
 

ลูกถวยไฟฟาแรงสูง 
 

คิดคะแนนจากเกณฑราคารอยละ 40 และเกณฑประสิทธิภาพรอยละ 60 
 

เกณฑประสิทธิภาพ (60%) คะแนน 
1. ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( มอก. ) หรือเปนผลิตภัณฑที่

ไดรับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม แบงเปน 
- ไดรับ มอก. หรือ จดทะเบียน......................................................................................................  
- ไมไดรับ มอก. หรือ จดทะเบียน…………………………………………………………………………………….. 
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2. ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว หรือไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐาน ISO 
14001* แบงเปน1) 

- ไดรับฉลากเขียว หรือ ISO 14001 …………………………………………………………………………………. 
- ไมไดรับฉลากเขียว หรือ  ISO 14001 ........................................................................................  

* กรณีที่เปนพัสดุที่มีการกําหนดฉลากเขียว แลว ใหใชฉลากเขียวในการคิดเกณฑประสิทธิภาพ  ถาพัสดุนั้นไมมีการกําหนดฉลาก
เขียว ใหใช ISO 14001 ในการคิดเกณฑประสิทธิภาพ 
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3. ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ทุกหัวขอตามที่ กฟภ. 
กําหนด) แบงเปน 

- ไดรับ ISO/IEC 17025 2) (ทุกหัวขอตามที่ กฟภ. กําหนด)………………………………....................... 
- ไดรับการขึ้นทะเบียนหองทดสอบเครือขาย  หรือไดรับการรับรองกระบวนการทดสอบประจํา

ของ กฟภ.3) (ผอนผัน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)…………………. ……………………………………….. 
- ไมไดรับฯ หรือไดรับ ISO/IEC 17025 (ไมครบทุกหัวขอตามที่ กฟภ. กําหนด) หรือไมไดรับการ

ขึ้นทะเบียนหองทดสอบเครือขาย  หรือไมไดรับการรับรองกระบวนการทดสอบประจําของ 
กฟภ.…………………… …………………………………………………………………….................................... 
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4. ไดรับการขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ Product lists แบงเปน 
- ไดรับการขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ Product lists……………………………… 
-  เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการขึ้นทะเบียน Vendor list เดิม ของ กฟภ. หรือไดรับการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑสําหรับ Price-performance4) (ผอนผัน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)..................... 
- ไมไดรับการขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ Product lists……………………………. 
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รวม  60 
 

หมายเหตุ :  
1) หากลูกถวยมีการประกาศใชเครื่องหมายฉลากเขียวแลว กฟภ . จะพิจารณาใหคะแนนจากเอกสารรับรองเครื่องหมาย

ฉลากเขียวเทาน้ัน ท้ังน้ีสามารถตรวจสอบการประกาศรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวไดท่ี www.tei.or.th กรณี
พิจารณาใหคะแนนจากการไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001 จะพิจารณาใหคะแนน
เฉพาะท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหการ
รับรองระบบงานใหเทาน้ัน (ไดใบรับรองจากหนวยงานอ่ืนได 0 คะแนน) 

2) ไดรับ ISO/IEC 17025 (ทุกหัวขอตามท่ี กฟภ. กําหนด) หมายถึง ผูผลิตลูกถวยจะตอง ไดรับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 ทุกหัวขอตามท่ี กฟภ. กําหนดจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
หรือหนวยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงานใหเทาน้ัน (ไดใบรับรองจากหนวยงานอ่ืนได 0 คะแนน) 

3) กฟภ. ผอนผัน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใหผูผลิตลูกถวยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนหองทดสอบเครือขาย หรือไดรับการ
รับรองกระบวนการทดสอบประจําของ กฟภ. (ไดรับคะแนน 5 คะแนน) 

4) กฟภ. ผอนผัน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ใหผูผลิตลูกถวยท่ี ไดรับการข้ึนทะเบียน  Vendor list เดิมของ กฟภ. หรือ
ไดรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑสําหรับ Price-performance (ไดรับคะแนน 25 คะแนน) 
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5) ท้ังน้ี… 



 
 

 
5) ท้ังน้ีหลักเกณฑดังกลาวใหบังคับใชกับลูกถวยเบ้ืองตน 16 รายการ ดังตอไปน้ี 

 

1. Line – post type, class 57-2L  (1030010002) 9. Station post type TR No. 202 (1030010200) 
2. Line – post type, class 57-3L (1030010003) 10. Station post type TR No. 286 (1030010203) 
3. Line – post type, class 57-4L (1030010004) 11. Suspension type, class 52-1 (1030020000) 
4. Pin – post type, class 56/57-2 (1030010101) 12. Suspension type, class 52-3 (1030020001) 
5. Pin – post type, class 56/57-3 (1030010103) 13. Suspension type, class 52-4 (1030020002) 
6. Pin – post type, class 56/57-4 (1030010102) 14. Suspension type, class 52-8 (1030020003) 
7. Station post type TR No. 208 (1030010201) 15. Pin, fog type (1030000003) 
8. Station post type TR No. 210 (1030010202) 16. Line post type for 115 kV (1030010204) 

 
 

หัวขอการทดสอบ Routine test ของลูกถวยไฟฟา 
 

 
ท่ี หัวขอการทดสอบ 
1. การทดสอบวาบไฟตามผิวดวยความถ่ีสูง ( High frequency flashover voltage) หรือความถ่ีต่ํา ( Low frequency 

flashover voltage) 
2. การทดสอบทางกล (ข้ึนอยูกับประเภทของลูกถวย) 

2.1 ทดสอบความทนแรงดึง (Tensile strength) หรือ 
2.2 ทดสอบความทนโหลดทางยื่น (Cantilever strength) 
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