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ข้ อกําหนดและมาตรฐานทัว่ ไปงานติดตั้งไฟสั ญญาณจราจร
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และไฟกะพริบบนทางหลวง

โดย
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พิมพ์ครั้งที่ 1 (กันยายน 2554)

ห้ามทําการพิมพ์เผยแพร่ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยมิได้รับอนุญาตจาก กรมทางหลวง
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2. วัสดุและอุปกรณ์
2.1 โคมสัญญาณไฟ (Signal Face)
2.2 หลอด LED (Light Emitting Diode)
2.3 การเดินสายไฟฟ้ า
2.4 เสาไฟสัญญาณ (Post)
2.5 การทาสี (Painting)
2.6 ดีเทคเตอร์ (Detector)
2.7 เครื่ องควบคุม (Controller)
2.7.1 ลักษณะและความสามารถโดยทัว่ ไป
2.7.2 ระบบการควบคุมและอุปกรณ์
2.7.3 เครื่ องควบคุมไฟกะพริ บ (Flash Control Unit) (เฉพาะงานไฟกะพริ บ)
2.8 ไฟกะพริ บพลังงานแสงอาทิตย์
3. การออกแบบ
3.1 ข้อแนะนําผูร้ ับจ้างในการออกแบบ
3.1.1 ลําดับของดวงโคมในโคมสัญญาณไฟจราจร
3.1.2 ตําแหน่งของโคมสัญญาณไฟ
3.1.2.1 ความสู งของโคมสัญญาณไฟ
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1. ข้ อกําหนดทัว่ ไป
1.1 คําอธิบาย
1.2 สิ ทธิบตั ร
1.3 ความรับผิดชอบในการออกแบบและจัดหาวัสดุ
1.4 การตรงตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิต
1.5 การรับประกันและการบริ การในระยะเวลารับประกัน
1.6 สาธารณูปโภค
1.7 การต่อกระแสไฟฟ้ า
1.8 นิยาม
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5. การทดสอบ
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4. วิธีการก่ อสร้ าง
4.1 การขุดและกลบ
4.2 งานคอนกรี ต
4.3 ท่อร้อยสาย ส่ วนประกอบ และกล่อง
4.4 บ่อพัก (Pull Boxes)
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3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

3.1.2.2 ทิศทางของลําแสง
เส้นหยุด
ดีเทคเตอร์
เฟสสัญญาณไฟ
สัญญาณไฟลูกศรสี เขียว
ช่วงเวลาเปิ ดทาง (Clearance Period)
การเชื่อมโยงระบบ (Linked Systems)
ช่วงเวลาไฟสัญญาณ (Signal Timing)
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7. การจ่ ายเงิน
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6. การวัดปริมาณงาน
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1. ข้ อกําหนดทัว่ ไป
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ข้ อกําหนดและมาตรฐานทัว่ ไป งานติดตั้งไฟสั ญญาณจราจร
และไฟกะพริบบนทางหลวง
(General Specification for Road Traffic Signals
and Flashing Traffic Signals)
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1.1 คําอธิบาย
ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ ไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกะพริ บบนทางหลวงนี้ เป็ น
ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ ไปสําหรับการจัดหาและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร วัสดุอุปกรณ์สญ
ั ญาณไฟจราจร
โคมสัญญาณไฟ เสา ฐานราก เครื่ องควบคุม สายไฟ สวิตช์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาํ เป็ น รวมทั้งการขนส่ ง การ
เก็บรักษา จัดประกอบ ติดตั้ง และทดสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้ไฟสัญญาณจราจรหรื อไฟกะพริ บที่สมบูรณ์
ถูกต้องตามแบบข้อกําหนดนี้ และข้อกําหนดเพิ่มเติม รวมถึงการออกแบบระบบไฟสัญญาณหรื อไฟกะพริ บ
ด้วย
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1.2 สิ ทธิบัตร
ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งรั บ ผิด ต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ใ ดๆ ในเครื่ อ งหมายการค้า สิ ท ธิ บ ัต ร หรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์
เนื่ อ งจากการใช้ห รื อ เลิ ก ใช้ว สั ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ภ ายในสั ญ ญานี้ และรั บ ผิด ชอบในค่ า เสี ย หาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้ถือว่าผูร้ ับจ้างเป็ นผูล้ ะเมิดสิ ทธิเครื่ องหมายการค้าหรื อสิ ทธิบตั รหรื อลิขสิ ทธิ์
แต่ผเู ้ ดียว โดยผูว้ า่ จ้างมิได้มีส่วนรู ้เห็นหรื อรับรู ้การละเมิดดังกล่าวด้วย

