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1. นิยามคาศัพท์
“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า”

หมายความว่า ระบบส่ ง ไฟฟ้ า หรื อ ระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค

“ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า”

หมายความว่า หน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละเขต

“PEA Electric Vehicle
Charging Station
Management System, PEA
EVMS”
“ผู้ใช้ไฟฟ้า”

หมายความว่า ระบบควบคุมและบริหารจัดการระบบอัดประจุไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ผู้ขอใช้บริการ”

หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อ ระบบ
อัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

“ผู้เชื่อมต่อ”

หมายความว่า ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ให้เชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ผู้ประกอบกิจการ”

หมายความว่า ผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

“เหตุผิดปกติ”

หมายความว่า เหตุ การณ์ ใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ นและมี ผลกระทบต่ อระบบโครงข่ าย
ไฟฟ้าหรือการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่มี
ไฟฟ้าดับและไม่มีไฟฟ้าดับ

“จุดต่อร่วม”

หมายความว่า ตาแหน่งในระบบโครงข่า ยไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค
ที่อยู่ใกล้กับผู้เชื่อมต่อที่สุด ซึ่งผู้เชื่อมต่อหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น
อาจต่อร่วมได้

“จุดเชื่อมต่อ”

หมายความว่า จุดที่อุปกรณ์ของผู้ เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมายความว่า ผู้ที่ทาสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ระบบควบคุมระยะไกล
หมายความว่า ระบบการควบคุมเฝ้ามองระยะไกลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
(Supervisory Control and
และหรือ การชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกลออกไป
Data Acquisition: SCADA)”
“สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
หมายความว่า สถานที่ซึ่งให้ บริ การอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าในเชิง
ยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ “สถานีอัด
พาณิชย์และมีรายได้จากการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
ประจุไฟฟ้า”
ยานยนต์ไฟฟ้า
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“ยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ
“Electric Vehicle (EV)”

หมายความว่า ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรือระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบ
อื่นๆ ชนิดอัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (Rechargeable energy
storage system: RESS) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้งานบนถนน
สาธารณะเป็นหลัก

“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 1”

หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เต้ารับมาตรฐาน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุ
ไฟฟ้าใดๆ และมีพิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16 A
หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เต้ารับมาตรฐาน โดยมีการใช้อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันใน
สาย (In-cable control and protection device: IC-CPD)
และมีพิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 32 A
หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสตรงที่ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 2”

“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 3”
“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 4”

“เครื่องอัดประจุไฟฟ้า
(Charger)”

หมายความว่า บริภัณฑ์สาหรับใช้บรรจุพลังงานไฟฟ้าลงไปในแบตเตอรี่หรือ
ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆ ชนิดอัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้
ของยานยนต์ไฟฟ้า เฉพาะสาหรับการอัดประจุไฟฟ้าโหมด 3
หรือ 4 เท่านั้น

“บริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า
(Electric vehicle supply
equipment : EVSE)”

หมายความว่า บริภัณฑ์ห รือการรวมกันของบริภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมเพื่อ
จุดประสงค์ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการติดตั้งทางไฟฟ้าที่
ติดตั้งอยู่กับที่ ไปยังยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์สาหรับการ
อัดประจุไฟฟ้า
หมายความว่า จุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังยานยนต์ไฟฟ้า

“หัวจ่ายอัดประจุไฟฟ้า”
“ระบบมาตรวัดไฟฟ้า”
“ระบบมาตรวัดไฟฟ้า EV
(EV Meter)”
“โหลดยานยนต์ไฟฟ้า
(EV Load)”
“โหลดที่ไม่ใช่โหลดยานยนต์
ไฟฟ้า (Non-EV Load)”

หมายความว่า เครื่อ งวั ดหน่ ว ยไฟฟ้า ที่ก ารไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าคติ ดตั้ งเพื่อ วั ด
พลังงานไฟฟ้า
หมายความว่า ระบบมาตรวัดไฟฟ้า สาหรับโหลดยานยนต์ไฟฟ้าของสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
หมายความว่า โหลดเฉพาะการอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
หมายความว่า โหลดที่ไม่ใช่การอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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“เครื่องตัดไฟรั่ว (Residual
Current Device : RCD)”

หมายความว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทาหน้าที่ตรวจจับเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่ว และทา
การตัดไฟเพื่อรักษาชีวิต บุคคลที่ถูกไฟฟ้าดูด รวมทั้งป้องกัน
ทรั พ ย์ สิ น เสี ย หายเนื่ อ งจากไฟไหม้ ที่ เ กิ ด จากไฟฟ้ า รั่ ว ใน
ปริมาณมาก

“Charge Point Operator
(CPO)”

หมายความว่า ผู้ให้ บริการระบบควบคุมและบริหารจั ดการระบบอัดประจุ
ไฟฟ้า

“ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy หมายความว่า ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ติ ด ตั้ ง ร่ ว มกั บ ระบบอั ด ประจุ
Storage Systems : ESS)”
ไฟฟ้า
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขต
2.1 วัตถุประสงค์
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อ มต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่าด้านเทคนิค การออกแบบ รายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้ง สาหรับ ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการจะเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1.1 เพื่ อ ให้ มี วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผู้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า
โดยกาหนดพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน
2.1.2 เพื่อให้มีการกาหนดระเบียบพื้นฐานอย่างชัดเจน ครอบคลุมด้านเทคนิคขั้นต่าในการออกแบบ
สาหรับผู้ ขอใช้บ ริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐาน
การติดตั้งที่จุดเชื่อมต่อ
2.1.3 เพื่อให้การเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
2.1.4 เพื่อควบคุมคุณภาพไฟฟ้าในการจ่ายไฟสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายหลังมีผู้เชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว
2.2 ขอบเขต
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ใช้กับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้าเท่านั้น

3. ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบไฟฟ้า ให้มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามรูปแบบ
การเชื่อมต่อในระเบี ย บการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อ สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ฉบับนี้เป็นอย่างน้อย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โดยพิจารณาทั้งด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม และจะนาไปเป็นเหตุอ้างเพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิได้
อนึ่ง การไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรือกาหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่ นๆ
เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
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4. ข้อกาหนดทั่วไป
4.1 ขนาดพิกัดของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ผู้ขอใช้บริการขอเชื่อมต่อ
4.1.1 ระบบจาหน่าย 380/220 โวลต์
(1) ผู้ขอใช้บริการที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบ
เฟสเดียวได้ หากมีขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าติดตั้งรวมกันไม่เกิน 8 กิโลวัตต์ และใน
กรณีมีขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าติดตั้งรวมเกินกว่า 8 กิโลวัตต์ ให้เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าแบบสามเฟส
(2) ขนาดพิกัดติดตั้งรวมของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของผู้ใช้บริการทุกราย ที่เชื่อมต่อภายใต้
หม้อแปลงจาหน่ายลูกเดียวกัน จะต้องไม่เกินขีดจากัดร้อยละ 30 ของพิกัดหม้อแปลง
จาหน่าย และเมื่อรวมกับโหลดผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินขีดจากัดร้อยละ 80
ของพิกัดหม้อแปลงจาหน่าย
(3) กรณีผู้ขอใช้บริการต้องการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า เกินกว่าปริมาณตามข้อ 4.1.1 (2)
ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเชื่อมต่อในระดับแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ หรือ 33 กิโลโวลต์
ขึ้นไป
4.1.2 ระบบจาหน่าย 22 กิโลโวลต์ หรือ 33 กิโลโวลต์
(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารวมกัน ในระบบจาหน่าย 22 กิโลโวลต์
และ 33 กิโลโวลต์ ได้ไม่เกิน 3 เมกะวัตต์/วงจร และไม่เกิน 4 เมกะวัตต์/วงจร ตามลาดับ
(2) ขนาดพิกัด รวมของเครื่องอัดประจุไ ฟฟ้า ที่ติดตั้ ง ในระบบจาหน่าย 22 กิโ ลโวลต์ และ
33 กิโลโวลต์ ภายใต้หม้อแปลงกาลังลูกเดียวกัน จะต้องไม่เกินขีดจากัดร้อยละ 30 ของ
พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังและเมื่อรวมกับโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า เดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกิน
ขีดจากัดร้อยละ 75 ของพิกัดหม้อแปลงกาลัง
4.1.3 ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์
ผู้ขอใช้บริการสามารถติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารวมในระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของขนาดพิกัดสายส่งไฟฟ้า และเมื่อรวมกับโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า เดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้อง
ไม่เกินขีดจากัดร้อยละ 80 ของขนาดพิกัดสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4.2 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจะพิ จ ารณาผลกระทบทางเทคนิ ค ของการเชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า
ด้านต่างๆ เบื้องต้นก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนี้
4.2.1 พิจารณาขนาดพิกัดของสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อ 4.1
4.2.2 การวิเคราะห์การไหลของกาลัง ไฟฟ้า การเชื่อมต่อของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
จะต้ อ งไม่ ท าให้ ก ระแสไฟฟ้ า ที่ ไ หลในระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า เกิ น พิ กั ด กระแส
ต่อเนื่องของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
4.2.3 การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า การเชื่อมต่อของสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะต้องไม่ทาให้
แรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบขนาดพิกัดของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้า ให้เปรียบเทียบหน่วย กิโลวัตต์หรือเมกะวัตต์ โดยแต่ละ
อุปกรณ์กาหนดค่า Power Factor (pf.) สาหรับการแปลงหน่วย ดังนี้ (1) เครื่องอัดประจุไฟฟ้า ค่า pf. = 1.0 (2) หม้อแปลงไฟฟ้า ค่า pf. = 0.9 (3) สายส่ง
ไฟฟ้า ค่า pf. = 0.9
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4.3 ผู้ขอใช้บริการรายใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค เบื้องต้น ตามข้อ 4.2 หากผู้ขอใช้
บริการยังมีความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทาการศึกษา
เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านการควบคุมกาลังไฟฟ้า การควบคุมแรงดันไฟฟ้า ความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า ถ้าหากมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือปรับปรุงอุปกรณ์อื่นๆ
เพื่อรองรั บการควบคุมและบริหารจัดการพลั งงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นรายๆ ไป
ทั้งนี้ การพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องคานึงถึงแผนงานหรือโครงการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย
4.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบควบคุ มกาลังไฟฟ้า (Active power control) เพื่อใช้ใน
การควบคุมเครื่องอัดประจุไฟฟ้า แต่ละหัวจ่าย ให้สามารถปรับลดกาลังไฟฟ้าในปริมาณที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกาหนด
4.5 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อนจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4.6 กรณีที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) หรือเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอื่นๆ ร่วมด้วย ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ฉบับล่าสุด
4.7 ผู้ขอใช้บริการจะต้องแยกวงจรโหลดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Load) ออกจาก
วงจรโหลดที่ไม่ใช่โหลดยานยนต์ไฟฟ้า (Non-EV Load) เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตั้ง
EV Meter ส าหรั บ ซื้อขายพลั งงานไฟฟ้า ระหว่างการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค กับ ผู้ ขอใช้บ ริการ
ตามอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ส าหรั บ สถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ได้ ทั้ ง นี้ ห ากตรวจพบการใช้ ไ ฟฟ้ า ผิ ด ประเภท
ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด ต่อไป
4.8 การติดตั้งทางไฟฟ้า ส าหรั บระบบอัดประจุไฟฟ้า ให้ เป็นไปตามข้อกาหนดทั่วไปส าหรับการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หาก
ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกาหนดดังกล่าว ให้ใช้ ข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
กาหนด
4.9 คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 2 หรืออยู่ใน
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4.10 การตรวจสอบการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า การตรวจวัดและการทดสอบความปลอดภัยของระบบ
อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า และการทดสอบสถานะการอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า เข้ า สู่ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ให้ ด าเนิ น การ
ตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
4.11 การเพิ่มขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าหรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ จากส่ว นที่ได้รับอนุญาต
ให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน
โดยส่งรายละเอียดแผนการเพิ่มขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้า หรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาก่อนจะเริ่มดาเนินการ

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563

- 10 -

5. ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และการขอใช้ไฟฟ้า
5.1 ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุป กรณ์ประกอบ รวมถึงการติดตั้ง มาตรวัดไฟฟ้า ให้เป็นไปตามระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
5.2 การขอใช้ไฟฟ้า ให้ เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ ไฟฟ้าและบริการที่มีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น
5.3 เอกสารการยื่นขอใช้ไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้เป็นไปตามภาคผนวก 4
6. รูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกัน
การเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อตามภาคผนวก 5
6.1 อุปกรณ์สาหรับการเชื่อมต่อจะต้องมีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ
6.2 หม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องมีการเชื่อมต่อขดลวด (Winding Connection) สอดคล้อง
กับปริมาณการรับไฟ ตามภาคผนวก 5 หากไม่เป็นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน
6.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของตนเอง ตามระเบียบนี้
หรือติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การติดตั้งรีเลย์ระบบป้องกันจะต้อง
ทางานสอดคล้องกับระบบป้องกัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังจากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้า นอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ
สาเหตุอื่นๆ ที่ผู้เชื่อมต่อต้องรับผิดชอบ ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
ทั้งหมด
6.4 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี รู ป แบบการเชื่ อ มต่ อ และอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารรายใด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมเป็นรายๆ ไป
6.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ป้องกันตาม
ความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก
7. การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า
7.1

