัย ซอฟท์แวร์ที่ใช้จะต้องเป็นแบบที่
ง่ายต่อการท าความเข้าใจและใช้งาน 
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รีเลย์ป้องกันทุกตัวจะต้องมี Operating Indicator แบบ LED หรือแบบอื่นที่คล้ายกัน บ่งชี้ว่า
มีการทริป ของ Relay Contact พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการรีเซ็ท Indicator 

การวัดและการทดสอบที่จ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่นการท างานถูกต้อง รวมถึงการป้องกันความ
ปลอดภัยของรีเลย์เนื่องจาก Switching Transient  การรบกวนจากสนามไฟฟ้า  การรบกวนจากสนามแม่เหล็ก
ทั้งโดยตรงและโดยการเหนี่ยวน าถือเป็นส่วนของงานนี้ 

รีเลย์ป้องกันที่ใช้จะต้องสร้างและทดสอบตามมาตรฐาน IEC Publ. 255 ฉบับล่าสุด ผลิตจาก
บริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานในงานนี้ เป็นที่รู้จักดีในท้องตลาด  แหล่งจ่ายไฟส าหรับรีเลย์ ให้ใช้แรงดัน 110 
Vdc 

2.2.3 Inverse-Time Overcurrent Phase and Ground Fault Relay (51/50 and 51/50G)  (ถ้ามี) 
รีเลย์ที่ใช้ป้องกันกระแสเกินจากการลัดวงจรที่เฟสและการลัดวงจรลงดินต้องเป็นแบบ Inverse-

Time Characteristic ท างานร่วมกับ High-set Instantaneous Unit เป็นไปตามความต้องการดังนี้ 
Current setting  for phase 
Inverse-time unit : 50% to 200% of In 
1 Instantaneous unit  : 400% to 3 000% of Is 
Current setting  for ground 
Inverse-time unit : 20% to 80% of In 
2 Instantaneous unit  : 400% to 3 000% of Is 
Inverse-time characteristic : selectable  normally inverse  very inverse  and 

extremely inverse 
2.2.4 Overvoltage Relay เป็นแบบ Microprocessor-base Type  (ถ้ามี) 

สามารถเลือกตั้งค่าคุณลักษณะการท างานได้ไดด้ังนี้ 
- Voltage setting range : 80 % - 150 % of Un 
- Definite time setting range : 0.05 - 100 sec. 

2.2.5 Undervoltage Relay เป็นแบบ Microprocessor-base Type  (ถ้ามี) 
สามารถเลือกตั้งค่าคุณลักษณะการท างานไดด้ังนี้ 

- Voltage setting range : 5 % - 150 % of Un 
- Definite time setting range : 1 - 100 sec. 

 
2.2.6 มหาวิทยาลัยฯ ยอมรับรีเลย์ ที่มีรายชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

- ABB - AEG 
- GEC Alstom - GE 
- Reyrolle - Siemens 
- Schweitzer (SEL) - SEG 
- Merlin Gerin  - Schneider 
หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืนๆที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ มีใช้งาน หรือท่ีเทียบเท่า 
 

2.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงอ่ืนๆ (Other high voltage equipments) 
2.3.1 สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยตู้สวิทช์แรงสูงแบบ Ring Main Unit หม้อแปลงไฟฟ้า และตู้

สวิทช์แรงต่ า อยู่ในที่ล้อม (Enclosure) เดียวกัน เฉพาะตู้สวิทช์แรงสูงและที่ล้อมจะต้อง ประกอบ
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ส าเร็จจากต่างประเทศหรือยกเว้นตามข้อ 2.7.1.3  ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน NEMA  
IEC  หรือ VDE และเป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปตะวันตก หรือสหรัฐอเมริกา ขนาด และรายละเอียด 
อุปกรณ์ของสถานีหม้อแปลง ให้เป็นไปตามข้อ 2.4 - 2.7 แบบ และตารางประกอบแบบ 

2.3.2 เคเบิลแรงสูง ใช้สายเคเบิลชนิด 
Copper Cable Cross-linked Polyethylene Insulated (XLPE)  ระดับแรงดัน 12/20 kV (24 
kV) ตามมาตรฐาน IEC502  ฝังดินโดยตรง ยกเว้นในแบบระบุเป็นอย่างอ่ืน ขนาดของเคเบิล 
เป็นไปตามท่ีระบุในแบบ 

 
2.4 หม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution transformer) 