@

1.3 ความรับผิดชอบในการออกแบบและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นจะต้องมีขอ้ กําหนดและมาตรฐานของผูผ้ ลิตตรงตามมาตรฐานของ The
U.S.A. Standard Institute, The American Society of Testing Material, The American Association of State
Highway Officials, The National Bureau of Standards, The British Standards Institute หรื อสถาบันอื่นที่
สากลยอมรับเทียบเท่า งานและอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องทําให้ได้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ าสําหรับ
ประเทศไทย และตามรายละเอียดมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวงหรื อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี
ฉบับปัจจุบนั และ/หรื อตามข้อกําหนดฉบับนี้
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ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด ในการออกแบบให้อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทํางานสัมพันธ์
กันได้อย่างถูกต้อง ชิ้นส่ วนทุกชิ้นจะต้องเป็ นแบบมาตรฐานของผูผ้ ลิตรุ่ นใหม่ล่าสุ ด วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่
ใช้จะต้องเป็ นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากข้อขัดข้อง และ
ทนทาน ภายใต้สภาวะอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนตกหนัก ความชื้นสู ง และแสงแดดจัด ทั้งนี้อุปกรณ์จะต้อง
สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศแวดล้อมจากปกติ 4 องศาเซลเซียส ถึงสู งสุ ด 50 องศา
เซลเซียส เป็ นระยะเวลานานได้
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1.4 การตรงตามข้ อกําหนดของผู้ผลิต
ผูร้ ั บจ้างจะต้องรั บผิดชอบต่ อการตรวจสอบอุปกรณ์ ท้ งั หมดก่ อนจะประกอบเป็ นชิ้ นงาน เพื่อ
ประกันว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญาและไม่มีขอ้ บกพร่ องใดๆ อันเนื่ องมาจาก
วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ถ้าหากเกิดความไม่สอดคล้องหรื อพบความบกพร่ องในระหว่างการตรวจสอบ หรื อ
ก่อนสิ้ นสุ ดช่วงรับประกัน ผูร้ ับจ้างจะต้องแก้ไขหรื อสัง่ การแก้ไขความบกพร่ องนั้นๆ โดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
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1.5 การรับประกันและการบริการในระยะเวลารับประกัน
1.5.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องประกันคุณภาพของหลอดไฟสัญญาณ มีกาํ หนด 24 เดือน และอุปกรณ์ที่
ใช้ในการติ ดตั้งอื่นๆ ทั้งหมดที่ เหลือ มี กาํ หนด 36 เดื อน นับตั้งแต่วนั ที่ คณะกรรมการตรวจรั บงานติดตั้ง
ไฟสัญญาณงวดสุ ดท้ายเสร็ จเรี ยบร้อยเป็ นต้นไป ถ้าปรากฏว่าหลอดไฟสัญญาณหรื อส่ วนที่ติดตั้งอื่นๆ เสื่ อม
คุณภาพในระยะเวลารับประกัน ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนิ นการเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมให้เสร็ จเรี ยบร้อยตามสภาพ
เดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวง เป็ นต้นไป โดยผูร้ ับจ้างเป็ นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ แต่ผูเ้ ดี ยวทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ยกเว้นสิ่ งที่ขดั ข้องหรื อเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากอุบตั ิเหตุบนทาง
หลวง
1.5.2 ภายในระยะเวลารับประกันดังกล่าวข้างต้น ผูร้ ับจ้างจะต้องให้การบริ การที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับ
การใช้งานของไฟสัญญาณจราจร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น อาทิ
1.5.2.1 ในระยะแรกของการใช้งาน ภายหลังจากการตรวจรับแล้ว หากมีความจําเป็ น
จะต้องทําการปรับตั้ง Phase, Cycle Time และโปรแกรมการทํางานของไฟสัญญาณจราจรให้เหมาะสมกับ
สภาพการจราจร ผูร้ ับจ้างจะต้องเร่ งรัดดําเนินการให้โดยทันที ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากกรมทางหลวง
1.5.2.2 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจรับงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องอบรม
แนะนําเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ให้สามารถทําการปรับตั้ง Phase, Cycle Time และโปรแกรมการทํางาน
ของไฟสัญญาณเองได้
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1.6 สาธารณูปโภค
ผูร้ ับจ้างจะต้องหาข้อมูลระบบสาธารณู ปโภค เช่ น ตําแหน่ งของท่อระบายนํ้า สายโทรศัพท์ ฯลฯ
จากหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ทราบล่วงหน้าถึ งปั ญหาอุ ปสรรคต่อการดําเนิ นงาน โดยในการ
ก่ อสร้างผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนิ นการด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายต่อระบบสาธารณู ปโภค
เหล่านั้น และจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนิ นการแก้ไข รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้าย สิ่ งที่กีดขวางต่อการดําเนินการออกและ
ซ่อมแซมให้เรี ยบร้อย ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี เป็ นสาธารณูปโภคซึ่ งได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้ติดตั้งหรื อ
ก่อสร้างในเขตทางหลวง โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงที่หน่ วยงานนั้นๆ ต้องรื้ อถอนออกไปเอง เมื่อกรมทางหลวง
ประสงค์จะปรับปรุ งทางหลวง ซึ่ งกรณี เช่นว่านี้ กรมทางหลวงจะเป็ นผูแ้ จ้งให้หน่ วยงานนั้นเป็ นผูร้ ้ื อถอน
เคลื่อนย้าย โดยผูร้ ับจ้างต้องมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกในการรื้ อถอน
กรณี ที่การดําเนิ นการก่อสร้างของผูร้ ับจ้าง ก่อให้เกิดความชํารุ ดเสี ยหายต่อระบบสาธารณู ปโภค
ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายต่างๆ อันเกิดขึ้นจากความชํารุ ดเสี ยหายนั้นทั้งสิ้ น
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1.7 การต่ อกระแสไฟฟ้า
ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการติดต่อการไฟฟ้ าที่เกี่ยวข้องจนได้กระแสไฟฟ้ าใช้โดยสมบูรณ์ อุปกรณ์ที่
นํามาใช้จะต้องเหมาะสมกับกําลังไฟฟ้ าที่นาํ มาใช้ โดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนี ยม
ต่างๆ ให้แก่การไฟฟ้ าเองทั้งสิ้ น
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1.8 นิยาม
ให้ใช้นิยามต่อไปนี้ นอกจากที่กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษ
1.8.1 สัญญาณไฟจราจร หมายถึง สัญญาณไฟสําหรับให้ผูใ้ ช้ทางปฏิบตั ิตามสัญญาณนั้น อาจ
เป็ นสัญญาณไฟบริ เวณทางแยก สัญญาณไฟทางข้าม สัญญาณไฟกะพริ บ สัญญาณไฟควบคุมช่ องเดิ นรถ
หรื อสัญญาณไฟเตือนอื่นๆ
1.8.2 ระบบสัญญาณไฟจราจร หมายถึง ระบบการควบคุมและการทํางานของสัญญาณไฟจราจร
ด้วยอุปกรณ์และส่ วนประกอบ
1.8.3 การบํารุ งรักษา หมายถึง การดูแลรักษา แก้ไข ทดแทน เปลี่ยนซ่อม ตรวจสอบ ทดสอบ ทํา
ความสะอาดอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร ตลอดจนการให้บริ การโดยทัว่ ไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสัญญาณไฟ
จราจร และ/หรื อที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสัญญาณไฟจราจรอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดเวลา
1.8.4 อุปกรณ์ หมายถึง วัสดุหรื อส่ วนประกอบทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบสัญญาณไฟจราจร
เช่น เครื่ องควบคุม ดีเทคเตอร์ ตูพ้ กั สายเคเบิล หัวสัญญาณ เสาสัญญาณ กล่องปุ่ มกดคนข้ามทาง บ่อพักสาย
ท่อร้อยสาย สายเคเบิล กล่องสวิตซ์ตดั ตอน เครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ า ระบบสายลงดิน ระบบไฟส่ องสว่าง และ
อุปกรณ์ประกอบ หรื ออื่นๆ เป็ นต้น ไม่วา่ อุปกรณ์น้ นั จะติดตั้งโดยผูร้ ับจ้างหรื อโดยผูว้ า่ จ้างก็ตาม
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1.8.5 เครื่ องควบคุม หมายถึง เครื่ องควบคุมสัญญาณไฟจราจรหรื อเครื่ องควบคุมสัญญาณไฟ
ทางข้ามพร้อมส่ วนประกอบ
1.8.6 เสาสั ญ ญาณ หมายถึ ง เสา โครงสร้ า ง หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด สํา หรั บ ติ ด ตั้ง หรื อ แขวนยึด หัว
สัญญาณ หรื ออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
1.8.7 ตูพ้ กั สายเคเบิล หมายถึง ตูส้ าํ หรับเป็ นจุดรวมการต่อสายเคเบิลต่างๆ ปกติจะมีขนาดและ
รู ปร่ างลักษณะภายนอกเช่นเดียวกับเปลือกตูเ้ ครื่ องควบคุม
1.8.8 ระบบดี เ ทคเตอร์ หมายถึ ง ระบบการตรวจนับ การเคลื่ อ นตัว และ/หรื อ ปริ ม าณของ
ยานพาหนะ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประมวลผลในระบบสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ มีอุปกรณ์ประกอบด้วย
แผงวงจรไฟฟ้ า สายเคเบิลดีเทคเตอร์ บ่อพักสายดีเทคเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
1.8.9 ดีเทคเตอร์ หมายถึง ชุดรับสัญญาณการตรวจนับการเคลื่อนตัวของยานพาหนะ โดยแบ่ง
ได้เป็ น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
1.8.9.1 แบบสัมผัสโดยตรงกับยานพาหนะ (Contact Type) โดยเครื่ องนับรถอัตโนมัติ
ซึ่ งถูกต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณ โดยอาจติดตั้งอยู่ใต้หรื อบนผิวจราจร เมื่อรถวิ่งผ่านเครื่ องจะทําการนับและ
บันทึกข้อมูลในแต่ละเวลา หรื อช่วงเวลาไว้ ตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ Inductive Loop Detector และ
Pneumatic Tube Loop เป็ นต้น
1.8.9.2 แบบไม่สัมผัสโดยตรงกับยานพาหนะ (Non-Contact Type) อุปกรณ์ประเภทนี้
ส่ วนใหญ่จะติดตั้งบนเสาสู งข้างถนนหรื อป้ าย Overhead เพื่อที่จะได้มองเห็นสภาพการจราจรได้ดี ตัวอย่าง
อุปกรณ์ชนิ ดนี้ ได้แก่ Image Processing Device, Microwave Radar และ Laser Radar เป็ นต้น โดยปกติ
กําหนดให้เป็ นชนิดขดลวดทองแดงฝังใต้ผวิ การจราจร เพื่อเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็ก (Inductive Loop
Detector) เว้นแต่กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น
1.8.10 ดวงโคม หมายถึ ง โคมสัญญาณไฟจราจรที่ ใช้สําหรั บแสดงสัญญาณไฟจราจรควบคุม
การจราจรด้วยแสง สี สัญลักษณ์ หรื ออักษร ประกอบด้วย ตัวโคมไฟ ขั้วหลอด หลอดไฟ สายไฟ เลนส์ ขอบ
อัดเลนส์ กะบังไฟ หม้อแปลงไฟฟ้ า และอุปกรณ์ประกอบ
1.8.11 ขายึดดวงโคม หมายถึง อุปกรณ์สาํ หรับยึดดวงโคมกับเสาสัญญาณ
1.8.12 ฉากดวงโคม หมายถึง อุปกรณ์ ลกั ษณะเป็ นแผ่นสําหรั บประกอบหลังดวงโคม เพื่อให้
มองเห็นสัญญาณไฟจราจรเด่นชัดขึ้น
1.8.13 โคมสัญญาณไฟ หมายถึง ชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจรประกอบด้วย ดวงโคม ขายึดดวง
โคม พร้อมส่ วนประกอบครบชุด โดยอาจมีฉากดวงโคมด้วยก็ได้