ระดับแรงดันไฟฟ้า
มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่าสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงดังตารางที่ 1.
ตารางที่ 1. ตารางมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่าสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ระดับแรงดันไฟฟ้า
115 กิโลโวลต์
33 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
380 โวลต์
220 โวลต์

ภาวะปกติ
ค่าสูงสุด
120.7
34.7
23.1
418
240

ภาวะฉุกเฉิน
ค่าต่าสุด
109.2
31.3
20.9
342
200

ค่าสูงสุด
126.5
36.3
24.2
418
240

ค่าต่าสุด
103.5
29.7
19.8
342
200
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ทั้งนี้ หากแรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้า ผู้ เชื่อมต่อจะต้อง
ออกแบบระบบไฟฟ้าให้ปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอัตโนมัติในทันที
7.2 การควบคุมความถี่ไฟฟ้า
มาตรฐานความถี่ใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเกณฑ์อยู่ระหว่าง 50+0.5 รอบต่อวินาที ในกรณี
เกิดเหตุผิดปกติ ซึ่งทาให้ความถีไ่ ม่อยู่ในเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด ผู้เชื่อมต่อจะต้องออกแบบระบบ
ไฟฟ้าให้ปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอัตโนมัติในทันที
7.3 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม
ผู้เชื่อมต่อจะต้องออกแบบระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยไม่ทาให้เกิดแรงดันกระเพื่อม (Voltage
Fluctuation) ณ จุดต่อร่วม เกินขีดจากัด ตามข้อกาหนดเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 2.
ตารางที่ 2. ขีดจากัดสาหรับค่าความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และค่าความรุนแรงของไฟกระพริบระยะยาว (Plt)
เมื่อรวมแหล่งกาเนิดแรงดันกระเพือ่ มทั้งหมดที่มีผลต่อระบบไฟฟ้า ณ จุดต่อเชื่อมใดๆ

ระดับแรงดันไฟฟ้า
ณ จุดต่อรวม
115 กิโลโวลต์ หรือน้อยกว่า
มากกว่า 115 กิโลโวลต์

ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ
ระยะสั้น (Pst)
1.0
0.8

ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ
ระยะยาว (Plt)
0.8
0.6

ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการตรวจวั ด และการประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดเกณฑ์ แ รงดั น
กระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมตามภาคผนวก 6
7.4 การควบคุมฮาร์มอนิก
ผู้ เ ชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งออกแบบระบบอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า โดยไม่ ใ ห้ รู ป คลื่ น แรงดั น และกระแสไฟฟ้ า
ณ จุดต่อร่วม ผิดเพี้ยนเกินขีดจากัดในตารางที่ 3. และตารางที่ 4.
ตารางที่ 3. ขีดจากัดกระแสฮาร์มอนิกส์สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆ ณ จุดต่อร่วม
ระดับแรงดันไฟฟ้า
ณ จุดต่อร่วม
400 โวลต์
11, 12 กิโลโวลต์
22,24,33 กิโลโวลต์
69 กิโลโวลต์
115 กิโลโวลต์ และมากกว่า

2
48
13
11
8.8
5

อันดับฮาร์มอนิกส์และขีดจากัดกระแสไฟฟ้า (A rms)
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
34 22 56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5
8 6 10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2
7 5 9 4
6 3 2 2 6 2 5 2 1
5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1
4 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1

16 17 18
5 6 4
2 2 1
1 2 1
1 1.6 1
1 1 1

ตารางที่ 4. ขีดจากัดแรงดันฮาร์มอนิกส์สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆ ณ จุดต่อร่วม
ระดับแรงดันไฟฟ้า
ณ จุดต่อร่วม
400 โวลต์
11, 12, 22 และ 24 กิโลโวลต์
33 กิโลโวลต์
69 กิโลโวลต์
115 กิโลโวลต์ และมากกว่า

ค่าความเพี้ยนแรงดัน
ฮาร์มอนิกส์รวม (%)
5
4
2
2.45
1.5

ค่าความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกส์แต่ละอันดับ (%)
อันดับคี่
อันดับคู่
4
2
3
1.75
2
1
1.63
0.82
1
0.5
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6
1
1
1
1
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ทั้งนี้ รายละเอีย ดขั้นตอนการตรวจวัดและการประเมินให้เป็นไปตามข้อกาหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ตามภาคผนวก 7
7.5 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประเมินคุณภาพไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม จากการเชื่อมต่อ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าก่อนการอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากพบว่า ณ ตาแหน่งจุด
เชื่อมต่อของผู้ขอใช้บริการ คุณภาพไฟฟ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ขอใช้
บริ ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งวั ด คุ ณ ภาพไฟฟ้ า ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ยข้ อ ก าหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
ทั้งนี้หากพบว่าหลังการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อต้องออกแบบระบบจัดการคุณภาพไฟฟ้า เช่น ติดตั้งระบบ ESS เป็นต้น เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ณ ตาแหน่งจุดเชื่อมต่อ และเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนการติดตั้งระบบดังกล่าว
8. ระบบการแสดงผลและการควบคุมระยะไกล
8.1 ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งออกแบบระบบอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ให้ ส ามารถควบคุ ม ระยะไกลในรู ป แบบ
เวลาจริง (Real Time) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสั่ง ปลดเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ผ่านระบบ
บริหารจัดการของ Charge Point Operator (CPO) ได้โดยอัตโนมัติ
8.2 ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งออกแบบระบบอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ให้ ส ามารถควบคุ ม ระยะไกลในรู ป แบบ
เวลาจริง (Real Time) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสั่งปรับลดกาลังไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุ
ไฟฟ้า ผ่านระบบบริหารจัดการของ Charge Point Operator (CPO) ได้โดยอัตโนมัติ
8.3 ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งออกแบบระบบการวั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ระบบแสดงข้ อ มู ล ขณะการวั ด และ
ระบบสื่อสารระยะไกล โดยส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแต่ละเครื่องและข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้ารวมของสถานีอัดประจุไฟฟ้า มายังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในรูปแบบเวลาจริง (Real Time) ได้
8.4 รูปแบบโปรโตคอลในการสื่อสารตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.3 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 63110 หรือ
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด
9. การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
9.1 การทดสอบการเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
กรณีก่อนการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ให้ดาเนินการตามภาคผนวก 3
9.2 การขอเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อระบบอั ดประจุไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า กรณีหลัง
การเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งข้อมูลให้กับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
แต่ละการไฟฟ้าเขตทราบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ผู้เชื่อมต่อสามารถปลดการเชื่อมต่อได้ทันที
9.3 กรณีในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีกาลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้า หรือกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ปรับลดกาลังไฟฟ้าหรือปลดการเชื่อมต่อ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดาเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพการจ่ายไฟขณะนั้นๆ
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563