2.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
2.4.1.1 ใช้งานนอกอาคาร (Outdoor) แบบตั้งพ้ืน ซึ่งสามารถประกอบเข้าในที่ล้อมตามข้อ 2.5 ได ้
2.4.1.2 Bushing ของหม้อแปลงต้องเป็นชนิดที่ใช้กับ Cable Connector แบบ Plug-in Type 
2.4.1.3 เป็นไปตามมาตรฐาน ของการไฟฟ้าภูมิภาค VDE หรือ IEC  
2.4.2 พิกัดของหม้อแปลง 

Type : Mineral Oil Immersed  Sealed Tank   Bolted On Cover 
Rated kVA : ตามระบุในแบบ 
Type of Cooling : Natural Self-Cooled 
Rated Frequency : 50 Hz 
Vector Group : Dyn11 
Neutral : Brough-Out 
Impedance Voltage : 4-6% 
Rated Voltage : 22 kV - 400/230 V 
Tap Changing : +/- 2x2.5 % 

 
หม้อแปลงที่ใช้ต้องมีใบรับรองการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้

ไม่ว่ากรรมการตรวจการจ้างจะตรวจรับงานไปแล้วหรือไม่ก็ตาม  หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่รับรอง  ผู้รับจ้าง
จะต้องแก้ไข/เปลี่ยนใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
2.5 ตู้สวิทช์แรงสูง (High voltage switchgear) 

2.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
2.5.1.1 เป็นแบบ Ring Main Unit ใช้แก๊ส SF6เป็นฉนวน ประกอบส าเร็จรูปเข้ากับที่ล้อมตาม ข้อ 2.5 
2.5.1.2 มีเกจวัดความดันหรืออุปกรณ์อ่ืนที่บ่งชี้ค่าระดับความดันของแก๊สภายในตู้สวิทช์  
2.5.1.3 มี Voltage Indicating Lamp  แสดงส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าของตู้สวิทช์ทั้ง 3 เฟส  ทุก Feeder 
2.5.1.4 มี Short Circuit Indicator แสดงการลัดวงจรของสายเคเบิล 
2.5.1.5 สามารถท าการทดสอบสายแรงสูง (Cable Testing) ได้โดยตรงหรือโดยมีอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้อง

ถอดขั้วสายเคเบิ้ลแรงสูง (Cable Terminator) ออกจากข้ัวต่อสาย (Bushing)ของตู้สวิทช์แรงสูง   
ทั้งนี้อุปกรณ์เสริมต้องรวมอยู่ในขอบเขตของงานนี้ด้วย 

2.5.1.6 เครื่องมือ และอุปกรณ์เฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้ง การใช้งาน การบ ารุงรักษา  และ การ
ตรวจสอบที่จ าเป็น จะต้องมีมาพร้อม และแสดงรายการให้เห็นด้วย 
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2.5.1.7 ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC หรือ VDE 
2.5.1.8 รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ีระบุในแบบ 
2.5.2 พิกัดของ Ring Main Switch 

Rated Voltage  : 24 kV หรือตามมาตรฐานของกฟภ 
Rated Impulse Withstand Voltage  :  125 kV 
Rated Power Frequency Withstand Voltage  :  50 kV 
Rated Short Time Withstand Current :  16 kA rms 
Rated Making Capacity  :  40 kA peak 

2.5.3 โครงสร้างของ Ring Main Unit 
2.5.3.1 เป็นแบบที่มีฐานรองรับในตัวเอง พร้อมที่จะติดตั้งบนพ้ืน เป็นแบบ Total Integrated Unit in 

Sealed SF6 Insulated Gas Tank  Non Extensible Type ประกอบด้วย Cable Feeder 2-
3 ชุด  และ Transformer Feeder 1 ชุด  ตามระบุในแบบ 

2.5.3.2 Load Break Switch  Earthing Switch และ Busbar ต้องอยู่ในที่ล้อมเดียวกันท าด้วยโลหะ
ผนึก กันอากาศ ภายในบรรจุด้วยแกส SF6  ซึ่งท าหน้าที่เป็นฉนวนและตัวกลางในการดับอาร์ค 
ทุกๆส่วนที่มีแรงดันสูงจะต้องมีการป้องกันตาม IP 65 Protection Class 

2.5.3.3 ผิวโลหะทุกส่วน จะต้องผ่านขบวนการป้องกันสนิม และเคลือบชั้นนอกด้วยสีที่มีคุณภาพ สูง 
ต้านทานความชื้นได้ดี 