1.8.14 เลนส์ หมายถึง วัสดุ โปร่ งแสงหน้าดวงโคม สําหรับแสดงสี หรื อทิศทางการจราจรหรื อ
สัญลักษณ์หรื อข้อความให้ปรากฏตามกฎหมาย
1.8.15 หลอด LED หมายถึง หลอดสัญญาณไฟจราจรแบบสารกึ่งตัวนําเปล่งแสง (Light Emitting
Diode)
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1.8.17 บ่อพักสาย หมายถึง บริ เวณบ่อที่ท่อร้อยสายใต้ดินต่างทิศทางมาบรรจบกัน และ/หรื อบ่อที่
มีไว้ เพื่อประโยชน์ในการร้อยสายเคเบิล
1.8.18 เคเบิล หมายถึง สายเคเบิลตัวนําไฟฟ้ าที่ใช้สําหรับอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร เช่ น สาย
เคเบิลสัญญาณไฟจราจร สายเคเบิลเมนไฟฟ้ า และสายเคเบิลดีเทคเตอร์ เป็ นต้น
1.8.19 ระบบสายลงดิ น หมายถึ ง ระบบถ่ ายกระแสไฟฟ้ ารั่ ว จากอุ ปกรณ์ ลงดิ น เพื่อ ให้ค วาม
ปลอดภัยเมื่อมีกระแสไฟฟ้ ารั่ว ประกอบด้วย แท่งอิเลคโตรด ตัวสายดิน และอุปกรณ์ประกอบ
1.8.20 ผูว้ า่ จ้าง หมายถึง กรมทางหลวง
1.8.21 ผูร้ ั บจ้าง หมายถึง ผูร้ ับจ้างเหมาเพื่อติดตั้งหรื อบํารุ งรั กษาระบบสัญญาณไฟจราจรตาม
ข้อกําหนดนี้
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2.1 โคมสั ญญาณไฟ (Signal Face)
2.1.1 โคมสัญญาณไฟ จะต้องประกอบด้วยดวงโคมอย่างน้อยสามดวง โดยมีโคมสัญญาณไฟ
จราจรสี แดงอยูต่ อนบนของแนวตั้งหรื อด้านซ้ายของแนวนอน โคมสัญญาณไฟสี เหลืองอําพันอยูต่ อนกลาง
ของแนวตั้งหรื อแนวนอน และโคมสัญญาณไฟสี เขียวอยูต่ อนล่างของแนวตั้งหรื อด้านขวาของแนวนอน ใน
กรณี ที่มีการใช้โคมสัญญาณไฟจราจรลูกศรสี เขียวหรื อสี แดง จะใช้แทนโคมสัญญาณไฟสี เขียวหรื อติดตั้ง
เพิ่มเติมแบบใดแบบหนึ่งที่ยอมให้ติดตั้งได้
2.1.2 สําหรับไฟกะพริ บ โคมสัญญาณไฟจะต้องประกอบด้วยดวงโคมหนึ่งดวงโคม โดยจะเป็ น
สี แดงหรื อสี เหลืองตามที่กาํ หนดในแบบหรื อในข้อกําหนดเพิ่มเติม
2.1.3 หลอด LED ชนิ ดที่มีความเข้มส่ องสว่างสู ง ภายในโคมสัญญาณไฟแต่ละแบบจะต้องมี
จํานวนดังนี้
1) โคมสัญญาณไฟแบบเต็มดวง ไม่นอ้ ยกว่า 200 หลอด
2) โคมสัญญาณไฟแบบลูกศร ไม่นอ้ ยกว่า 90 หลอด
2.1.4 ดวงโคมทุกดวงต้องมีกะบังไฟ (Visor) สี ดาํ ซึ่งต้องคงรู ป ไม่บิดงอ หรื อเปลี่ยนรู ปทรงเมื่อ
ติดตั้งใช้งาน กะบังไฟจะต้องยึดกับดวงโคมอย่างมัน่ คงแข็งแรงไม่หลุดง่าย
2.1.5 โคมสัญญาณไฟจะต้องติ ด ตั้งฉากดวงโคมทุก ชุ ด โดยให้คิด ค่างานรวมอยู่กับชุ ดโคม
สัญญาณไฟ ทั้งนี้เว้นแต่กาํ หนดในแบบไว้เป็ นอย่างอื่น
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2.1.6 ต้องประกอบเป็ นชิ้ นเดียวกัน (Retrofit Module) สามารถป้ องกันนํ้า ฝุ่ นละออง ไอนํ้า
ความชื้น และสิ่ งอื่นๆ ที่จะเข้าไปภายในได้ (Ingress Protection) ตามมาตรฐาน IEC ไม่นอ้ ยกว่าระดับ IP65
และจะต้องเป็ นชนิดป้ องกันการควบแน่นเป็ นนํ้าเกิดขึ้นภายใน
2.1.7 ต้องออกแบบวงจรไฟฟ้ าให้หลอด LED ที่ เหลือทั้งหมด ยังคงใช้งานได้เป็ นปกติเมื่อมี
หลอดใดดับ เพื่อจะไม่ให้ผขู ้ บั ขี่ยานพาหนะเข้าใจผิดและสับสน
2.1.8 โคมสัญ ญาณไฟ จะต้อ งทํา งานได้แ ม้ใ นพื้ น ที่ ติ ด ตั้ง มี สภาพทางไฟฟ้ าที่ ไ ม่ เ สถี ย ร จึ ง
จําเป็ นต้องมีวงจรป้ องกันแรงดันไฟฟ้ าเกิน (Over Voltage) กระแสไฟฟ้ าเกิน (Over Current)
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2.2 หลอด LED (Light Emitting Diode)
2.2.1 หลอดสัญญาณไฟชนิ ด LED จะต้องเป็ นชนิดความเข้มส่ องสว่างสู ง (Luminous Intensity)
และออกแบบมาสําหรับใช้งานไฟสัญญาณจราจรเท่านั้น หลอด LED จะต้องเปล่งสี ตามที่ตอ้ งการโดยตรง
เมื่อเป็ นไฟสี แดงต้องใช้หลอด LED สี แดง เมื่อเป็ นไฟสี เหลืองต้องใช้หลอด LED สี เหลือง อายุการใช้งาน
ของหลอด LED ต้องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ชัว่ โมง
2.2.2 หลอดที่ให้แสงสี แดงและสี เหลืองต้องผลิตจากสาร AlInGaP (Aluminum Indium Gallium
Phosphide) และหลอดให้แสงสี เขียวต้องผลิตจากสาร InGaN (Induim Gallium Nitride)
2.2.3 ความยาวคลื่นแสง (Wave Length) ที่อุณหภูมิ Ta = 25 องศาเซลเซี ยส ณ กระแสไฟฟ้ า
ปกติของแต่ละสี ต้องอยูใ่ นช่วง ดังนี้
 สี แดง
ที่ 615-650 นาโนเมตร (nm)
 สี เหลือง ที่ 585-597 นาโนเมตร (nm)
 สี เขียว
ที่ 500-509 นาโนเมตร (nm)
2.2.4 วัสดุที่ห่อหุ ม้ ตัวกําเนิ ดแสงของหลอด ต้องเป็ นวัสดุที่ทาํ จาก Optical Grade Epoxy ชนิ ด
ป้ องกันแสงอุลตราไวโอเลต
2.2.5 กรณี ไฟกะพริ บ การกะพริ บของหลอด LED ต้องกะพริ บเป็ นจังหวะเดี ยวกันทุกหลอด
และมีจงั หวะการกะพริ บได้จาํ นวน 50-60 ครั้งต่อนาที
2.2.6 ค่าความเข้มการส่ องแสง (Luminous Intensity) ของหลอดสัญญาณไฟจราจร ต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐาน ITE (Institute of Transportation Engineers) โดยผูร้ ับจ้างต้องแสดงเอกสารการผ่านการ
ทดสอบรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพระดับนานาชาติหรื อสถาบันที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย
2.2.7 เพื่อให้ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรแบบ LED ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้กาํ ลังไฟฟ้ า
สูงสุ ด โคมสัญญาณไฟจราจรแบบ LED ต้องมีตวั ประกอบทางไฟฟ้ า (Power Factor: PF) ไม่นอ้ ยกว่า 0.9
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2.3 การเดินสายไฟฟ้า
2.3.1 สายเคเบิล ท่อร้อยสาย กล่องสวิตซ์ตดั ตอน การเดินสายเคเบิลต่างๆ ระบบการต่อสายลง
ดิน ให้เป็ นไปตามรายละเอียดมาตรฐานการเดินสายเคเบิลและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับไฟสาธารณะของ
การไฟฟ้ านครหลวงฉบับปั จจุบนั หรื อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคฉบับปั จจุบนั แล้วแต่กรณี
2.3.2 การเดินสายไฟฟ้ าช่วงข้ามถนน จะต้องเดินสายไฟฟ้ าในท่อเหล็ก RSC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิ้ ว โดยการวางท่อเหล็กดังกล่าว จะต้องใช้วิธีดนั ท่อลอดตามมาตรฐานของทาง
หลวง เว้นแต่ผวิ จราจรบริ เวณนั้นอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง อาจใช้วิธีการวางท่อเหล็กไปพร้อมกับการก่อสร้าง
ตัวถนนได้
2.3.3 การเดินเสาไฟฟ้ าไปตามข้างทาง จะต้องเดินสายไฟฟ้ าในท่อเหล็ก RSC หรื อ HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1 นิ้ว ซึ่งฝังอยูใ่ นดิน มีระดับลึกไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร โดยตลอด
2.3.4 สายไฟฟ้ าที่จะเดินจากหัวไฟสัญญาณแต่ละชุดมายังตูค้ วบคุมจะต้องแยกเป็ นอิสระไม่พ่วง
ต่อกัน โดยสายไฟฟ้ าแต่ละเส้น ซึ่ งมีสายไฟเส้นย่อยหลายเส้นรวมกันอยูใ่ นเปลือก สายไฟเส้นย่อยจะต้องมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1.5 มิลลิเมตร และมีจาํ นวนสายไฟฟ้ าเส้นย่อยมากกว่าจํานวนโคมของ
หัวไฟสัญญาณชุดนั้นๆ อย่างน้อย 2 เส้น เพื่อเป็ นสายไฟสํารอง
2.3.5 สายไฟฟ้ าที่เดินจากหัวไฟสัญญาณมายังตูค้ วบคุมทุกเส้น จะต้องเป็ นสายไฟยาวต่อเนื่ อง
เป็ นเส้นเดียวกัน โดยไม่มีการต่อสายไฟระหว่างทางใดๆ ทั้งสิ้ น
2.3.6 สายไฟที่ใช้จะต้องเป็ นชนิด NYY ทั้งหมด
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2.4 เสาไฟสั ญญาณ (Post)
2.4.1 ให้ติดตั้งเป็ นเสาธรรมดาหรื อเสาสูงตามที่ปรากฏในแบบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้กระทํา
ได้ตามที่เหมาะสมจําเป็ น โดยความเห็นชอบของผูว้ ่าจ้าง แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่ทาํ ให้จาํ นวนและมูลค่ารวมของ
เสาทั้งหมดลดลงจากเดิม
2.4.2 สําหรับกรณี เสาสู ง จะต้องมีรายละเอียดขนาด รู ปร่ างของเสา และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบที่แนะนํา
2.4.3 ผูร้ ั บจ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกแบบโครงสร้ างของเสาและฐานรากของเสาสู ง ตามข้อ 2.4.2
โดยจะต้องมีวิศวกรเป็ นผูร้ ับผิดชอบการออกแบบและรายการคํานวณ
2.4.4 เสาธรรมดาจะต้องทําด้วยเหล็กกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 นิ้ว มีความหนา
เนื้อเหล็กอย่างน้อย 4 มิลลิเมตร
2.4.5 เสาไฟสัญญาณและโครงสร้างของเสาไฟสัญญาณ จะต้องทาสี กนั สนิ มอย่างน้อย 2 ครั้ง
และทาสี ภายนอกอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง
2.4.6 กรณี ที่ ก รมทางหลวงได้อ อกแบบเสาไฟสั ญ ญาณขึ้ น ไว้เ ป็ นแบบมาตรฐานแล้ว และ
สามารถนํามาใช้กบั งานสัญญานี้ได้ ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
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2.5 การทาสี (Painting)
2.5.1 เสาจะต้องทาสี กนั สนิ มอย่างน้อย 2 ชั้น และทาสี ภายนอกอีกอย่างน้อย 2 ชั้น ก่อนที่จะ
ขนส่ งมาติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็ จแล้ว จะต้องทาสี อีกครั้งตามกําหนด
2.5.2 โคมไฟสัญญาณ กล่องต่อสายไฟ กะบังไฟ และแผ่นบังหลัง จะต้องทาสี รองพื้น 2 ชั้น
และสี ภายนอกอีก 1 ชั้น
2.5.3 ตูค้ วบคุมและตูอ้ ื่นๆ ภายนอกจะต้องทาสี 2 ชั้น ด้วยสี อลูมินม่ั ส่ วนภายในจะต้องทาสี รอง
พื้น 2 ชั้น และสุ ดท้ายอีก 1 ชั้น สําหรับการทาสี ตอู ้ าจใช้วิธีพน่ สังกะสี แทนการทาสี กไ็ ด้
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2.6 ดีเทคเตอร์ (Detector)
กรณี เป็ นสัญญาณไฟแบบ Vehicle Actuated จะต้องใช้ดีเทคเตอร์แบบ Inductive Loop นอกจากจะ
ระบุ เป็ นอย่างอื่ น โดยเป็ นชุ ดการตรวจนับการเคลื่ อนตัวของยานพาหนะชนิ ดขดลวดทองแดงฝั งใต้ผิว
การจราจรตามลักษณะที่ได้ออกแบบมาจากผูผ้ ลิต ดี เทคเตอร์ จะต้องออกแบบติดตั้งและปรั บให้สามารถ
ทํางานได้ ดังต่อไปนี้
2.6.1 ดี เทคเตอร์ สามารถปรั บระดับความไว (Sensitivity) ของการเหนี่ ยวนํา เพื่อให้สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนตัวของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้ต้ งั แต่รถขนาดเล็ก เช่ น รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงรถ
โดยสาร รถบรรทุก รถลากจูง โดยไม่ทาํ ให้การนับจํานวนผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อน
2.6.2 จับสัญญาณได้เฉพาะเมื่อมีรถแล่นผ่านหรื อหยุดนิ่งอยูต่ รงส่ วนหนึ่งส่ วนใดของดีเทคเตอร์
2.6.3 การจับสัญญาณรถแล่นผ่าน ดีเทคเตอร์จะต้องทํางานได้ท้ งั ๆ ที่มีรถจอดอยูใ่ กล้ๆ
2.6.4 เครื่ องควบคุมจะต้องรับสัญญาณจากดีเทคเตอร์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 Inputs
2.6.5 ดีเทคเตอร์ ตอ้ งสามารถทํางานได้ปกติภายใต้สภาวะอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนตกหนัก
ความชื้นสูง และแสงแดดจัด และทํางานได้ปกติกบั กําลังไฟมีการเปลี่ยนแปลงตามปกติ
2.6.6 ถ้าออกแบบให้ตรวจจับความเร็ วด้วย จะต้องสามารถจับความเร็ วให้สัมพันธ์กบั ความ
ต้องการของเครื่ องควบคุมได้