ภาคผนวก 1
ข้อกาหนดทั่วไปสาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบประจุยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก 2
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
(1) คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุ ไฟฟ้า แบ่งออกเป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ
และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตารางที่ 1. คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ
รายการ
มาตรฐานหรือข้อกาหนด
มาตรฐานการอัดประจุไฟฟ้า
Mode 3 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 61851 ที่เกี่ยวข้อง
(EV Conductive Charging System) หรือ IEC 61851 ฉบับล่าสุดที่เกี่ยวข้อง
Plug และ Socket
IEC 62196-1 และ IEC 62196-2
Rated Input Voltage
220/380 V
Rated Output Voltage
220/380 V
Rated Frequency
50 Hz
Rated Output Current
ตามแต่ละผลิตภัณฑ์
Ingress protection Rating (IP)
Indoor ไม่น้อยกว่า IP41
Outdoor ไม่น้อยกว่า IP55
ตารางที่ 2. คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง
รายการ
มาตรฐานหรือข้อกาหนด
มาตรฐานการอัดประจุไฟฟ้า
Mode 4 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 61851 ที่เกี่ยวข้อง
(EV Conductive Charging System) หรือ IEC 61851 ฉบับล่าสุดที่เกี่ยวข้อง
Plug และ Socket
IEC 62196-1 และ IEC 62196-2
Rated Input Voltage
220/380 V
Rated Output Voltage
ตามแต่ละผลิตภัณฑ์
Rated Input Frequency
50 Hz
Rated Output Current
ตามแต่ละผลิตภัณฑ์
Ingress protection Rating (IP)
Indoor ไม่น้อยกว่า IP41
Outdoor ไม่น้อยกว่า IP55

(2) คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย (EV Wireless Power Transfer)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 61980 ที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐาน IEC ฉบับล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 3
การตรวจสอบการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า การตรวจวัดและการทดสอบความปลอดภัย
ระบบอัดประจุไฟฟ้า และการทดสอบสถานะการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปที่มียานยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ องคานึ ง ถึ ง เพื่ อ ป้อ งกั นความเสี ย หายในชี วิ ตและทรั พ ย์สิ นของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ดั ง นั้ น ระบบอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า จึ ง ควรได้ รั บ การตรวจสอบและทดสอบ
ความปลอดภั ย อย่ างสม่ าเสมอ โดยการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย ก่อ นการเปิด ให้ บริ การแก่
บุคคลทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ขอใช้บริการจะต้องร่วมกันดาเนินการดังนี้
ข้อ 1. การตรวจสอบการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบอัดประจุไฟฟ้า
หลังจากผู้ขอใช้บริการผ่านการพิจารณาทางเทคนิคจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ขอใช้บริการ
ดาเนินการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าเรียบร้อยร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดาเนินการเข้าตรวจสอบ
การติดตั้ ง ระบบอัดประจุ ไฟฟ้า ให้ เป็ น ไปตามข้อ กาหนดทั่ว ไปส าหรั บการติด ตั้ง ทางไฟฟ้ าระบบอัดประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามภาคผนวก 1 หากการติดตั้งทางไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ดังกล่าวผู้ขอใช้บริการจะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย ก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อ 2. การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้า
การตรวจวั ด และทดสอบความปลอดภั ย ของระบบอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า หลั ง จากผ่ า นการตรวจสอบ
การติดตั้งทางไฟฟ้าแล้ว จะต้องดาเนินการตรวจวัดและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60364-6 (Measuring
procedure for testing electric charging stations) โดยมีเงื่อนไขในการดาเนินการดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและทดสอบต้องเป็นไปข้อกาหนดตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยอมรับ
2.2 การทดสอบจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
2.3 หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบอัดประจุไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องทาการตรวจวัดและ
ทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้าอีกครั้งเพื่อยืนยันความปลอดภัย และจัดส่งรายงานผลการตรวจวัด
และทดสอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
2.4 หากระบบอัดประจุไฟฟ้าเกิดการบกพร่องที่ตัวเครื่องหรืออะไหล่ หลังได้รับการแก้ไข จะต้องทา
การตรวจวัดและทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้าอีกครั้งเพื่อยืนยันความปลอดภัยและจัดส่งรายงาน
ผลการตรวจวัดและทดสอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
2.5 การทดสอบต้องประกอบด้วย การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) และการทดสอบ
ด้วยเครื่องมือ (Measuring and testing)
2.6 การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60364-6
ประกอบด้วยหัวข้อการทดสอบดังต่อไปนี้
(1) ทดสอบการเชื่อมโยงของสายไฟในระบบไฟฟ้า การเดินสายการเข้าสายต้องได้คุณภาพ
มีความแข็งแรง โดยวัดเป็นค่าความต้านทาน ค่าที่ได้ต้องมีค่าต่า (Continuity of the
conductors low-resistance measurement)
(2) ทดสอบค่าความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้า ทดสอบความปลอดภัยของฉนวน โดยวัดเป็นค่า
ความต้านทานโดยค่าต้องสูง (Insulation resistance)

(3) ทดสอบค่าความต้านทานหลักดินที่ใช้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันไฟรั่ว โดยวัดเป็นค่า
ความต้านทาน โดยค่าที่ได้ต้องมีค่าต่า (Earth resistance)
(4) ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว โดยทดสอบค่ากระแสไฟฟ้ารั่วที่ระดับต่างๆ และเวลาที่ใช้ใน
การปลดวงจร โดยเวลาที่ใช้ในการปลดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน (Testing of RCDs)
(5) ทดสอบความต้านทานของระบบไฟฟ้าขณะที่มีไฟฟ้าในระบบ เป็นการทดสอบโดยวัดเป็น
ค่าความต้านทานที่เรียกว่า Loop impedance และ Line impedance ค่ากระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร โดยค่า Loop impedance และ Line impedance ค่าที่ได้ต้องต่า ส่วนค่า
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่าที่ได้ต้องสูงกว่าค่าของอุปกรณ์ปลดวงจรหรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ใช้
(Fault loop impedance (loop resistance), internal system resistance))
(6) ทดสอบลาดับเฟสทางไฟฟ้า โดยการเรียงลาดับเฟสต้องถูกต้อง (Phase sequence)
ทั้งนี้ การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้า ดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะเป็นผู้ดาเนินการ หรือผู้ขอใช้บริการสามารถให้หน่วยงาน/บุคคลภายนอก ดาเนินการตรวจวัดและทดสอบ
โดยหน่วยงาน/บุคคลภายนอกจะต้องได้รับการยอมรั บจากการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาจดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อ หน่วยงาน/บุคคลภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้เป็นอย่างดีสามารถดาเนินการตรวจวัดและทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าวได้
ข้อ 3. การทดสอบสถานะการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
การทดสอบสถานะการประจุไฟฟ้าเข้าสู่ ยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61851
ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการทดสอบสถานะ ก่อนเสียบสายชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งยัง
ทดสอบกรณีเกิดการบกพร่องขึ้นขณะชาร์จ ซึ่งระบบชาร์จจะต้องหยุดทางานทันที ป้องกันความเสียหายอื่นๆ
ตามมา โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดเตรียมหน่วยงาน/บุคคล อุปกรณ์ที่จะดาเนินการทดสอบ โดยหน่วยงาน/
บุคคลทีท่ าการทดสอบจะต้องผ่านการอบรมมีความรู้เป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อ 4. การทดสอบการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
การทดสอบการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หลังจากเชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว จะดาเนินการทดสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประสานงาน
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้เชื่อมต่อและ Charge Point Operator (CPO) หากเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการปรับลดกาลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
4.1 ทดสอบการปลดการเชื่ อ มต่ อ ระบบอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ออกจากระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า โดย
ผู้เชื่อมต่อหรือ CPO ประสานงานกับ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในแต่ละการไฟฟ้าเขต เพื่อแจ้งเวลาที่ต้องการปลดการเชื่อมต่อ จากนั้นผู้เชื่อมต่อหรือ CPO
ดาเนินการปลดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ตาแหน่งเซอร์กิตเบรคเกอร์เชื่อมต่อ ของ
ระบบอัดประจุไฟฟ้า

