
ชนิดของสายไฟ

1. สายแรงต่ํา
2. สายแรงสูง



1. สายแรงต่ํา

1.1 สายเขามิเตอร - สายอะลูมิเนียมหุม PVC สีฟา
- สายทองแดงหุม  XLPE

1.2 สายสําหรับระบบจําหนายแรงต่ํา - สายอลูมิเนียมหุม PVC
1.3 สายคอนโทรล - สายทองแดงหลายแกนหุมดวยPVC
1.4 สาย Underground - สาย Al หุม XLPE



2. สายแรงสูง

2.1 ระบบ 22 kV และ 33 kV
1.) สาย Al เปลือย
2.) สาย Al-Alloy เปลือย
3.) สาย ACSR
4.) สาย Aerial (Al หุม XLPE 2 ชั้น)



2. สายแรงสูง (ตอ)

2.1 ระบบ 22 kV และ 33 kV
5.) สาย PIC (Al หุม XLPE 1 ชั้น)
6.) สาย Underground (Cu หุม XLPE หรือ PE) & PVC
7.) สาย Submarine Cable (Cu หุม XLPE & PVC & Armour)
8.) สาย Twist Aerial Cable (Al หุม XLPE)



2. สายแรงสูง (ตอ)

2.2 ระบบ 69 kV และ 115 kV
1.) สาย Al เปลือย
2.) สาย Underground (Cu หุม XLPE & PVC หรือ PE)
3.) สาย Submarine Cable (Cu หุม XLPE & PVC & Armour)
4.) สาย ACSR
5.) สาย Al-Alloy เปลือย



ตัวนํา : อะลูมิเนียม หนึ่งแกน ขนาด 10 และ 16 mm2
ฉนวน : พีวีซี  สีฟา ชั้นเดียว
การใชงาน : - ใชเขามิเตอรแรงต่ํา

- ขนาด 10 mm2 ใชกับมิเตอรหนึ่งเฟส ขนาด 5(15) A
- ขนาด 16 mm2 ใชกับมิเตอรหนึ่งเฟสขนาด 10(30), 

15(45) และ 20(40) A

สายอะลูมิเนียมหุม PVC สีฟา



สายทองแดงแรงต่ําหุม XLPE และ PVC

ตัวนํา : ทองแดง สองแกน ขนาด 6 mm2 และ 10 mm2

ฉนวน : Cross-links Polyethylene (XLPE)
เปลือกนอก : Polyvinyle Chloride (PVC) สีดํา
การใชงาน : - ใชเขามิเตอร 1 เฟส

- ขนาด 6 mm2 ใชกับมิเตอรหนึ่งเฟส ขนาด 5(15) A
- ขนาด 10 mm2 ใชกับมิเตอรหนึ่งเฟสขนาด 15(45) A



สายอะลูมิเนียมหุม PVC

ตัวนํา : อะลูมิเนียม ชนิดตีเกลียวอัดแนน หนึ่งแกน ขนาด 50 และ 
95 mm2

ฉนวน : Polyvinyle Chloride (PVC) หนึ่งชั้น สีดํา
มาตรฐาน : มอก.293
การใชงาน : ใชในระบบแรงต่ําทั่วไป



สายอะลูมิเนียมเจือเปลือย

ตัวนํา : อะลูมิเนียมเจือเปลือย ตีเกลียว ขนาด 50, 120, 185, 400 mm2

ฉนวน : Polyvinyle Chloride (PVC) หนึ่งชั้น สีดํา
มาตรฐาน : มอก.725
การใชงาน : ใชในระบบจําหนายแรงสูง บริเวณใกลชายทะเล และมี Span 

   กวาง เกิน 80 เมตร ตองการแรงดึงสูง เชน ขามแมน้ํา,ขามเหว
- ขนาด 50-185 mm2 ใชกับ ระบบ 22 & 33 kV 
- ขนาด 400 mm2 ใชกับ ระบบ 69 & 115 kV



สายทองแดงหลายแกนหุมฉนวน



สายทองแดงหลายแกนหุมฉนวน  (ตอ)

ตัวนํา : ทองแดงหลายแกน
- 7 แกน ขนาด 7 x 2.5 mm2 แตละแกนเปนชนิดเสนเดียว
- 4 แกน ขนาด 4 x 4 mm2 แตละแกน เปนชนิด 7 เสน
- 12 แกน ขนาด 12 x 4 mm2 แตละแกนเปนชนิด 7 เสน

ฉนวน : Polyvinyle Chloride (PVC)
เปลือกนอก : PVC สีดํา
มาตรฐาน : มอก.838



สายทองแดงหลายแกนหุมฉนวน (ตอ)

การใชงาน : - ชนิด 7 แกน ขนาด 7 x 2.5 mm2 ใชเปนสายคอนโทรล
     ของมิเตอรแรงสูง 3 เฟส ประกอบซีที  พีที

- ชนิด  4 แกน ขนาด 4 x 4 mm2 ใชเปนสายคอนโทรลใน
     สถานีไฟฟาจายไฟ 115 kV ตอระหวาง ซีที  พีที.