@

2.7 เครื่องควบคุม (Controller)
2.7.1 ลักษณะและความสามารถโดยทัว่ ไป
2.7.1.1 เครื่ องควบคุมจะต้องเป็ นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)
2.7.1.2 เครื่ องควบคุมจะต้องเป็ นเครื่ องควบคุมที่ผลิตออกมาจากโรงงานผูผ้ ลิตโดยตรง
ในลัก ษณะเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ม าตรฐานสํา เร็ จ รู ป (Standard Production) มี ชื่ อ ยี่ ห้ อ (Brand Name) รวมทั้ง
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้า (Trade Mark) ถูกต้องตามกฎหมาย
2.7.1.3 เครื่ องควบคุมจะต้องสามารถทํางานในภาวะแรงดันไฟฟ้ าในช่วง 220V-20 %
ถึง 220V+15 % และความถี่ 50 เฮิร์ต ±4 % และจะต้องมีระบบตัดการทํางานในชุดควบคุม เมื่อแรงดันไฟฟ้ า
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ตกหรื อเกินหรื อไม่สมํ่าเสมอเกินกว่าระบบควบคุมจะยอมรับได้ และสามารถกลับทํางานได้เอง เมื่อภาวะนั้น
กลับสู่ ปกติแล้วโดยอัตโนมัติ
2.7.1.4 เครื่ องควบคุมจะต้องออกแบบให้เวลาของจังหวะไฟเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ
5 เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 10 ถึง 70 องสาเซลเซียส มิฉะนั้นเครื่ องควบคุมจะต้องมีระบบระบาย
อากาศ เพื่อให้อุณหภูมิภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ในกรณี ที่ไฟฟ้ าดับ เครื่ องควบคุมอาจหยุดทํางานแต่
สามารถเริ่ มทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้ า
2.7.1.5 จุดตัดต่อไฟฟ้ า (Contact Point) ทุกจุด จะต้องทําด้วยโลหะเงินหรื อเงินผสม
หรื อวัสดุอื่นที่ดีกว่า โดยจะต้องทนทานต่อการตัดต่อกระแสไฟ 1.5 เท่าของกระแสไฟสู งสุ ด ที่ใช้เป็ นจํานวน
หนึ่งล้านครั้ง โดยไม่มีการขัดข้องทั้งทางด้านไฟฟ้ าและจักรกล
2.7.1.6 อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดกระแสไฟฟ้ าจะต้องติดตั้งเครื่ องป้ องกันคลื่นวิทยุ
(Radio Interference Suppressor) ณ จุ ด ต่ อ ไฟฟ้ าเข้า เครื่ อ งป้ องกัน คลื่ น วิ ท ยุจ ะต้อ งออกแบบให้ต ัด การ
รบกวนจากความถี่ ทั้งจากการออกอากาศและจากเครื่ องบิน ให้เหลือน้อยที่สุด
2.7.1.7 เครื่ องควบคุมต้องมีระบบตรวจสอบและป้ องกันการเกิ ดการแสดงผลขัดแย้ง
(Conflict Monitoring) ที่ดวงโคมสัญญาณไฟต่าง Phase ในเวลาเดียวกัน
2.7.1.8 เครื่ องควบคุมจะต้องทําให้ Phase และลําดับของไฟสัญญาณเป็ นไปตามกําหนด
หรื ออาจจะเป็ นไปตามความต้องการตามสภาพการจราจร โดยสามารถปรับแต่งเวลาได้ตามความต้องการ
2.7.1.9 จะต้องสามารถจัด Phase ได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 Phase และมี Time Switch หรื อระบบ
ไฟสัญญาณอัตโนมัติที่สามารถทํางานได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 โปรแกรม ในวันหนึ่ งๆ ทั้งนี้ ไม่รวม Flashing เมื่อ
ต้องการใช้เป็ นไฟกะพริ บ จะต้องสามารถตั้งโปรแกรมเป็ นไฟกะพริ บแดงในทางโท และกะพริ บเหลือง
ในทางเอกได้
2.7.1.10 จะต้องติ ด ตั้ง กลไกหรื อปุ่ มแผงไว้กับเครื่ องควบคุ ม เพื่ อ ให้สามารถปรั บตั้ง
จังหวะเวลา (Cycle Time) และโปรแกรมได้โดยตรง กรณี เป็ นเครื่ องควบคุม ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ สําหรั บการ
ปรับตั้งดังกล่าวแยกไว้ต่างหาก ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งมอบอุปกรณ์น้ นั ให้กบั กรมทางหลวงในวันส่ งมอบงาน
ทั้งนี้ ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาหรื อจัดทําเอกสารคู่มือที่แนะนําเกี่ยวกับวิธีการปรับตั้ง Phase, Cycle Time และ
โปรแกรม เพื่อส่ งมอบให้กรมทางหลวง ในวันส่ งมอบงานด้วยเช่นกัน
2.7.1.11 กรณี ใช้งานแบบ Manual Control จะต้องสามารถสลับ Sequence ของ Phase ได้
ตามที่ผคู ้ วบคุมเครื่ องควบคุมต้องการ
2.7.1.12 การทํางานของแต่ละจังหวะสัญญาณไฟ และการทํางานของดีเทคเตอร์ จะต้องมี
ไฟแสดงการทํางาน (Pilot Lights) ติดตั้งแสดงไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน โดยไฟแสดงการทํางานดังกล่าวจะ
ดับโดยอัตโนมัติ เมื่อปิ ดฝาเครื่ องควบคุม
2.7.1.13 จะต้องมีแผนผังแสดงวงจรไฟฟ้ าและระบบการทํางานของเครื่ องควบคุม ไว้ที่
ส่ วนหนึ่งส่ วนใดของเครื่ องควบคุมที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
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2.7.1.14 ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 7 วัน นับ จากวัน เริ่ ม สั ญ ญา ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งเสนอ
เอกสารที่ผูผ้ ลิตได้จดั ทําขึ้น เพื่อไว้แจกจ่ายเผยแพร่ หรื อไว้ใช้ประกอบการโฆษณาหรื อการจําหน่ ายสิ นค้า
เช่ น แคตตาล็อก โบว์ชวั ร์ เป็ นต้น ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของเครื่ องควบคุม ดังกล่าว
ข้างต้นโดยครบถ้วน โดยเอกสารดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้าง จึงจะสามารถทํา
การติดตั้งเครื่ องควบคุมได้
2.7.1.15 เครื่ องควบคุ มที่ ผูร้ ั บจ้างนํามาใช้ติดตั้ง จะต้องเป็ นเครื่ องควบคุ มที่ มีชื่อยี่ห้อ
เครื่ องหมายการค้า รุ่ น คุณลักษณะ และรายละเอียดต่างๆ ตรงตามที่ปรากฏในเอกสารที่ผูร้ ับจ้างยื่น และ
ได้รับการเห็นชอบแล้วเท่านั้น
2.7.1.16 ก่อนดําเนิ นการติดตั้งเครื่ องควบคุม ผูร้ ับจ้างจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องควบคุมให้ผคู ้ วบคุมงาน เพื่อตรวจสอบด้วย ดังต่อไปนี้
 เอกสารหลักฐานที่แสดงการชําระค่าภาษี โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 เอกสารหลักฐานที่แสดงการซื้ อหรื อการได้มาของเครื่ องควบคุม เช่น ใบ
ส่ งของ ใบ Invoice และใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น ซึ่ งออกให้โดยโรงงาน
หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อผูจ้ าํ หน่าย หรื อผูแ้ ทนจําหน่าย
 เอกสารดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหมายเลข Serial Number ตรงกับ
หมายเลขเครื่ องควบคุมนั้น
2.7.2 ระบบการควบคุมและอุปกรณ์
2.7.2.1 การใช้คนควบคุม (Manual Operations)
เครื่ อ งควบคุ ม จะต้อ งสามารถควบคุ ม ในระบบการใช้ค นควบคุ ม (Manual
Operation) ได้ โดยการใช้กุญแจหรื อปุ่ มด้านนอกตูค้ วบคุม หากเป็ นปุ่ มกด ปุ่ มกดจะต้องไม่ทาํ งานจนกว่า
เครื่ องควบคุ มจะเปลี่ ยนไปเป็ นแบบใช้คนควบคุ ม (Manual Operations) โดยปรั บสวิตซ์ที่ติดตั้งโดยมี ฝา
ครอบที่สามารถล็อกได้ เมื่อใช้คนควบคุม ระบบอัตโนมัติจะต้องไม่เสี ย และเมื่อกลับไปใช้ระบบอัตโนมัติ
จะต้องสามารถทํางานได้ตามปกติ ไม่จาํ เป็ นต้องใช้คนปรับเมื่อสิ้ นสุ ดการใช้คนควบคุม
เมื่อใช้ระบบการใช้คนควบคุมจําต้องสามารถทํางานได้ดงั นี้
1) สามารถเปลี่ ยนเป็ นไฟกะพริ บแทนสัญญาณไฟปกติ ได้ (เมื่ อได้
กําหนดเรื่ องไฟกะพริ บไว้)
2) สามารถให้สญ
ั ญาณไฟเขียวแก่ทิศทางการจราจร (Approach) ใดๆ
โดยอิสระจากระยะเวลาสัญญาณไฟที่ต้ งั ไว้
3) ปิ ดสัญญาณไฟ
นอกจากนี้แล้ว จะต้องมีกลไกควบคุมไม่ให้มีทิศทางการจราจรใดๆ (Approach)
ไม่รับสัญญาณไฟเขียวน้อยกว่าระยะเวลาไฟเขียวตํ่าสุ ด (Minimum Green) บวกด้วยระยะเวลาไฟเหลือง