2.5.3.4 ตู้สวิทช์จะต้องแข็งแรงพอ ที่จะทนแรงดันของแก๊สภายใน และการกระทบกระแทกจาก ภายนอก  
ระหว่างการขนส่งและติดตั้ง 

2.5.3.5 สวิทช์ของ Cable Feeder ต้องเป็นชนิดที่ปลด-สับได้ ขณะที่มีโหลด  กลไกการชาร์จสปริง เป็น
แบบที่ท างานด้วยมือ และมีเครื่องหมายทางกลแสดงต าแหน่งของสวิทช์ซึ่งมี กระแสพิกัดไม่น้อย
กว่า 630 A 

2.5.3.6 สวิทช์ต่อลงดินจะต้องมีเครื่องหมายทางกล แสดงต าแหน่งของสวิทช์ และจะต้องมีพิกัด Short-
Circuit Making Current ไม่ต่ ากว่า 40 kA peak 

2.5.3.7 สวิทช์ส าหรับ Transformer Feeder จะต้องเป็นชนิดเซอร์กิตเบรคเกอร์แรงดันสูง ขนาดกระแส
พิกัดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์  ป้องกันการลัดวงจรของหม้อแปลง 3 เฟส  22 kV Delta - 
400/230V Wye ขนาดตามระบุในแบบรูป และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

ก) จะต้องมีอุปกรณ์ทางกลที่จะสะสมพลังงานไว้ส าหรับเปิดวงจร  เมื่อมีการท างานใน
สภาวะผิดปกติจะต้องมีเครื่องบ่งชี้แสดงการ Trip 

ข) Protective Relay และ Initiate Unit เป็นแบบที่ ไม่ต้องใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟ
ภายนอก สามารถป้องกันการลัดวงจรระหว่างเฟส และระหว่างเฟสกับดินได้ 

ค) มีปุ่มกดส าหรับสั่งให้เซอร์กิตเบรคเกอร์แรงดันสูงเปิดวงจรได้ 
2.5.3.8 ตู้สวิทช์จะต้องมีอุปกรณ์ Mechanical Interlock และ Padlock ดังต่อไปนี้ 

ก) Cable Feeder Switch Transformer Feeder Switch แ ล ะ  Earthing Switch 
จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันทางกลแบบ Padlocking Facilities เพ่ือที่ว่าในขณะที่สวิทช์
ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในต าแหน่ง ON สวิทช์ตัวอ่ืนๆที่เหลือจะไม่สามารถสับ ON ได้  กุญแจ
ที่ใช้คล้อง Padlock ต้องเป็นแบบ Master Key  ขนาดไม่ต่ ากว่า 6 มิลลิเมตร 

ข) สวิทช์ต่อลงดินของ Cable Feeder Switch และสวิทช์ลงดินของ Transformer 
Feeder Switch จะต้องมี  Mechnical Interlock ป้องกันมิ ให้  Earthing Switch  
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แ ล ะ   Cable Feeder Switch ห รื อ  Transformer Feeder Switch อ ยู่ ใน
ต าแหน่ง ON ได้ในเวลาเดียวกัน 

2.5.3.9 ในทุกๆ ส่วนที่สายเคเบิลต่อเข้า จะต้องมีอุปกรณ์ต่อสายเคเบิลอย่างพร้อมมูล และ ลักษณะ การ
ต่อสายเคเบิลจะต้องเป็นดังนี้ 

ก) จะต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยในการสัมผัส (Touchable type) สามารถต่อเข้า-ถอดออก
ได ้โดยไม่ท าความเสียหายกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ 

ข) ขั้วสายเคเบิลจะต้องมีขนาดดังนี้ 
ด้าน Network Switch : เป็นแบบ Disconnectable Bolt-on Type Connector 

Rated Voltage  : 24 kV  
Rated Current : 630 A  

ด้าน Transformer Switch : เป็นแบบ Plug-in Type Connector หรือดีกว่า 
Rated Voltage  : 24 kV  
Rated Current : 400 A 

ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดทางเทคนิคส าหรับขั้วสายเคเบิลดังกล่าว โดยต้องท า
เครื่องหมายให้ทราบถึงรุ่นและรายละเอียดทางเทคนิคที่เสนอมา 
 

2.6 ตู้สวิทช์แรงต่ า (Low voltage switchgear) 
2.6.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
2.6.1.1 เป็นแบบใช้งานในอาคาร ประกอบส าเร็จรูปเข้ากับที่ล้อม ตามข้อ 2.5 เป็นไปตาม มาตรฐานของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  VDE หรือ NEMA 
2.6.1.2 ต้องมีมาตรวัดชนิดติดตั้งกับแผงสวิทช์ Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า ขนาดหน้าปัทม์ประมาณ 