4.2 ทดสอบเชื่อมต่อ ระบบอัด ประจุไ ฟฟ้า เข้า กับ ระบบโครงข่ ายไฟฟ้ า โดยผู้ เชื่ อมต่ อหรื อ CPO
ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในแต่ละการไฟฟ้าเขต เพื่อ
แจ้งเวลาที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นผู้เชื่อมต่อหรือ CPO ดาเนินการเชื่อมต่อ ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ณ ตาแหน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์เชื่อมต่อของระบบอัดประจุไฟฟ้า
4.3 การทดสอบการปรับลดกาลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละการไฟฟ้าเขต ประสานงานกับผู้เชื่อมต่อหรือ CPO เพื่อแจ้งให้
ปรับลดกาลังไฟฟ้าระบบอัดประจุไฟฟ้าในปริมาณและระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสั่งปรับลดกาลังไฟฟ้าในปริมาณและระยะเวลาที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกาหนด ผ่านระบบ PEA EVMS ไปยังระบบบริหารจัดการของ CPO โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ผู้เชื่อมต่อจะต้องดาเนินการทดสอบตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค
จะอนุญาตการรับไฟในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ภาคผนวก 4
เอกสารการยื่นขอใช้ไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
หน้า 1/4
เลขทีคําร้อง ...........................................................
200 ถนนงามวงศ์ วาน จตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 กฟฟ. ........................................................................................
คําร้ องขอใช้ ไฟฟ้ า

เจ้าหน้าทีผูร้ ับคําร้อง ................................................................
วันที.............เดือน............................................พ.ศ...................
%.ชื( อผู้ใช้ ไฟฟ้ า/ลูกค้ า..................................................................................................................ประเภทบัตร........................................................
เลขที....................................หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร..............................สาขา..............................หมายเลขผูใ้ ช้ไฟฟ้า...........................
ทีอ( ยู่รหัสบ้าน...........................เลขที....................................หมู่บา้ น/อาคาร.................................................................ห้อง..................ชั,น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .................
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร............................................................E-mail.................................................................
..สถานทีข( อใช้ บริการ [ ] เอกชน [ ] ราชการ [ ] รัฐวิสาหกิจ [ ] อืนๆ(ระบุ).....................................................................................
ชือสถานทีใช้ไฟฟ้า................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
่บา้ น/อาคาร.................................................................ห้
ทีอ( ยู่ รหัสบ้าน...........................เลขที
....................................หมู
อง..................ชั
, น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อํ
าเภอ.....................................................จั
งหวัด.....................................รหั
สไปรษณี ย.์ .................
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร............................................................E-mail.................................................................
ประเภทกิจการ.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
2.สถานทีต( ดิ ต่ อ/ทีอ( ยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
[ ] 3.1 ตามข้อ 1. [ ] 3.2 ตามข้อ 2. [ ] 3.3 อืนๆ
ติดต่อ...............................................................................................................................................................................................................
ทีอ( ยู่ รหัสบ้าน...........................เลขที....................................หมู่บา้ น/อาคาร.................................................................ห้อง..................ชั,น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .................
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร............................................................E-mail.................................................................
4.มีความประสงค์ ดังนี5
[ ] ขอติดตั,งมิเตอร์ใหม่

[ ] ขอติดตั,งไฟฟ้าชัวคราว

[ ] ขอใช้ไฟฟ้าสาธารณะ

[ ] ขอตัดฝากมิเตอร์โดยไม่ใช้ไฟฟ้า

[ ] ขอตัดฝากมิเตอร์ใช้เพือแสงสว่างไม่ลด CT [ ] ขอตัดฝากมิเตอร์ใช้เพือแสงสว่างลด CT

[ ] ขอต่อกลับการใช้ไฟฟ้า

[ ] ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า

[ ] ขอย้ายจุดติดตั,งมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ

[ ] ขอเพิมขนาดมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ [ ] ขอลดขนาดมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ

[ ] ขอเปลียนมิเตอร์กรณี ชาํ รุ ด

[ ] ขอเปลียนประเภทมิเตอร์

[ ] ขอแก้ไขข้อมูลประวัติ

[ ] ขอเปลียนประเภทการใช้ไฟฟ้า

[ ] ขอหยุดซ่อมแซมเครื องจักรประจําปี [ ] โอนเปลียนชือกรณี เปลียนเจ้าของ

[ ] ขอใช้ไฟฟ้าตูโ้ ทรศัพท์ต่อตรง

[ ] ขอใช้ไฟฟ้าชัวคราวแบบเหมาจ่าย

[ ] อืนๆระบุ..................................................

[ ] ค่าจัดการพลังงาน

รายละเอียดเพิม( เติม............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
6.ประเภทการใช้ ไฟฟ้ า
[ ] บ้านทีอยูอ่ าศัย

[ ] กิจการขนาดเล็ก

[ ] กิจการเฉพาะอย่าง

[ ] ราชการ/องค์กรไม่แสวงหากําไร [ ] สูบนํ,าเพือการเกษตร

[ ] กิจการขนาดกลาง

[ ] กิจการขนาดใหญ่
[ ] ไฟฟ้าชัวคราว

[ ] กิจการสถานีอดั ประจุไฟฟ้า [ ] อืนๆระบุ...........................................................................................................................................
BP NO :

CON NO :

ผู้ใช้ ไฟฟ้ า/ลูกค้ าลงนาม

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
หน้า 2/4
เลขทีคําร้อง ...........................................................
200 ถนนงามวงศ์ วาน จตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 กฟฟ. ........................................................................................
คําร้ องขอใช้ ไฟฟ้ า
เจ้าหน้าทีผูร้ ับคําร้อง ................................................................
วันที.............เดือน............................................พ.ศ...................