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2.7.2.2 สวิตซ์เวลา (Time Switch)
สวิตซ์เวลาเมื่อกําหนดให้ใช้จะต้องสามารถ เปิ ด-ปิ ด ได้อย่างน้อยสองครั้งต่อวัน
2.7.2.3 ไฟกะพริ บ
เมื่ อไฟสัญญาณเป็ นไฟกะพริ บ จะต้องเป็ นไฟกะพริ บสี เหลื องหรื อสี แดงใน
ทิศทางใดๆ หรื อทุกทิศทาง การกะพริ บต้องกะพริ บเป็ นจังหวะเดียวกันทุกหลอด และมีจงั หวะการกะพริ บ
ได้จาํ นวน 50-60 ครั้งต่อนาที การกะพริ บต้องคงที่ ช่วงเวลาไฟเปิ ดจะต้องประมาณเท่ากันกับช่วงเวลาไฟปิ ด
จะต้องมีสวิตซ์หรื อฟิ วส์เพื่อให้เครื่ องควบคุมปิ ด เมื่อเปิ ดไฟกะพริ บ
2.7.2.4 สวิตซ์และฟิ วส์
เครื่ องควบคุมจะต้องมีสวิตซ์หลัก (Main Switch) และฟิ วส์ ที่จะตัดไฟทั้งหมด
และจะต้องมีเต้ารับสําหรับเสี ยบปลัก๊ ไฟพร้อมฟิ วส์สาํ หรับการใช้งานทัว่ ไป ฟิ วส์และสวิตซ์ทุกตัวจะต้องมี
อักษรกํากับอย่างชัดเจนและคงทนว่าใช้งานอะไร
2.7.2.5 ตูเ้ ครื่ องควบคุม (Controller Housing)
1) เปลือกตูเ้ ครื่ องควบคุ มจะต้องทนต่อสภาพลมฟ้ าอากาศทุกชนิ ด ทําด้วย
อลูมิเนี ยม หรื อสแตนเลส หรื อวัสดุอื่นที่ยอมรับมีความแข็งแรงทนทานต่อนํ้า ฝุ่ น และกระแสลม ถ้าใช้แผ่น
โลหะจะต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีโครงเสริ มถ้าจําเป็ น ส่ วนที่ทาํ ด้วยเหล็กจะต้องไม่ฝังดินและ
จะต้องป้ องกันสนิมโดยชุบสังกะสี หรื อวิธีอื่นที่เทียบเท่า ถ้าเป็ นอลูมิเนียมหรื ออลูมิเนียมผสม จะต้องทนทาน
ต่อการสึ กกร่ อนเนื่องจากไฟฟ้ าหรื อเคมี ส่ วนฐานจะต้องผสมซิลิกอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8
2) ตูเ้ ครื่ องควบคุมจะต้องยึดแน่ นกับฐานคอนกรี ต ประตูทุกบานจะต้องใช้
บานพับแบบซ่ อนพร้อมกุญแจ บานพับจะต้องทนต่อการสึ กกร่ อนโดยไม่ตอ้ งหยอดนํ้ามันมากกว่าหนึ่ งครั้ง
ต่อปี ประตูจะต้องเปิ ดและปิ ดอย่างอิสระ ไม่ไปเสี ยดสี กบั โครงหรื อฐาน มิฉะนั้นแล้วประตูจะต้องเป็ นแบบ
ถอดได้ท้ งั บานมีแนวบังคับให้บานเข้าที่พร้อมทั้งปะเก็น บานประตูแบบถอดได้ดงั กล่าวจะต้องมีที่ลอ็ กอย่าง
น้อย 2 ตัว ที่ลอ็ กจะต้องแน่น ไม่เป็ นสนิม และสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ โดยลูกกุญแจมาตรฐานที่ใช้ได้ตลอดทั้งตู ้
3) ตูเ้ ครื่ องควบคุมควรติดตั้งที่ตาํ แหน่งไม่กีดขวางหรื ออันตรายต่อการจราจร
หรื อคนเดินเท้า และจะต้องไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่รถชนได้ง่าย
4) สายเคเบิลจากโคมสัญญาณไฟและดีเทคเตอร์ จะต้องต่อเข้าตัวตูค้ วบคุมใน
ตําแหน่งที่สามารถทํางานได้ง่ายและสะดวก โดยต่อบน Block และมีจาํ นวน Terminal ที่เพียงพอ พร้อมด้วย
ฉนวนที่ทนความชื้นและไม่ติดไฟ ระยะห่ างระหว่าง Terminal และระหว่าง Block จะต้องเพียงพอให้สาย
เคเบิลจากภายนอกเข้ามาได้อย่างไม่ติดขัดและเรี ยงสายได้เรี ยบร้อย การต่อสายไฟระหว่างเครื่ องควบคุมกับ
Terminal จะต้องใช้ Plug and Socket
5) จุ ดที่ ต่อไฟจะต้องทําเครื่ องหมายด้วยสี หรื อตัวเลข ปลายสายไฟสํารอง
จะต้องพัน ด้วยเทป หัว ต่ อจะต้องมี ต วั ยึด (Strain Relief Clamps) Terminal ที่ สามารถจับถึ งได้จากประตู
จะต้องมีฉนวนป้ องกัน
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6) เปลือกเครื่ องควบคุมต้องได้รับการออกแบบ เพื่อการป้ องกันและระบาย
ความร้อนภายในเครื่ องควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่เครื่ องควบคุมจะสามารถทํางานได้ดี โดยไม่ตอ้ งใช้ระบบพัด
ลมเป็ นเครื่ องช่วยระบายความร้อน
7) เครื่ องควบคุมทุกเครื่ องต้องมีระบบป้ องกันฟ้ าผ่า (Lightning Protection)
ได้อย่างเหมาะสม
2.7.2.6 หมายเลข (Identification)
อุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นจะต้องระบุหมายเลขเพื่อสามารถสัง่ ซื้อได้
2.7.2.7 บันทึก
จะต้องมีบนั ทึกต่อไปนี้ติดไว้ที่ฝาตูด้ า้ นในหรื อใส่ ในกล่องเหล็กที่เตรี ยมไว้
1) ผังการเดินสายแสดงสี หรื อหมายเลขของสายไฟ
2) แปลนของทางแยกแสดงดี เทคเตอร์ Phase สัญญาณไฟ และรายละเอี ยด
รอบสัญญาณ
3) บัตรสําหรับบันทึกการบํารุ งรักษา วันที่ และชื่อเจ้าหน้าที่
4) ภายนอกตู จ้ ะต้องพ่น หมายเลขตูส้ องแห่ ง ในตํา แหน่ งที่ เ ห็ น ได้ง่า ยด้ว ย
ตัวเลขสู งไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร
2.7.2.8 เครื่ องควบคุมสัญญาณไฟแบบเวลาคงที่ (Fixed Time)
นอกจากคุ ณ สมบัติ ดัง ข้า งต้น แล้ว เครื่ อ งควบคุ ม สัญ ญาณไฟแบบเวลาคงที่
(Fixed Time) จะต้องทํางานได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ให้สญ
ั ญาณไฟเขียวแก่ทิศทางต่างๆ อย่างเหมาะสมตามที่ได้ต้ งั ไว้ล่วงหน้า
2) การเปลี่ยน Phase สัญญาณไฟจะต้องเป็ นไปตามลําดับตามข้อ 3.1 และ
ช่วงเวลาไฟเหลืองจะต้องถูกต้องตามที่ต้ งั ไว้ การตั้งเวลาไฟเหลืองจะต้องทําได้โดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือพิเศษ
3) เครื่ องควบคุมต้องสามารถเปลี่ยน Phase และรอบสัญญาณ สําหรับสภาพ
การจราจรที่แตกต่างกันอย่างน้อย สามโปรแกรมใน 24 ชัว่ โมง
4) เครื่ อ งควบคุ ม จะต้อ งเป็ นแบบที่ สามารถเชื่ อมโยงเป็ นระบบกับ เครื่ อ ง
ควบคุมหลักได้และจะต้องสามารถติดตั้งเครื่ องนับรถเพิ่มเติมได้ดว้ ย ลําดับของ Phase สัญญาณไฟจะต้อง
สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งดัดแปลงเครื่ องควบคุม เมื่อกําหนดให้เครื่ องควบคุมหรี่ แสงไฟในเวลากลางคืน
โดยอัตโนมัติเครื่ องจะต้องทําได้
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2.7.2.9 เครื่ องควบคุมสัญญาณไฟแบบ Vehicle Actuated
นอกจากคุ ณ สมบัติ ดัง ข้า งต้น แล้ว เครื่ อ งควบคุ ม สั ญ ญาณไฟแบบ Vehicle
Actuated จะต้องทํางานได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) เมื่อไม่มีรถผ่านดีเทคเตอร์ สัญญาณไฟเขียวจะยังคงอยู่ที่ทิศทางที่ตอ้ งการ
ไฟเขียวล่าสุ ด อย่างไรก็ตาม แต่ละ Phase จะต้องมีสวิตซ์เรี ยกกลับสัญญาณ (Recall Switch) ซึ่งเมื่อปิ ดสวิตซ์
แล้ว Phase นั้นๆ จะเป็ นสัญญาณไฟเขียวโดยอัตโนมัติ
2) เมื่อสัญญาณไฟเขียวเปลี่ยนมา Phase ใดๆ ระยะเวลาไฟเขียวจะต้องคงอยู่
อย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาไฟเขียวน้อยที่สุด (Minimum Green Time) ที่ต้ งั ไว้ และระยะเวลาไฟเขียวน้อย
ที่สุดนี้จะต้องสามารถปรับได้
3) สําหรับ Phase ใดๆ ขณะที่ได้รับสัญญาณไฟเขียว เมื่อรถยังคงวิ่งผ่านดีเทค
เตอร์ เกินกว่าจํานวนรถที่ต้ งั ไว้สาํ หรับระยะเวลาไฟเขียวน้อยที่สุด ระยะเวลาไฟเขียวจะต้องได้รับการขยาย
ออกไปตามสัดส่ วนของรถที่เพิม่ ขึ้น
4) ถ้าไม่มีความต้องการสัญญาณไฟเขียวจาก Phase อื่น แต่ยงั มีความต้องการ
ไฟเขียวจาก Phase ที่ได้รับสัญญาณไฟเขียวอยู่ สัญญาณไฟเขียวนั้นจะต้องคงอยูต่ ่อไป แต่เมื่อมีความต้องการ
สัญญาณไฟเขียวจาก Phase อื่น สัญญาณไฟเขียวจะต้องให้ Phase นั้นเมื่อระยะเวลาไฟเขียวถึงค่าระยะเวลา
ไฟเขียวสู งสุ ดที่ต้ งั ไว้ (Maximum Green Time) ถึงแม้จะยังมีรถมาอยูก่ ็ตาม ระยะเวลาไฟเขียวสู งสุ ดจะต้อง
สามารถปรับได้ โดยระยะเวลาไฟเขียวสู งสุ ดต้องเริ่ มนับจากเวลาที่ได้รับสัญญาณความต้องการไฟเขียวจาก