ไม่ต่ ากว่า 96x96 มม.ดังนี้ 
ก) แอมป์มิ เตอร์ 3 ตัว ส าหรับวัดกระแสในแต่ละเฟส  เป็นแบบ  Peak Demand 

Indicator Ammeter แสดงค่ า  Average และ Instantaneous ของกระแสตั ว
เดียวกัน 

ข) โวลท์มิเตอร์ 1 ตัว  พร้อมสวิทช์เลือกวัดแรงดันระหว่างเฟส และระหว่างทุกเฟสกับ 
Neutral และมีฟิวส์ป้องกันวงจรเครื่องวัด 

ค) มี Power Plugs และ Sockets ชนิด 3P+E 16A/380 V และ 2P+E  16A/220 V 
อย่างละ 1 ชุด พร้อมฟิวส์ป้องกันวงจร 

2. 6.1.3 แผงสวิทช์มีโครงสร้างประกอบ ด้วย 3 ส่วนหลักคือ 
ก) Main Circuit Breaker 
ข) Vertical and Horizontal Busbar 
ค) Distribution Switchgears 

2.6.2 พิกัดของแผงสวิทช์แรงต่ า 
System Wiring  : 3 Phase 4 Wire 
Rated Norminal Voltage  : 380/220 V 
Insulation Class  : 500 V 
Rated Frequency  : 50 Hz 
Power Frequency Class  : 2.5 kV (for 1 min.) 
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Rated Continuous Current  : ตามระบุในแบบ 
Rated Short Circuit Current : 50 kA AT 415 VAC 

2.6.3 Main Circuit Breaker เป็นชนิด Air Circuit Breaker หรือ Moulded Case Circuit Breaker 3 
Pole 50 Hz 380 V  50 kA ขึ้นไป เป็นผลิตภัณฑ์ของ Merlin-Gerlin  Square-D  Seimens  
ABB หรือเทียบเท่า ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีขนาดตามท่ีระบุในแบบ 

2.6.4 Copper Bus ต่างๆ ที่ใช้ในตู้ต้องใหญ่พอเพ่ือที่เมื่อรับกระแส Full Load ไม่ท าให้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
เกิน 50 C เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโดยรอบโดยมีขนาดตามระบุในแบบ  Bolted Frames และ 
Insulation Blocks มีความแข็งแรงพอที่จะรับแรง Short Circuit Stress ได้ไม่ต่ ากว่า 50 kA 
Symmetrical Fault ที่ 415 VAC  Main bus Neutral bus Ground bus ต้องมีขนาดยาว
ตลอดความกว้างของตู้สวิทช์แรงต่ า 

2.6.5 Main bus bar และ Branch bus bar ที่สามารถเข้าถึงได้ต้องกั้นด้วยแผ่นฉนวน PVC ชนิดใส มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 

2.6.6 Distribution Compartment จะต้องมีที่ว่างส าหรับติดตั้ง Fuse switch ชนิดที่ใช้ Fuse-link 
แบบ HRC เพ่ือใช้เป็นวงจรย่อยไม่น้อยกว่า 5 วงจร Fuse switch ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Seimens  
Stromberg  Color.E.Mach  ABB หรือเทียบเท่าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
จ านวนและ ขนาดที่ติดตั้งจริงให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 
 

2.7 ที่ล้อม (Enclosure) 
2.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
2.7.1.1 เป็นแบบที่ใช้งานนอกอาคาร ทนสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ความชื้น ฝุ่น ความร้อนได้ เป็น

อย่างดี และออกแบบให้มีการระบายความร้อนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในอย่าง เหมาะสม  
ต้องการการบ ารุงรักษาน้อยที่สุดหรือไม่ต้องการเลย 

2.7.1.2 ใช้เป็นที่ล้อมส าหรับอุปกรณ์ตามข้อ 2.2 - 2.4 และอุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึงอุปกรณ์ ที่จ าเป็นใน
การติดตั้งอ่ืนๆ  เช่น Cable Clamp  Cable Terminal  Cable Ladder ฯลฯ จะต้อง ได้รับ
การติดตั้งอยู่ในที่ล้อมเรียบร้อย พร้อมที่เคลื่อนย้ายเข้าไปวางในจุดใช้งานแล้วต่อสาย Primary 
และ Secondary Cable ได้ทันท ี 