7.อุปกรณ์ ทตี( ดิ ตั5ง
(1) หม้อแปลงขนาด..............................เควีเอ. จํานวน...........เครื อง
(2) เครื องปรับอากาศ..............................ตัน/บีทีย.ู ............เครื อง
(3) ดวงโคม...............ดวง
(4) เต้าเสี ยบ............. ..ชุด
(5) พัดลม...............เครื อง
(6) อืนๆ ระบุ......................................................................................................................................................................................................
9.กําหนดการใช้ ไฟฟ้ า วันที.............เดือน.............................พ.ศ. ..........
;.ผู้ขอใช้ ไฟฟ้ ามีความประสงค์ ทจี( ะชําระเงินค่ าไฟฟ้ าประจําเดือนด้ วย
[ ] เงินสด [ ] หักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทั,งนี, กฟภ. สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวได้จาก..........................................................................................................................
ทีอ( ยู่ รหัสบ้าน...........................เลขที....................................หมู่บา้ น/อาคาร.................................................................ห้อง..................ชั,น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .................
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร............................................................E-mail................................................................
หมายเหตุ: สัญญาซื5อขายไฟฟ้ าจะมีผลผูกพันและบังคับใช้ เมื(อผู้ขอใช้ ไฟฟ้ าได้ ดาํ เนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และชําระค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าบริการต่ าง ๆของการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าคถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
แผนทีส( ังเขปแสดงทีต( 5งั สถานทีใ( ช้ ไฟฟ้ า

BP NO :

CON NO :

ผู้ใช้ ไฟฟ้ า/ลูกค้ าลงนาม

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
หน้า 3/4
เลขทีคําร้อง ...........................................................
200 ถนนงามวงศ์ วาน จตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 กฟฟ. ........................................................................................
คําร้ องขอใช้ ไฟฟ้ า
เจ้าหน้าทีผูร้ ับคําร้อง ................................................................
วันที.............เดือน............................................พ.ศ...................

ข้ อตกลงการใช้ ไฟฟ้ า:Q.ผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า จะรับผิดชอบและสอดส่องดูแลมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ทั,งกรณี ติดตั,งในทีสาธารณะหรื อในความครอบครอง
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้ามิให้ชาํ รุ ดเสี ยหาย กับทั,งจะไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ืนต่อพ่วงไฟฟ้าไปใช้สถานทีอืน นอกเหนือจากทีระบุไว้ในคําร้องขอใช้
ไฟฟ้า
R.ผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า ต้องชําระค่าไฟฟ้าประจําเดือนตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าทีได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึงมีกาํ หนดเวลาให้ชาํ ระเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า 10 (สิ บ) วัน นับแต่วนั ทีได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า
U.ผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า ต้องวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าตามจํานวนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด และเมือเลิกใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีหนี,คา้ งชําระ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนหลักประกันภายในไม่เกิน 20 (ยีสิ บ) วันทําการ นับแต่วนั ทีผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า ร้องขอคืน
V.หากมีหลักฐานเชือได้วา่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้าละเมิดการใช้ไฟฟ้า หรื อมีเจตนากระทํา หรื อใช้ให้กระทําการละเมิดการใช้ไฟฟ้า โดยทําลายหรื อดัดแปลง
แก้ไขมิเตอร์และหรื ออุปกรณ์ประกอบใดๆ ตลอดจนเครื องหมายหรื อตราต่างๆ ทําให้มิเตอร์อ่านค่าคลาดเคลือน หรื อเป็ นผลให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ต้องสูญเสี ยประโยชน์อนั พึงได้ หรื อกระทําอืนใดทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรื อทํานองเดียวกัน หรื อต่อไฟตรง โดยไม่ผา่ น
มิเตอร์ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ายินยอมชําระค่าเสี ยหายตามประกาศ เรื องการเรี ยกเก็บเงินในกรณี ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2539
(เอกสารแนบ)
X.ในกรณี มิเตอร์แสดงค่าคลาดเคลือน ผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า ต้องยินยอมชําระค่าไฟฟ้าประจําเดือนไปก่อน ตามค่าไฟฟ้าเฉลียของ 3 เดือน
หลังสุดทีถือว่าปกติติดต่อกัน หรื อค่าไฟฟ้าทีคํานวณบนพื,นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยอาศัยหลักฐานข้อมูล ซึงตรวจสอบได้ในช่วงเวลานั,น
หากภายหลังผลการตรวจสอบมิเตอร์มีผลแตกต่างจากทีเรี ยกเก็บไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรี ยกเก็บเพิมหรื อจ่ายคืนแล้วแต่กรณี
Y.ในกรณี ทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นเป็ นการจําเป็ นหรื อสมควรจะหยุดหรื อลดการส่งพลังงานไฟฟ้า เพือปฏิบตั ิงานตามแผนเป็ นการชัวคราว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งวันเวลาดับไฟฟ้าให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า ทราบทางสื อมวลชน หรื อเครื องขยายเสี ยง หรื อปิ ดประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วันทําการก่อนการดับไฟ หรื อเป็ นไปตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพให้บริ การทีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคประกาศใช้ในขณะนั,น เว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ น
[.ผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ และประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทีเกียวกับการใช้ไฟฟ้า
ทุกประการและทีเปลียนแปลงแก้ไขหรื อตราขึ,นใหม่ และให้แสดง ณ ทีทําการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
].หากผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้ไฟฟ้าข้อหนึงข้อใดข้างต้น ผูใ้ ช้ไฟฟ้ายินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดจ่ายไฟฟ้าได้
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ทั,งสิ,น ทั,งนี,ในการงดจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแจ้งให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้า
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วัน

(ลงชือ)..............................................................
ตําแหน่ง.........................................................( ผูใ้ ช้ไฟฟ้า/ลูกค้า/ผูร้ ับมอบอํานาจลงนาม)

BP NO :

CON NO :

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
หน้า 4/4
เลขทีคําร้อง ...........................................................
200 ถนนงามวงศ์ วาน จตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 กฟฟ. ........................................................................................
คําร้ องขอใช้ ไฟฟ้ า