Phase อื่น
5) หากยังคงมีความต้องการสัญญาณไฟเขียวอยู่ หรื อความต้องการเกิ ดขึ้น
ช่วงเวลาไฟเหลืองและแดงทุกทิศทาง (Clearance Period) หลังจาก Phase นั้นสู ญเสี ยสัญญาณไฟเขียวไปแล้ว
ไฟเขียวจะต้องกลับมาที่ Phase นั้น เมื่อได้เปิ ดสัญญาณไฟเขียวให้ Phase อื่นเพียงพอแล้ว
6) การเปลี่ ย นสัญ ญาณไฟจะต้องมี ช่ ว งเวลาไฟเหลื อ งและแดงทุ ก ทิ ศ ทาง
(Clearance Period) ซึ่งแต่ละ Phase อาจมีค่าแตกต่างกัน
7) แต่ละ Phase จะต้องสามารถใช้สัญญาณไฟลูกศรสี เขียว จะสามารถจัดเป็ น
เปิ ดทีหลังหรื อตัดก่อนได้ (Late Start or Early Cut-Off) ถ้าไม่ได้กาํ หนดไว้แต่แรกจะต้องทําได้ทีหลัง
8) เครื่ องควบคุมจะต้องสามารถเชื่อมโยงเป็ นระบบกับเครื่ องควบคุมหลักได้
และสามารถกลับมาทํางานอิสระได้โดยการกําหนดเวลาหรื อตามสภาพการจราจร
9) ถ้า ไม่ ไ ด้ร ะบุ ให้มี ก ารนับ รถและตรวจวัด แถวคอย (Queue Detection)
เครื่ องควบคุมจะต้องสามารถสามารถใช้ได้ภายหลังทันที หรื อถ้าจะต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ก็จะต้องกระทําได้
โดยง่าย
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2.7.2.10 เครื่ องควบคุมสัญญาณไฟแบบ Vehicle Actuated ที่มีเครื่ องวัดความเร็ ว
เมื่ อ เครื่ อ งควบคุ มใช้กับ เครื่ องวัด ความเร็ ว จะต้อ งทํา งานได้เ พิ่ มขึ้ น จากข้อ
2.7.2.9 - 1) ถึงข้อ 2.7.2.9 - 9) ข้างบนดังต่อไปนี้
1) ช่วงเวลาไฟเขียวน้อยที่สุด ตามข้อ 2.7.2.9 2) ข้างบน จะต้องเปลี่ยนแปลง
ให้นอ้ ยลงได้ เมื่อความต้องการน้อยกว่าตัวเลขที่กาํ หนดไว้ 2.7.2.9 3) เมื่อมีรถที่รอสัญญาณไฟเขียวน้อยกว่า
ตัวเลขที่กาํ หนดไว้ สัญญาณไฟเขียวจะให้แค่เพียงพอรถเหล่านั้นผ่านทางแยกไปได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปให้
สัญญาณไฟเขียว Phase อื่นที่ตอ้ งการ
2) ช่ ว งระยะเวลาขยายไฟเขี ย ว (Extension Period) จะต้อ งไม่ ค งที่ แต่
แปรผกผันกับความเร็ วของรถที่ดีเทคเตอร์ตรวจวัดได้
3) เมื่ อ Phase อื่ น ต้อ งการสัญ ญาณไฟเขี ย ว และ Phase ที่ ไ ด้ไ ฟเขี ย วหมด
ความต้องการจะต้องเปลี่ยนไปให้สัญญาณไฟเขียว Phase อื่น โดยเปลี่ยนเป็ นไฟเหลือง อย่างไรก็ตาม หาก
หลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาไฟเขียวมากที่สุด (Maximum Green Time) แล้ว แต่ยงั คงมีความต้องการไฟเขียวอยู่
ระยะเวลาไฟเหลืองจะต้องตามด้วยช่วงเวลาไฟแดงทุกทิศทาง เพื่อให้แน่ใจว่า Phase อื่น จะไม่ได้สัญญาณ
ไฟเขียวจนกว่ารถที่วิ่งเร็ วจะผ่านพ้นทางแยกไปแล้ว
2.7.3 เครื่ องควบคุมไฟกะพริ บ (Flash Control Unit) (เฉพาะงานไฟกะพริ บ)
2.7.3.1 เครื่ องควบคุมไฟกะพริ บจะต้องเป็ นกล่องสมบูรณ์ขนาดเล็ก ทํางานโดยสวิตซ์
ต่อกับสายไฟเส้นที่ไม่ใช่สายดินของไฟกระแสสลับ การทํางานจะต้องไม่เป็ นแบบแม็คคานิ กส์ (Mechanic)
หรื อ Electromechanic การควบคุมทั้งหมดและปรับสวิตซ์จะต้องเป็ นแบบ Solid State Electronic Device
เครื่ องควบคุมจะต้องควบคุมวงจรได้หนึ่ งหรื อสองวงจร แต่ละวงจรใช้ไฟไม่มากกว่าหนึ่ งกิโลวัตต์ ไฟฟ้ าที่
เข้าเครื่ องควบคุมจะต้องมากกว่าไฟฟ้ าที่ใช้ในวงจรได้ไม่เกินห้าวัตต์เมื่อกําลังไฟฟ้ าปกติ
2.7.3.2 อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดกระแสไฟฟ้ าจะต้องติดตั้งเครื่ องป้ องกันคลื่นวิทยุ ณ
จุดต่อไฟฟ้ าเข้า เครื่ องป้ องกันคลื่นวิทยุจะต้องออกแบบให้ตดั การรบกวนจากความถี่ท้ งั จากการออกอากาศ
และจากเครื่ องบินให้เหลือน้อยที่สุด
2.7.3.3 เครื่ องควบคุมจะต้องทําให้ไฟกะพริ บในอัตรา 50-60 ครั้งต่อนาที ที่เวลาใดๆ
อัตรากะพริ บจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 2 เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามปกติของประเทศไทย
ช่วงเวลาไฟติดจะต้องประมาณเท่ากับช่วงเวลาที่ไฟดับและถ้าเครื่ องควบคุมสองวงจร ช่วงเวลาไฟติดจะต้อง
เท่ากันทั้งสองวงจร ตูเ้ ครื่ องควบคุมจะต้องทนต่อสภาพลมฟ้ าอากาศทุกชนิด ทําด้วยอลูมิเนียม แผ่นโลหะ ใย
แก้ว หรื อวัสดุอื่นที่ยอมรับ มีความแข็งแรงทนทานต่อนํ้า ฝุ่ น และกระแสลม ถ้าใช้แผ่นโลหะจะต้องหนาไม่
น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีโครงเสริ มถ้าจําเป็ น ส่ วนที่ทาํ ด้วยเหล็กจะต้องไม่ฝังดินและจะต้องป้ องกันสนิม
โดยชุ บสังกะสี หรื อวิธีอื่นที่เทียบเท่า ถ้าเป็ นอลูมิเนี ยมหรื ออลูมิเนี ยมผสม จะต้องทนทานต่อการสึ กกร่ อน
เนื่องจากไฟฟ้ าหรื อเคมี ส่ วนฐานจะต้องผสมซิลิกอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8
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2.7.3.4 ตูค้ วบคุมจะต้องยึดแน่นกับฐานคอนกรี ต ประตูทุกบานจะต้องใช้บานพับแบบ
ซ่อนพร้อมกุญแจ บานพับจะต้องทนต่อการสึ กกร่ อน โดยไม่ตอ้ งหยอดนํ้ามันมากกว่าหนึ่ งครั้งต่อปี ประตู
จะต้องเปิ ดและปิ ดอย่างอิสระไม่ไปเสี ยดสี กบั โครงหรื อฐาน มิฉะนั้นแล้วประตูจะต้องเป็ นแบบถอดได้ท้ งั
บานมีแนวบังคับให้บานเข้าที่พร้อมทั้งปะเก็น ฝาจะต้องมีกุญแจที่ไม่ยื่นโผล่ออกมาติดแน่ นกับบาน กุญแจ
จะต้องทนทานมีลูกกุญแจพร้อม สายเคเบิลจากโคมสัญญาณไฟและดีเทคเตอร์ จะต้องต่อเข้าตัวตูค้ วบคุมใน
ตําแหน่งที่สามารถทํางานได้สะดวกและง่าย โดยต่อบน Block และมีจาํ นวน Terminal ที่เพียงพอ พร้อมด้วย
ฉนวนที่ทนความชื้นและไม่ติดไฟ ระยะห่ างระหว่าง Terminal และระหว่าง Block จะต้องเพียงพอให้สาย
เคเบิลจากภายนอกเข้ามาได้อย่างไม่ติดขัดและเรี ยงสายได้เรี ยบร้อย การต่อสายไฟระหว่างเครื่ องควบคุมกับ
Terminal จะต้องใช้ Plug and Socket
2.7.3.5 จุดที่ต่อไฟจะต้องทําเครื่ องหมายด้วยสี หรื อตัวเลข ปลายสายไฟสํารองจะต้อง
พันด้วยเทป หัวต่อจะต้องมีตวั ยึด (Strain Relief Clamps) Terminal ที่สามารถจับถึงได้จากประตูจะต้องมี
ฉนวนป้ องกัน
2.7.3.6 เครื่ องควบคุ มจะต้องมี สวิตซ์ใหญ่และฟิ วส์ ภายในตู ้ ซึ่ งสามารถตัดวงจรได้
ทั้งหมด
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2.8 ไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์
2.8.1 เป็ นไฟกะพริ บที่มีแหล่งกําเนิ ดพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่ งต้องสามารถ
ทํางานได้ตลอดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัว่ โมง ทั้งในสภาวะอากาศปกติ
และสภาวะอากาศปิ ด
2.8.2 แผงโซล่าร์เซลล์มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5 วัตต์
2.8.3 แบบเตอรี่ ตอ้ งมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 V. 12 Ah
2.8.4 เสาเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ ข้อ 2.4
2.8.5 ต้องมีกะบังไฟติดประกอบกับตัวดวงโคม เพื่อใช้บงั แสงในเวลากลางวันและเพื่อรวมแสง
ในเวลากลางคืน
2.8.6 หลอด LED ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดฉบับนี้ ข้อ 2.2
2.8.7 ดวงโคม ต้องใช้หลอด LED ขนาด 3 มิลลิเมตร ชนิดความเข้มส่ องสว่างสู งจํานวนไม่นอ้ ย
กว่ า 150 หลอด จัด วางในตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสมกับ การใช้ง านและมี ค่ า ความเข้ม ส่ อ งสว่ า ง (Luminous