2.7.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบส าเร็จรูป  จากประเทศในยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น 
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ NEMA  IEC หรือ VDE ยกเว้น การผลิต ในประเทศ ภายใต้
การยื่นเสนอขออนุมัติแบบใช้งาน ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และวิศวกรผู้ออกแบบของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการได้ โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะส่งตัวแทนของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างเข้าไปตรวจสอบ หรือเป็นพยานในการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการผลิต  
รวมถึงการร้องขอรายการและวิธีการทดสอบเท่าที่จ าเป็น  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวก 
และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 

2.7.2 ข้อก าหนดเฉพาะ 
2.7.2.1 ที่ล้อมจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน เป็นช่องแยกจากกันและมี  Protection 

Class ตามวงเล็บต่อท้ายดังนี้  
ก) High Voltage Switchgear Compartment (IP 54) 
ข) Distribution Transformer Compartment (IP 34) 
ค) Low Voltage Switchgear Compartment (IP 54) 
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ทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องประกอบอยู่ในโครงสร้างซึ่งเป็นหน่วยเดียวกัน ต้องมีการออกแบบ 
ให้โครงสร้างแข็งแรงพอ และอ านวยความสะดวกส าหรับการยกด้วยปั้นจั่นและเครื่องยก
อ่ืนๆ 

2.7.2.2 การจัดส่วนต่างๆของที่ล้อมตามข้อ 2.5.2.1 ให้เป็นไปตามแบบ ขนาดความกว้าง ยาว สูง 
จะต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้ 

กว้าง 2500 มิลลิเมตร 
ยาว 3000 มิลลิเมตร 
สูง 2500 มิลลิเมตร 

หรือแบบและขนาดที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 
2.7.2.3 จะต้องมีประตูเปิดเข้าถึงแต่ละ Compartment ประตูของแต่ละ Compartment จะต้องมีมือ

จับพร้อมกุญแจล็อกแยกกัน ยกเว้นด้าน Transformer Compartment  ประตูทุกบานทั้งด้าน
สวิทช์เกียร์แรงสูงและแรงต่ าต้องออกแบบให้เปิดอ้าค้างไว้ได้เมื่อต้องการ  บานพับและสลัก
ทั้งหมดต้องเป็น Stainless Steel หรือ ทองเหลืองชุบผิวด้วยไฟฟ้า  

2.7.2.4 มือจับพร้อมกุญแจที่ใช้ล็อกต้องเป็นชนิดใช้งานนอกอาคารแบบฝังซ่อนใช้งานหนัก (Heavy 
duty flush mounted type) ออกแบบมาส าหรับตู้สวิทช์เกียร์ ตัวแม่กุญแจล็อคต้องท าด้วย 
Stainless Steel  ใช้กับประตูแยกกันส าหรับด้านสวิทช์เกียร์แรงสูงและแรงต่ า 

2.7.2.5 การต่อ Primary และ Secondary Cable เข้ากับสถานีจะต้องร้อยท่อขึ้นจากด้านล่าง ขนาด 
และจ านวนของท่อและสายเคเบิลให้เป็นไปตามแบบ  

2.7.2.6 เครื่องมือพิเศษท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการปลด-สับ  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในสถานีจะ ต้องมีที่
ส าหรับติดตั้ง หรือวางเครื่องมือเหล่านั้นในที่ล้อมด้วย อาจจะเป็นที่บานประตู หรือที่อ่ืนๆ ที่
เหมาะสม 

2.7.2.7 จะต้องจัดให้มีแสงสว่างที่ เหมาะสม  ส าหรับทางด้าน  Low Voltage และ High Voltage 
Compartment ควบคุมด้วยลิมิตสวิทช์ชนิดกันฝุ่นมี Protection Class IP54 ขึ้นไป 

2.7.2.8 สายสัญญาณ สายควบคุม สายจ่ายก าลัง ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ต้องเป็น
ชนิด VCT จับยึดด้วบอุปกรณ์จับยึดชนิดขันสกรู รัดด้วยเข็มขัดรัดสาย (Cable tie) การ
เดินสายเข้าหรือออกจากกล่องต่อสาย แผงสวิทช์ และ Compartment ต้องใช้เคเบิ้ลแกลน 
(Cable gland) ขนาดที่เหมาะสมตามขนาดและชนิดของสาย 