- ชนิด  12 แกน ขนาด 12 x 4 mm2 ใชเปนสายคอนโทรล
     สถานีไฟฟาจายไฟ 115&22 kV ระหวาง Circuit-breaker

กับ Control board และใชตอระหวาง 115 kV     Power 
tranformer กับ Control cabinet



สายอลูมิเนียมหุมฉนวนแรงต่ําใชใตดิน



สายอลูมิเนียมหุมฉนวนแรงต่ําใชใตดิน (ตอ)

ตัวนํา : อะลูมิเนียม ตีเกลียวอัดแนน ชนิด 4 แกน ขนาด 25, 50, 95, 185 
mm2

ฉนวน : Polyviny Chloride (PVC) หรือ Polyethylene (PE)
เปลือกนอก : PVC หรือ PE 
มาตรฐาน : ตัวนํา – IEC 228

   ฉนวน  และเปลือกนอก – IEC 502
การใชงาน : ใชในระบบจําหนายแรงต่ําใตดิน (220/380 V)



สายอลูมิเนียมเปลือย (All Aluminium Conductor )

ตัวนํา : อะลูมิเนียม ตีเกลียวขนาด 50, 120, 185, 400 mm2

มาตรฐาน : มอก.85
การใชงาน : ใชในระบบจําหนายแรงสูงทั่วไป

- 22 & 33 kV – ขนาด 50 –185 mm2

- 69 & 115 kV – ขนาด 400 mm2



สาย ACSR (Aluminium Conductor Steel Rainforce )

ตัวนํา : อะลูมิเนียมแกนเหล็กเปลือย ขนาด 50, 120, 185, 400 mm2

มาตรฐาน : มอก.86
การใชงาน : ใชในระบบจําหนายแรงสูง บริเวณหางชายทะเล และมี Span 

    กวางเกิน 80 เมตร ตองการแรงดึงสูง เชน ขามแมน้ํา, ขามเหว
- 22 & 33 kV – ขนาด 50 –185 mm2



สาย SAC (Space Aerial Cable )



สาย SAC (Space Aerial Cable ) (ตอ)



สาย SAC (Space Aerial Cable ) (ตอ)

ตัวนํา : อะลูมิเนียม ชนิดตีเกลียวอัดแนน ขนาด 50, 120, 185 mm2

ฉนวน : Cross Linked Polyethylene (XLPE) ไมใสสี (สีขาวนวล)
เปลือกนอก : XLPE สีดํา
มาตรฐาน : ตัวนํา – มอก. 293

   ฉนวน และเปลือกนอก – ICEA Pub. No. S-66-524
การใชงาน : ใชในระบบจําหนายแรงสูงระบบ  22 & 33 kV ใชประกอบกับ 

Cable Spacer



สาย PIC (Partial Insulated Cable )



สาย PIC (Partial Insulated Cable ) (ตอ)



สาย PIC (Partial Insulated Cable ) (ตอ)

ตัวนํา : อะลูมิเนียม ชนิดตีเกลียวอัดแนน ขนาด 50, 120, 185 mm2

ฉนวน : Cross Linked Polyethylene (XLPE) ชั้นเดียวสีดํา
มาตรฐาน : ตัวนํา – มอก. 293

   ฉนวน ICEA Pub. No. S-66-524
การใชงาน : ใชในระบบจําหนายแรงสูงระบบ  22 & 33 kV ( ปจจุบัน ไมได

   จัดซื้อมาใชงานแลว )



สายทองแดงหุมฉนวน แรงสูงใตดิน (Underground Cable)



สายทองแดงหุมฉนวน แรงสูงใตดิน (Underground Cable) (ตอ)



สายทองแดงหุมฉนวน แรงสูงใตดิน (Underground Cable)

ตัวนํา : ทองแดงตีเกลียวอัดแนน ขนาด 35, 50, 120, 185, 240, 400, 
500 mm2

ฉนวน : Cross Linked Polyethylene (XLPE) ไมใสสี (สีขาวนวล)
มาตรฐาน : ตัวนํา – IEC 228

   ฉนวน และเปลือกนอก IEC 502
การใชงาน : ใชในระบบใตดิน ระบบ 22 & 33 kV และ 115 kV ปจจุบัน 

กฟภ. มีใชงานทั้งในสถานีจายไฟ และในระบบจําหนาย
- ขนาด 50, 120, 185 mm2  ใชในระบบจําหนาย
- ขนาด 35, 50, 240, 400 และ 500 mm2  ใชในสถานีไฟฟา
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