Intensity) โดยรวมไม่นอ้ ยกว่า 617,000 mcd (ค่าความเข้มส่ องสว่างโดยรวมดังกล่าว ต้องคิดจากค่าตํ่าสุ ดของ
ค่าความเข้มส่ องสว่างแต่ละหลอดรวมกัน) โดยผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก
บริ ษทั ผูผ้ ลิตหลอด LED หรื อบริ ษทั สาขาในประเทศไทย
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ผูร้ ับจ้างจะต้องรั บผิดชอบในการออกแบบรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ และเสนอให้ผูค้ วบคุมงาน
หรื อนายช่างแขวงการทางภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่ มสัญญา เพื่อจัดส่ งให้กรมทางหลวงพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนที่ผรู ้ ับจ้างจะใช้ในการก่อสร้าง
1) แบบเสาไฟสัญญาณชนิด Mast-arm หรื อ Overhead
2) แบบฐานของตูค้ วบคุม
3) แบบหลังคาคลุมตูค้ วบคุม
4) แบบระบบการเดินสายไฟ (Wiring Diagram) พร้อมแสดงตําแหน่งตูค้ วบคุม ทั้งนี้
ตําแหน่งของตูค้ วบคุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง โดยดุลยพินิจของผูค้ วบคุมงาน
5) รู ปแบบการส่ องสว่างดวงโคม (Candle Power Distribution Curves)
6) รายละเอียดเกี่ยวกับดีเทคเตอร์และวิธีการติดตั้ง
7) แบบตามข้อ 1) 2) และ 3) หากกรมทางหลวงได้ออกแบบขึ้นไว้เป็ นมาตรฐานแล้ว
และสามารถนํามาใช้กบั งานก่อสร้างนี้ได้ ผูร้ ับจ้างจะต้องใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงในการก่อสร้าง
เท่านั้น
ทั้งนี้ จะต้องมีวิศวกรผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าและโยธา
แล้วแต่กรณี ในประเภทภาคีวิศวกรเป็ นอย่างตํ่า เป็ นผูอ้ อกแบบหรื อตรวจสอบและลงนามรับรองในแบบ
พร้อมรายการคํานวณ สําหรับการออกแบบดังกล่าว โดยให้แนบสําเนารู ปถ่ายใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ
วิศวกรรมที่ลงนามรับรองด้วย และการออกแบบดังข้างต้นจะต้องทําให้ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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3.1 ข้ อแนะนําผู้รับจ้ างในการออกแบบ
3.1.1 ลําดับของดวงโคมในโคมสัญญาณไฟจราจร ต้องเรี ยงตามนี้
แดง
เหลือง
เขียว
ในเวลาใดก็ตามแสงสว่างจะต้องสว่างไม่ริบรี่
3.1.2 ตําแหน่งของโคมสัญญาณไฟ
ตําแหน่ งของโคมสัญญาณไฟจะถูกกําหนดรายละเอียดที่ทางแยกโดยวิศวกรผูค้ วบคุม
ถนนแต่ละด้านจะต้องมีไฟสัญญาณอย่างน้อย 2 ชุด ดังต่อไปนี้
สัญญาณหลัก (Primary Signal) จะต้องอยูเ่ ลยเส้นหยุดไปไม่นอ้ ยกว่า 1.00 เมตร ด้านซ้าย
ใกล้ของถนน ถ้าถนนมีเกาะกลางอาจติดตั้งสัญญาณหลักชุดที่สองบนเกาะกลางทางด้านขวาใกล้
สัญญาณรอง (Secondary Signal) กรณี เสาธรรมดา ติดตั้งทางขวาไกลเลยทางแยกไป
ดังนั้นกรณี สี่แยกด้านหลังของสัญญาณหลักจะเป็ นสัญญาณรองของการจราจรในทิศทางสวนกัน ในกรณี ที่มี
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เกาะกลางสัญญาณรอง อาจติดตั้งบนเกาะกลางด้านขวา ส่ วนกรณี สัญญาณรองเป็ นเสาสู ง อาจติดตั้งด้านซ้าย
ไกลเลยทางแยกไป
3.1.2.1 ความสูงของโคมสัญญาณไฟ
หากมิได้กาํ หนดไว้ในแบบให้เป็ นอย่างอื่น กรณี ติดตั้งกับแขนหรื อคานของเสา
สู ง ส่ วนล่างสุ ดของฉากดวงโคมจะต้องสู งจากผิวจราจร ไม่นอ้ ยกว่า 5.50 เมตร กรณี ที่ติดตั้งกับเสาธรรมดา
หรื อต้นเสาของเสาสู ง ส่ วนล่างสุ ดของฉากดวงโคม จะต้องสู งจากพื้นไหล่ทางหรื อทางเท้าอย่างน้อย 2.50
เมตร
3.1.2.2 ทิศทางของลําแสง
ไฟสัญญาณจะต้องส่ งตรงไปยังกึ่ งกลางทางที่รถแล่นเข้ามาห่ างจากสัญญาณ
หลักประมาณ 100 เมตร สูงจากผิวทางประมาณ 1.50 เมตร สําหรับการติดตั้งแบบเสาสู งระยะห่ างดังกล่าวจะ
ประมาณ 200 เมตร ระยะดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภาวะพิเศษที่จาํ เป็ น
3.1.3 เส้นหยุด
เส้นหยุดจะต้องอยูใ่ นตําแหน่งตามแบบ
3.1.4 ดีเทคเตอร์
เมื่อได้กาํ หนดให้เป็ นการควบคุมสัญญาณไฟแบบ Vehicle Actuated ดีเทคเตอร์จะต้องอยู่
ห่ างจากเส้นหยุดไม่เกิน 45 เมตร และไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร แต่ถา้ เป็ นด้านที่มีเฉพาะการจราจรใช้ความเร็ วช้า
ระยะอาจลดลงเป็ น ไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตร สําหรับถนนที่มีการจราจรใช้ความเร็ วสู ง ซึ่ งได้กาํ หนดให้มีดีเทค
เตอร์ชุดที่สอง จะต้องติดตั้งไม่เกิน 165 เมตร จากเส้นหยุด
3.1.5 เฟสสัญญาณไฟ
เฟส (Phase) สัญญาณไฟ จะต้องมีจาํ นวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทําให้ไม่เกิดอันตรายและการ
กีดขวางกัน
3.1.6 สัญญาณไฟลูกศรสี เขียว
สัญญาณไฟลูกศรสี เขียวที่ใช้แสดงให้รถในทิศทางหนึ่งทางใดแล่นไปได้ จะต้องออกแบบ
ไม่ให้มีอนั ตรายเกิ ดขึ้นแก่คนเดิ นเท้าที่ขา้ มถนน โดยอาจจะต้องออกแบบให้มีราวกั้นช่องเลี้ยว เกาะ หรื อ
เปลี่ยนตําแหน่ งเส้นหยุด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายดังกล่าว จะต้องไม่ออกแบบสัญญาณไฟลูกศรสี เขียวให้รถ
แล่นไปในขณะที่มีรถตรงวิ่งสวนมา สําหรับรถเลี้ยวสัญญาณไฟลูกศรสี เขียวจะถูกใช้เพื่อให้รถเลี้ยวเห็นว่า
ปลอดภัยสามารถเลี้ยวได้
3.1.7 ช่วงเวลาเปิ ดทาง (Clearance Period)
ช่วงเวลาเปิ ดทางจะต้องนานอย่างน้อย 3 วินาที หากจําเป็ นเพื่อความปลอดภัยหรื อให้รถ
เลี้ยวสามารถผ่านทางแยกไปได้ช่วงเวลาเปิ ดทางอาจนานขึ้น แต่ตอ้ งพยายามให้ส้ ันที่สุดและสัมพันธ์กบั
ปริ มาณจราจรและความปลอดภัยตลอดเวลา
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3.1.8 การเชื่อมโยงระบบ (Linked Systems)
เมื่อกําหนดให้เชื่อมโยงระบบ หรื อกรณี ที่การเชื่อมโยงระบบไปยังสัญญาณไฟข้างเคียงมี
ความจําเป็ นจะต้องออกแบบระบบให้ไฟเขียวของการจราจรทั้งสองทิศทางสามารถเคลื่อนตัวด้วยความเร็ วที่
ซึ่งให้ความจุสูง ความเร็ วของรถที่ผา่ นไปในระบบนี้จะต้องมีความสมํ่าเสมอเท่าที่จะทําได้ และรถจากถนนที่
ตัดขวางสามารถผ่านได้ดีด้ว ย สําหรั บเครื่ องควบคุ มสัญญาณไฟแบบคงที่ ตอ้ งมี อุปกรณ์ สําหรั บเปลี่ ย น
โปรแกรมอย่างอัตโนมัติเพื่อให้สัญญาณไฟเขียวมากกว่าในทิศทางที่มีปริ มาณจราจรที่หนาแน่ นกว่าในบาง
เวลาได้ ส่ วนเครื่ องควบคุมไฟสัญญาณแบบ Vehicle Actuated เครื่ องควบคุมจะต้องสามารถเปลี่ยนกลับมา
ทํางานอย่างอิสระได้เมื่อไม่ตอ้ งการ แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่รบกวนการเคลื่อนตัวของรถทั้งระบบ รายการคํานวณ
สําหรับการเชื่อมโยงระบบให้ส่งเพื่อตรวจสอบด้วย
3.1.9 ช่วงเวลาไฟสัญญาณ (Signal Timing)
ช่วงเวลาไฟสัญญาณให้คาํ นวณโดยใช้พ้ืนฐานจากปริ มาณจราจร ต้องมีการตรวจสอบและ
ปรับค่าช่วงเวลาหลังการติดตั้งแต่ผรู ้ ับจ้างต้องแสดงรายการคํานวณว่าสามารถรองรับการจราจรสู งสุ ดและ
ปกติ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามล่ า ช้า น้อ ยที่ สุ ด สํา หรั บ สั ญ ญาณไฟแบบคงที่ ให้ ผูร้ ั บ จ้า งส่ ง
รายละเอียด Phase และรอบสัญญาณของแต่ละด้านตลอดทั้งวัน ส่ วนสัญญาณไฟแบบ Vehicle Actuated ให้
ส่ ง เช่ น เดี ยวกัน รวมทั้งรอบสัญญาณสู งสุ ด ช่ วงเวลาไฟเขี ย วสู งสุ ด และตํ่าสุ ด ช่ ว งยืดเวลาไฟเขี ย ว และ
ช่วงเวลาไฟเหลืองและแดงทุกด้าน