2.7.2.9 ส่วนที่ เป็นเหล็กแผ่น  จะต้องใช้ เหล็กแผ่นคุณภาพสูง ชนิด Cold-Rolled Hot-Dipped 
Galvanized Sheet Steel หรือ Electro-Galvanized Sheet Steel ความหนาไม่น้อยกว่า 
2.5 มิลลิเมตร เคลือบสีด้วยกรรมวิธี Electrostatic Plastic Powder Coating ชนิดของสีต้อง
เป็นแบบใช้ภายนอกทนต่อแสง Ultraviolet ใช้โทนสีเดียวกับสถานีหม้อแปลงที่ติดตั้งอยู่เดิม 

2.7.2.10 จะต้องมีจุดต่อลงดินอย่างน้อย 3 จุด ส าหรับ High Voltage Compartment  Low Voltage 
Compartment และ Transformer Tank จุดต่อลงดินจะต้องท าด้วยโลหะปลอดสนิมเช่น 
Stainless Steel ทองแดง หรือทองเหลือง 

2.7.2.11 ที่ล้อมทั้งหมดจะต้องสามารถติดตั้งได้ด้วยหม้อแปลงขนาด 315  500  750 หรือ 1000  kVA 
โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ 
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2.8 สายเคเบิลแรงสูง (High voltage cable) 
2.8.1 สายเมนแรงสูงใต้ดินใช้สายทองแดง 12/20 เควี  ตามมาตรฐาน IEC 502   ลักษณะสายเป็น

Single core, cross linked polyethylene insulated, copper wire screen or tape 
screen and polyethylene jacket (XLPE)  

2.8.2 สายลงดิน ใช้สายทองแดง 750 V  70 C PVC insulated  (THW) ตามมาตรฐาน ม.อ.ก 11-2531 
Table 4 ชนิด Single core หรือสายทองแดงเปลือยตามแสดงในแบบ  

 
2.9 ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ (Conduit and accessories) 

2.9.1 ท่อร้อยสายไฟชนิดโลหะหนา และปานกลาง  Rigid Steel Conduit -RSC and Intermediate 
Metal Conduit -IMC  จะต้องเป็นท่อที่ผ่านกระบวนการ Hot dip galvanized ทั้งภายในและ
ภายนอก ผิวภายในท่อเรียบ เป็นชนิดที่ผลิตส าหรับการใช้งานร้อยสายไฟฟ้าเท่านั้น 

2.9.2 ท่อร้อยสายชนิด Corrugated hard polyethylene pipe (FP)  เป็นท่อชนิดที่ผลิตส าหรับงาน
ร้อยสายไฟฟ้า ปลายท่อทั้งสองด้านจะต้องใช้อุปกรณ์กันสายถูกบาดชนิด Bell mouth อุปกรณ์
อ่ืนๆที่ใช้กับท่อจะต้องเป็นชนิดที่ผลิตมาส าหรับใช้กับท่อชนิดนี้โดยเฉพาะ 

 
2.10 ระบบการต่อลงดิน (Grounding system) 

2.10.1 ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูงทุกชุดจะต้องท าการต่อลงดินโดยใช้สายดินต่อเข้ากับ Ground Loop ของเดิม 
2.10.2 หลักดิน (Ground Rod) ต้องเป็นชนิดแท่งเหล็กกลมหุ้มทองแดง (Copper clad steel ) ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว และยาว 10 ฟุต ตอกลงดินโดยให้ปลายด้านบนจมอยู่ใต้ระดับพ้ืนดิน
อย่างน้อย 60 เซ็นติเมตร ความต้านทานของหลักดินต้องไม่เกิน 5 โอหม์ 

2.10.3 การต่อเชื่อมสายดินกับหลักดินให้ต่อเชื่อมโดยใช้ความร้อน (Exothermic welded) เท่านั้น 
 

2.11 เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้ง การบ ารุงรักษา (Necessaries equipments and 
tools 

2.11.1 Gas Sulfur Hexafluoride SF6 ที่ใช้เติมเพ่ิมให้แก่ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง ต้องเป็นแก๊สชนิด/รุ่นที่ใช้
เป็นฉนวนส าหรับงานไฟฟ้าแรงสูงโดยเฉพาะ มีความชื้นต่ า มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99 % บรรจุ
อยู่ในถังแก๊สโดยเฉพาะจากโรงงาน 

2.112 Gas regulatorม   Vacuum pumpม  Voltage testerม  Insulation gloveม  Insulation 
tester (Megger)ม  High voltage DC dielectric test setม  Oil insulation testerม  Earth 
tester เป็นชนิดที่มีขนาดเหมาะสมกับงานดังกล่าว 