เจ้าหน้าทีผูร้ ับคําร้อง ................................................................
วันที.............เดือน............................................พ.ศ...................
สําหรับเจ้ าหน้ าที(
.
.
1. วันนัดสํารวจวันที........................................เวลา....................น.
ให้.............................................................
ดําเนินการสํารวจแล้วรายงานให้ทราบ
(ลงชือ)...................................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง.................................................................
2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ
2.1 สายเมนแรงตํา ขนาด...............ตร.มม. จํานวน................เฟส................สาย
2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย...............ฟี ดเดอร์แรงสูง...................................ปี จัดซื,อ(ตาม มป.X)
[ ] [ ]
ฟี ดเดอร์แรงตํา [ ] เฟสแรงตํา [ ] ชนิดของหม้อแปลง...............หม้อแปลงหมายเลขPEA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
หม้อแปลง: ขนาด...............เควีเอ...............เฟส...............สาย ระบบ...............เควี
โวลท์แอมป์ แรงสูง...............โวลท์แอมป์ แรงตํา...............
2.3 การเดินสายและติดตั,งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตรวจสอบตามแบบฟอร์มการตรวจให้คาํ แนะนําก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า)
[ ] เรี ยบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
[ ] ไม่เรี ยบร้อย ควรแก้ไขเนืองจาก....................................................................................................................................................
[ ] นัดตรวจสอบใหม่วนั ที.................................................................................................................................................................
2.4 ผลการแก้ไข [ ]เรี ยบร้อย [ ]แก้ไขเพิมเติม(ระบุ)....................................................................................................................................
2.5 ความเห็นของผูต้ รวจสอบ ประเภทกิจการ...............................................................................................................................................
ติดตั,งมิเตอร์ขนาด...............แอมป์ [ ] เฟส [ ] [ ] [ ] โวลท์ [ ] สายคิดค่าไฟฟ้าประเภท...............แรงดัน ...............โวลท์
ติดตั,งซีทีขนาด...............วีทีขนาด...............เควาร์ขนาด.................
หมายเลขPEA.มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)............................................................................................................................
หมายเลขPEA.มิเตอร์ถดั ไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน).................................................................................................................................
สายการจดหน่วย........................................หมายเลขPEA.มิเตอร์..............................................
(ลงชือ)..................................................................
(................................................................)
........../........../..........ผูต้ รวจสอบ

3. การชําระเงิน
( ) ชําระเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ าและค่ าธรรมเนียมต่ างๆแล้ ว
( ) ยังไม่ ได้ ชําระเงิน สาเหตุ(ระบุ).................................................................................................................................................................
4. การติดตั5งมิเตอร์
เรี ยน ผจก.............................................................
เพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(ลงชือ)..................................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง................................................................

BP NO :

CON NO :

อนุมตั ิ
(ลงชือ)..................................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง.................................................................

แบบฟอร์มการขอใช้ไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (เพิ่มเติม)
ชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้า…………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………….
ชื่อผู้ติดต่อ......……………………………..….…………..…………………………………………………………………………………….….…..
ที่อยู่ ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………….เบอร์โทร ………………………………….……………………………….………
1. สถานีอัดประจุไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่
[ ] สถานีบริการเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์
[ ] สถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยเฉพาะ [ ] ห้างสรรพสินค้า
[ ] โรงแรม
[ ] ร้านอาหาร
[ ] ร้านค้า/ร้านสะดวกซื้อ
[ ] ธุรกิจให้เช่าที่จอดรถ
[ ] หมู่บ้านจัดสรร
[ ] อาคารชุด
[ ] ถนนสาธารณะ
[ ] อื่นๆ............................
2. พิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า (lat, long) ……………………….…………………….…………………………….
3. รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
พิกัดกาลังไฟฟ้า
จานวน
ยี่ห้อ
รุ่น
(kW)
(เครื่อง)

ขนาดพิกัดกาลังไฟฟ้ารวมของเครื่องอัดประจุภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้า.........................kW …………………….kVA
4. รายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้งานในสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ที่
ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า
พิกัดกาลังไฟฟ้า (kW)

จานวน (เครื่อง)

ขนาดพิกัดกาลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้า...................................................kW
หมายเหตุ : อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า เช่น โคมไฟส่องสว่าง หน้าจอมอนิเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น

-25. ลักษณะการจัดเก็บรายได้จากผู้รับบริการ
[ ] จาหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยไฟฟ้า (บาท/หน่วยไฟฟ้า) [ ] จาหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)
[ ] ค่าบริการที่จอดขณะให้บริการอัดประจุ (บาท/หน่วยเวลา) [ ] อื่นๆ..................................................................
6. ชื่อผู้ให้บริการระบบควบคุมและบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Point Operator: CPO)
................…………………………..….…………..…………………………………………………………………………………..……………
ชื่อผู้ตดิ ต่อ ……………………………..….…………..…………………………………………………………………………………….….….
ที่อยู่ ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………….เบอร์โทร ………………………………….……………………………….….
7. หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ้า

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการแทนหรือของผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจ)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานีอัดประจุไฟฟ้า

แผนผังสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Layout of EV Charging Station)

แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมด
โดยละเอียด และมีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรลงนามรับรอง

ตารางโหลด (Load Schedule) และรายการคานวณทางไฟฟ้า ที่มีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรลงนามรับรอง

แบบแสดงการติดตั้งฐานรากและนั่งร้านหม้อแปลง และมีวิศวกรโยธาลงนามรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ป้องกัน เซอร์กิตเบรกเกอร์
เครื่องตัดไฟรั่ว เป็นต้น

สาเนาใบประจาตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางเทคนิค (Specification) ของระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ใบอนุญาตขอประกอบกิจการจาหน่ายไฟฟ้าหรือใบจดแจ้งสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ข้อมูลทางเทคนิคของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) (ถ้ามี)

ผลทดสอบ (Test Report) เครื่องอัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 61851 ที่เกี่ยวข้อง
หรือ IEC 61851 ฉบับล่าสุดที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารการขึ้นทะเบียนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

อื่นๆ........................................................................................................................ ............................
หมายเหตุ : ให้ผู้ประกอบการบันทึกเอกสารข้างต้นในรูปแบบไฟ PDF File ลงใน CD-ROM หรือ Flash Drive จานวน 1 ชุด
เพื่อประกอบการยื่นขอใช้ไฟฟ้า