ลิขส

ิทธิ์ข

4.1. การขุดและกลบ
การขุดและกลบเพื่อวางสายเคเบิล ท่อร้อยสายหรื อฐานราก จะต้องให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทัว่ ไป
ของงานก่อสร้างทางหลวง ข้อ 2.5 การกลบและตกแต่งจะต้องทําให้เรี ยบร้อยให้ได้ระดับและเหมือนสภาพ
เดิม

@

4.2. งานคอนกรีต
งานคอนกรี ตฐานรากและงานคอนกรี ตอื่ น ๆ จะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดทัว่ ไปสํา หรั บงาน
ก่อสร้างทางหลวง ข้อ 5.1 และ 5.2 นอกจากระบุเป็ นอย่างอื่นให้ใช้คอนกรี ต Class B การเทฐานรากจะต้องเท
ครั้งเดียว ยกเว้นด้านบน 50 มิลลิเมตร สุ ดท้ายจะเทหลังจากตั้งฐานเสาแล้วก็ได้ ผิวนอกของฐานรากจะต้อง
มองดู เรี ยบร้ อยและลาดออกไม่ให้น้ าํ ขัง ถ้าตรงจุดที่จะวางฐานรากมีสิ่งกี ดขวางอื่นจนไม่สามารถทําให้
เป็ นไปตามแบบได้ ก็ให้ทาํ ฐานรากแบบอื่นที่แข็งแรงพอ แต่จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากวิศวกรควบคุมงาน
ก่อน
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4.3. ท่ อร้ อยสาย ส่ วนประกอบ และกล่อง
4.3.1 ท่อร้อยสาย ส่ วนประกอบ และกล่อง จะต้องให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทัว่ ไป สําหรับงาน
ก่อสร้างทางหลวง ข้อ 5.11 หากทําด้วยพลาสติกจะต้องเป็ นพลาสติกชนิ ดที่ทนทานต่อปฏิกิริยาเคมี และ
จะต้องได้รับความยินยอมจากวิศวกรก่อน ทั้งนี้ วสั ดุพลาสติกที่ใช้จะต้องไม่อ่อนตัวเมื่ออยูใ่ นสภาพอากาศที่
ความร้อนสู ง
4.3.2 ผูร้ ับจ้างจะใช้ท่อร้อยสายขนาดใหญ่กว่าที่กาํ หนดไว้โดยไม่มีการคิดมูลค่างานเพิ่มได้ แต่
ท่อต้องมีขนาดเดียวกันในแนวเดียวกัน ห้ามใช้ขอ้ ลด
4.3.3 ถ้าใช้ท่อร้อยสายโลหะ การตัดจะต้องให้ได้ฉาก ถ้าต่อตรงจะต้องขันเกลียวจนกระทัง่ ท่อ
ร้อยสายชนกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้ าเดินได้ดี เกลียวโลหะจะต้องทาสี กนั สนิ มก่อนต่อกัน ถ้าวัสดุเคลือบกัน
สนิม ท่อโลหะกะเทาะหรื อเสี ยหายขณะขนย้าย จะต้องทาสี กนั สนิมให้เรี ยบร้อยก่อนติดตั้ง
4.3.4 ปลายท่อร้อยสายเมื่อทําเกลียวจะต้องครอบหัวไว้จนกระทัง่ ร้อยสายไฟ เมื่อถอดหัวครอบ
จะต้องใช้แปรงที่ได้มาตรฐานปัดให้สะอาด
4.3.5 ท่อร้อยสายถ้าอยูใ่ ต้ทางเท้าหรื อเกาะกลาง จะต้องลึกอย่างน้อย 0.50 เมตร แต่ถา้ อยูใ่ ต้ทาง
จราจรจะต้องลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.75 เมตร ถ้าวางท่อร้อยสายผ่านใต้ขอบคันหิ น จะต้องทําเครื่ องหมายบนคันหิ น
ทุกครั้งด้วยอักษร Y สู งไม่นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตร โดยการสกัดคันหิ นให้เป็ นร่ องตรงกับตําแหน่งท่อ ปลาย
ท่อร้อยสายที่อยู่ในตูห้ รื อเสาจะต้องสู งจากพื้นล่างของตูห้ รื อเสานั้นไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร และจะต้อง
เอียงมาทางฝาเปิ ด ส่ วนปลายท่อร้อยสายที่อยูใ่ นบ่อพักจะต้องโผล่เข้ามาในฝาบ่อไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร
และจะต้องอยูส่ ูงจากก้นบ่อไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร ท่อร้อยสายนั้นจะต้องเอียงขึ้นเพื่อให้ร้อยสายได้สะดวก
แต่ถา้ ท่อร้อยสายโผล่เข้ามาในบ่อพักทางก้นบ่อจะต้องอยูใ่ กล้กบั ด้านข้างเพื่อให้ตรงกลางมีที่ว่างไว้ ท่อร้อย
สายทั้งหมดจะต้องเข้ามาจากด้านที่เดินท่อนั้นมา

@
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4.4. บ่ อพัก (Pull Boxes)
ให้ติดตั้งบ่อพักตามแบบ โดยให้มีระยะห่ างกันไม่เกิน 60 เมตร ผูร้ ับจ้างอาจติดตั้งบ่อพักเพิ่มขึ้น
โดยไม่เพิ่มค่างานก็ได้ บ่อพักจะต้องทําด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตร ซึ่ งอาจเป็ น
แบบหล่อสําเร็ จก็ได้ ฝาปิ ดถ้าอยูบ่ นทางเท้าจะต้องทําด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ยึดด้วยน็อตทองเหลือง 2 ตัว
และบนฝาจะต้องมีคาํ ว่า “Traffic Signals” ปั๊ มติดอยู่ สําหรับฝาปิ ดบนทางจราจรจะต้องเป็ นฝาเหล็ก มีค่าว่า
“Traffic Signals” ปั๊มติดอยูเ่ ช่นเดียวกัน ฐานรองรับฝาเหล็กจะต้องแข็งแรงพอที่รับนํ้าหนักการจราจรได้ และ
จะต้องต่อสายดินจากฝาเหล็กนั้นกับที่ต่อในบ่อพัก ด้านบนของบ่อพักจะต้องเสมอกับทางเท้าหรื อทางจราจร
แต่ถา้ เป็ นทางที่ไม่มีผวิ ถาวรให้ระดับบนฝังใต้ผวิ ดิน 0.30 เมตร ใต้บ่อพักจะต้องรองพื้นด้วยทรายและซีเมนต์
หรื อหิ นโม่ ตําแหน่งของบ่อพักทุกแห่งจะต้องทําเครื่ องหมายถาวรไว้
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5. การทดสอบ
ก่อนจะมีการทดสอบการใช้งาน ผูร้ ับจ้างจะต้องทําการทดสอบคุณภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้เป็ นที่
ยอมรับของวิศวกรควบคุมงานก่อน ได้แก่
1) ทดสอบความต่อเนื่องของแต่ละวงจร
2) ทดสอบสายดินแต่ละวงจร
3) ทดสอบความต้านทานระหว่างสายดินกับวงจร (Megger Test) ความต้านทานจะต้องไม่นอ้ ย
กว่าข้อกําหนดของการไฟฟ้ า เมื่อทดสอบเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งแบบเมื่อ
สร้าง (As Built Plan) และแผนผังวงจรจํานวน 3 ชุด แสดงสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงจากแบบเดิม
อย่างชัดเจน
ให้ทดสอบว่าการใช้งานทุกอุปกรณ์และฟังก์ชนั่ การใช้งานเป็ นไปตามที่ควรจะเป็ นและกําหนดไว้
โดยการทดลองเปิ ดไฟสัญญาณอย่างน้อย 5 วัน ถ้าพบว่ามีการขัดข้องหรื อระบบยังทํางานไม่ได้ตามความ
ต้องการแล้ว จะต้องแก้ไขให้เรี ยบร้อยจนกว่าจะทํางานได้ดี 5 วันติดต่อกัน โดยการทดสอบการใช้งานให้
ทดสอบดังนี้
5.1 ระบบไฟสัญญาณจะต้องตั้งโปรแกรมได้อย่างน้อย 4 โปรแกรม โดยการตั้งโปรแกรม
ขึ้นมา 4 โปรแกรม แล้วกําหนดให้ระยะเวลา ไฟเขียว ไฟแดง ของทิศทางต่างๆ สําหรับแต่ละโปรแกรม
แตกต่างกันไป จากนั้นทดสอบการทํางานของตูค้ วบคุมโดย
1) ระยะเวลาไฟเขียว-แดง สําหรับทิศทางต่างๆ แต่ละโปรแกรม เป็ นไปตามที่ต้ งั ไว้
2) เมื่ อ สิ้ น สุ ด แต่ ล ะช่ ว งเวลาของโปรแกรมหนึ่ ง เปลี่ ย นไปสู่ อี ก โปรแกรมหนึ่ ง
ระยะเวลาไฟเขียว-แดง เปลี่ ยนจากโปรแกรมเดิ มไปเป็ นโปรแกรมใหม่โดยทันที
หรื อไม่
3) ระยะเวลาไฟเขียว-แดง ของโปรแกรมใหม่ตรงกับที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
5.2 ระบบไฟสัญญาณจะต้องตั้ง Phase ได้อย่างน้อย 4 Phase
5.3 สามารถสลับ Sequence ของ Phase ได้ เมื่อใช้วิธีกดปุ่ มด้วยคนเพื่อเปลี่ยน Phase
5.4 ตรวจสอบการปรั บตั้งให้เป็ นไฟกะพริ บ โดยเมื่อตั้งโปรแกรมให้ตูค้ วบคุ มเปลี่ ยนจาก
สัญญาณไฟตามปกติไปเป็ นไฟกะพริ บ สําหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องทํางานได้อย่างถูกต้อง
5.5 ตรวจสอบการทํางานของระบบ Vehicle Actuated
6. การวัดปริมาณงาน
งานนี้เป็ นงานเหมาไม่มีการวัดปริ มาณเอง
7. การจ่ ายเงิน
การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายเป็ นราคารวมทั้งหมด
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นายสว่าง บูรณธนานุกิจ ------------------------------------------------------------------------------------------------ กรรมการ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ

5.

นายพลเทพ เลิศวรวนิช ------------------------------------------------------------------------------------------------- กรรมการ
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วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
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3.

@

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

นายวิชิต นามประสิ ทธิ์ -------------------------------------------------------------------------------------------------- กรรมการ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ

7.

นายกุลธน แย้มพลอย --------------------------------------------------------------------------------------------------- กรรมการ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ

8.

นายทวีศกั ดิ์ ชาญวรรณกุล ---------------------------------------------------------------------------------------------- กรรมการ

9.

ิทธิ์ข

วิศวกรโยธาชํานาญการ

นางสาวภัทริ น ศรุ ติพนั ธ์ ------------------------------------------------------------------------------------------------- กรรมการ

ลิขส

วิศวกรโยธาชํานาญการ

@

10. นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ ----------------------------------------------------------------------

กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรโยธาชํานาญการ

11. นายนะบีลย์ เจ๊ะแว ----------------------------------------------------------------------------- กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
12. นายธวัชชัย แสงรัตน์ --------------------------------------------------------------------------- กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
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