2.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้ง การบ ารุงรักษา และการตรวจสอบ ดังกล่าว
ข้างต้นจะต้องมีมาพร้อม และมีรายละเอียดทางเทคนิคแสดงให้เห็นด้วย 
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หมวดที ่3 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ถ้ามี) 
3.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

3.1.1  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องน ารายละเอียดหรือตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทุกชนิด  
ให้วิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ตรวจสอบอนุมัติก่อนที่จะท าการติดตั้ง เมื่อถูก
ตรวจสอบพบว่าวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ไม่ถูกต้องตามรายละเอียด หรือตามที่อนุมัติไปแล้ว ผู้รับจ้าง
จะต้องท าการถอดถอนขนย้ายออก  และน ามาเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้
รับจ้างเองทั้งสิ้น 

3.1.2  วัสดุและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างจัดหา และติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงถือเป็นทรัพย์สิน
และ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งต้องบ ารุงรักษาไม่ให้เสื่อมสภาพ สูญหาย ถูกท าลาย หรือเกิด
ความเสียหายใด ๆ จนกว่าจะได้ส่งมอบงานให้แก่ฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้ว ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นก่อนการ
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะน ามาเป็นสาเหตุขอขึ้นราคาหรือชดเชยจากราคาตามสัญญามิได้ 
 

3.2 การติดตั้ง  
3.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ถึงแนวการวางและความลึกของสายเคเบิล

แรงสูงฝังดินเดิม ท่อประปา ท่อระบายน้ า เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบท าแบบใช้งาน 
3.2.2 การเดินสายเคเบิลแรงสูงให้ฝังดินโดยตรง โดยขุดดินลึกโดยประมาณไม่น้อยกว่า 1 .0 เมตร ความ

กว้างประมาณไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร รองด้วยทรายอัดแน่นหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
วางสายเคเบิลแล้วกลบด้วยทรายหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ปิดทับด้วยแผ่นคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ หรือแบบแผ่นเรียบ ความยาวไม่เกิน 1.0 เมตรและหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
ตลอดแนวสายเคเบิลแล้วกลบดินทับให้เรียบร้อย ทรายที่ใช้เป็นชนิดทรายหยาบที่ใช้กับงาน
ก่อสร้าง ห้ามใช้ทรายถม (ทรายขี้เป็ด) 

3.2.3 การเดินสายเคเบิ้ลลอดใต้ถนน ท่อระบายน้ า และคูน้ า ให้เดินในท่อร้อยสายไฟชนิดโลหะหนา  
Rigid Steel Conduit - RSC  หรือท่อ Flexible HDPE การวางท่อผ่านถนน ให้ใช้วิธีดันท่อทะลุ
จากด้านหนึ่งของถนนมายังอีกด้าน ท่อร้อยสายไฟที่ผ่านคู่น้ าจะต้องเทคอนกรีตหุ้มท่อช่วงที่ผ่านคู
น้ า ความหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร อีกชั้นหนึ่ง ปลายท่อทั้งสองด้านต้องติดตั้ง Bushing 
ส าหรับป้องกันการบาดสาย รายละเอียดและขนาดของท่อให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบรูป 

3.2.4 การร้อยสายเคเบิ้ลในท่อจะต้องใช้สารหล่อลื่น (Lubricant) ที่เหมาะส าหรับงานร้อยสายเคเบิล ใน
ปริมาณไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม ต่อความยาวสาย 100 เมตร โดยประมาณ  

3.2.5 การวางสายเคเบิลในร่องดินที่เตรียมไว้ จะต้องมีการหย่อนตัวไม่น้อยกว่า 3 % โดยการวางสาย
แบบ Snake type  ทั้งนี้เพ่ือป้องกันสายเคเบิลจากการทรุดตัวของดินและแท่นฐานรากโครงสร้าง
ต่างๆ  

3.2.6 ระหว่างการวางสายเคเบิ้ล จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหรือพันหัวสายเคเบิ้ลด้วย Self-Bonding 
Tape และ PVC Tape อย่างดี ป้องกันมิให้น้ าหรือความชื้นซึมเข้าหัวสายเคเบิ้ลได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
ความดูแลอย่างใกล้ชิดของวิศวกรควบคุมงานของฝ่ายนายจ้างตลอดเวลา 

3.2.7 ในทุกๆช่วงของสายที่มีการเปลี่ยน/ปรับปรุง ผู้รับจ้างต้องจัดหา  Cable Route Marker ท าด้วย
คอนกรีตขนาด 10 x 10 x 40 ซม. ปักบนแนวสายเคเบิลทุกระยะประมาณ 5 เมตร และทุกมุมที่
สายเคเบิ้ลเลี้ยวโค้ง โดยให้ปักสูงเสมอระดับพ้ืนดิน ที่ปลายด้านบนของ Cable Route Marker ให้
มีอักษรนูนต่ าข้อความ HV  และทาสีแดงที่ปลายด้านนี้ด้วย  
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3.2.8 การเข้าปลายสายไฟด้านแรงต่ าหรือสายดินให้ใช้ขั้วสาย (หางปลา) ท าจากทองแดงชุบดีบุก
หรือชุบเงิน ชนิด Seamless type การต่อสายไฟเข้ากับขั้วสาย ให้บีบอัดโดยใช้คีมย้ าไฮดรอลิค
เท่านั้น 

3.2.9 สายที่ร้อยขึ้นจากท่อด้านล่างของสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าต้องโรยสารกันปลวกชนิดผงก่อนแล้วจึงอุด
ปลายท่อด้วย Putty  ท่อที่ไม่ได้ใช้งานจะต้องอุดปลายท่อด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

3.2.10 บริเวณที่จะท าการติดตั้งสายไฟอาจมีแนวต้นไม้ สวนไม้ประดับ สนามหญ้า คอนกรีตปูพ้ืนแบบตัว
หนอน ถนนลาดยาง ไหล่ทางที่ทับหน้าด้วยหินคลุก หรือดาดด้วยคอนกรีต  ผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ซ่อมบ ารุงให้มีสภาพดังเดิมหลังจากท าการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

3.2.11 กรณีที่มีต้นไม้ใหญ่กีดขวางแนวการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรผู้ควบคุมงานทราบ และ
ต้องขออนุญาตก่อนด าเนินการตัดกิ่งไม้หรือรื้อย้ายต้นไม้ดังกล่าว 

3.2.12 การตัดกระแสไฟฟ้าเพ่ือตัดต่อหรือปรับปรุงวงจร จะต้องวางแผนประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้การดับไฟฟ้ามีจ านวนครั้ง และระยะเวลาดับไฟฟ้าต่อครั้งน้อยที่สุด 

3.2.13 สายเคเบิลแรงสูงพร้อมขั้วสายเคเบิ้ลแรงสูงทุกช่วงที่มีการติดตั้งใหม่ หรือมีการปรับปรุงใหม่จะต้อง
ท าการทดสอบด้วยแรงดันสูงกระแสตรง (DC High Potential test) ตามมาตรฐาน IEC 502 
พร้อมท าบันทึกรายงานการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3.2.14 ต้องท าการทดสอบค่าความต้านทานระบบต่อลงดิน (Grounding Resistance) ของระบบลงดินที่
ติดตั้งใหม่ หรือมีการปรับปรุงใหม่ พร้อมท าบันทึกรายงานการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

 
รายละเอียดแบ่งงวดงานและงวดเงิน 
 

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ดังนี้  
  - งานเปลี่ยน Protection relay ชั่วคราว ให้แก่ตู้ 22 kV Metal clad switchgear     
    ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 KV จ านวน 2 ชุด แล้วเสร็จ      
  - งานปรับปรุง 115/22 KV Power transformer ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย แล้วเสร็จ  
   
  ให้แล้วเสร็จ ภายใน  90  วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  
  
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างอัตราร้อยละ 80 ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ดังนี้  
  - งานเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ระบบไฟ 110 Vdc     
    ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 KV จ านวน 1 ชุด แล้วเสร็จ       
  - งานซ่อมบ ารุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ    
    - ส่งรายงานการซ่อมบ ารุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า     
   และงานอื่นๆท่ีเหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ   
        
  ให้แล้วเสร็จ ภายใน  180  วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  
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สถานที่ตรวจรับและส่งมอบ ณ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การรับประกันงานซ่อมบ ารุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี และ สถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 งาน    3  
เดือน    
                  

    ผู้ก าหนดรายละเอียด 
 
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
           (ผศ.ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                (ผศ. องอาจ  แสดใหม่)  
                
ลงชื่อ......................................................กรรมการและเลขานกุาร 
                 (นายภูมิใจ  เหล่าผง) 
 
      
 