ลงชื่อ.................................................. ผู้ขอใช้ไฟฟ้า /ผู้รับมอบอานาจลงนาม
(..................................................)
วันที่....................................................
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. °Á 
°o Îµ®Ár´¸Ê´Îµ Ê¹ Ã¥¤¸ °Á ´¸Ê
Î  ¸ Îµ´Â¨³ª·¸ µ¦¦ª°Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤ (Voltage
. Á¡º°É Á} °o Îµ®Árµ®¦´
Fluctuation) Îµ®¦´¼Äo oÅ¢¢jµ¦³Á£»¦·Â¨³°»µ®¦¦¤
Î Á·Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤¸ÉÅ¤nÁ}Åµ¤
.2 Á¡ºÉ°Îµ®¤µ¦µ¦Ä®o¼oÄoÅ¢¢jµÂoÅ Â¨³¦´¦»ª¦¸ÉµÄ®o
o°Îµ®
.3 o°Îµ®¸Ê³Ä®oÂªµÁ¸É¥ª´ ¸Îµ´Â¦´¦³Á¡º°É ¤¸¥É °¤¦´ÅoÉ¸ » n°¦nª¤ (Point of Common
Coupling) ¹ÉÁ·µµ¦Äo°»¦rÅ¢¢jµ´ÊÄ¦³Â¦¼Â¨³Â¦ÎµÉ
.4 o°Îµ®¸ÊÄo´°»¦rÅ¢¢jµ¸É¤¸¡·´Ã®¨¤µªnµ 3.5 kVA Â¨³n°Ä®oÁ·Â¦´Á¨¸É¥Â¨ ³
Äoµ´ÊÂn 1 ¦´Ê n°ª´ ¹ 1,800 ¦´Ê n°µ¸ °»¦r´¨nµª´ª°¥nµÁn ¤°Á°¦r°¤Á¡¦Á°¦r ,
¤°Á°¦r¤{ nµÇ , Á¦¸°É Áº°É ¤Ã¨®³ , Áµ®¨°¤Ã¨®³ , ¨·¢m , Á¦º°É ¦´°µµ« , ¤°Á°¦r Â¨³°»¦r
Å¢¢jµ¸ÉÄoÄ ªµ¦¨· °Ã¦µ°»µ®¦¦¤¦³Á£nµÇ

2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Îµ® ¸ Îµ´Â¦´¦³Á¡º°É ¤ (Voltage Fluctuation) ¤·Ä®oÁ·µ¦¦ªÄ¦³Å¢¢jµ
Â¨³¼oÄoÅ¢¢jµ¦nª¤´

3. ¤µ¦µ°oµ°·
- A.S 2279.4-1991 Australian Standard
- Engineering Recommendation P.28 , 1989
“Planning Limits for Voltage Fluctuations Caused by Industrial , Commercial and Domestic
Equipment in The United Kingdom”

1
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4. ·¥µ¤
4. Â¦´Á¨¸¥É Â¨ (Voltage Change) - µ¦Á¨¸É¥Â¨ °nµ RMS (®¦º°nµ Peak) °Â¦´
¦³®ªnµnµ¦³´Â¦´ 2 ¦³´Ä¨o´ ¹ÉÂn¨³¦³´¤¸nµ¸ÉÄ¦³¥³Áª¨µ¸ÉÂn°ÂnÅ¤nµ®n
Î
ª
¦³¥³Áª¨µ
4.2 Â¦´¦³Á¡º°É ¤ (Voltage Fluctuation) - » °Â¦´Á¨¸É¥Â¨ (Voltage Change) ®¦º°µ¦Á¨¸¥É 
Â¨°¥nµn°Áº°É  °nµÂ¦´ RMS
4.3 Â¦´´ªÉ ³ (Voltage Sag or Voltage Dip) - Â¦´¨¨´Ê Ân¦°o ¥¨³ 10 Änª¦³¥³Áª¨µ´ÊÂn
¦¹ÉÅÁ·¨¹Å¤n¸Éª·µ¸ Ã¥Á·Áº°É µµ¦Á·Á¦º°É  °¤°Á°¦r®¦º°Ã®¨ µÄ®n ®¦º°Á·
ªµ¤·¡¦n° (Fault) Ä¦³Å¢¢jµ
4.4 Â¦´Á¨¸¥É Â¨¼» ( Maximum Voltage Change , ΔUmax ) - ªµ¤Ânµ¦³®ªnµnµ RMS ¼
»Â¨³ÎÉµ» °¨´¬³Â¦´Á¨¸É¥Â¨ U(t) ( ¡·µ¦µ¦¼¸É 4-1 )
4.5 Â¦´Á¨¸¥É Â¨£µª³¸É ( Steady-State Voltage Change , ΔUc ) - ªµ¤Ânµ¦³®ªnµÂ¦´
£µª³¸É 2 nµ¸É°¥¼nÄ¨o´ ÂnÂ¥Ã¥Â¦´Á¨¸É¥Â¨°¥nµo°¥ 1 » ( ¡·µ¦µ¦¼¸É 4-1 )
U(t)
ΔUc

ΔUmax

t
¦¼¸É 4- ÂÂ¦´Á¨¸¥É Â¨ÂnµÇ
4.6 Â¦´Á¨¸¥É Â¨´¤¡´r¼ » ( Maximum Relative Voltage Change , dmax) - °´¦µnª¦³®ªnµÂ¦
´Á¨¸É¥Â¨¼» ΔUmax ´Â¦´ Nominal °¦³ , Un ( ¡·µ¦µ¦¼¸É 4-2 )
4.7 Â¦´Á¨¸É¥Â¨£µª³¸É¤´ ¡´r ( Relative Steady-State Voltage Change , dc ) - °´¦µnª
¦³®ªnµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨£µª³¸É ΔUc ´Â¦´ Nominal °¦³ , Un ( ¡·µ¦µ¦¼¸É 4-2 )

2
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U(t) / Un
dc

dmax
t

¦¼¸É 4-2 ÂÂ¦´Á¨¸¥É Â¨´¤¡´rÂnµÇ
É
ÁºÉ°µµ¦¦³»oµ¦³´ °Âªnµ
4.8 Å¢³¡¦· (Flicker) - ªµ¤¦¼o¹Äµ¦¤°¸ÉÅ¤n¤ÎµÁ¤°
¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ ¹Ê¨µ¤Áª¨µ Ã¥Á·µµ¦j°Â¦´¦³Á¡º°É ¤Ä®o´ ®¨° Coiled-Coil
Filament 230 V / 60 W
4.9 Á¦ºÉ°ª´Å¢³¡¦· (Flickermeter) - Á¦º°É ¤º°¸°É °ÂÎµ®¦´Äoª´¦·¤µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´Å¢³¡¦·
(Ã¥·Äoª´nµ Pst Â¨³ Plt )
4.0 ¦¦¸Å¢³¡¦·¦³¥³´Ê (Short-Term Severity Values , Pst) - nµ¸ÉÄo¦³Á¤·ªµ¤¦»Â¦ °Å¢
³¡¦·ÄnªÁª¨µ´ÊÇ(10 µ¸ )
4. ¦¦¸Å¢³¡¦·¦³¥³¥µª (Long-Term Severity Values , Plt) - nµ¸ÉÄo¦³Á¤·ªµ¤¦»Â¦ °Å¢
³¡¦·Ä¦³¥³¥µª ( 2-3 ´ªÉ Ã¤ ) Ã¥®µÅoµnµ Pst µ¤¼¦
3

3
1 j =n
(
)
Pst
j
∑
n j =1

n = Îµª °nµ Pst Änª¦³¥³Áª¨µ¸É®µnµ Plt
nª¦³¥³Áª¨µ¸ÉÂ³Îµ º° 2 ´ªÉ Ã¤ ´´Ê n = 12
4.2 »n°¦nª¤ (Point of Common Coupling ,PCC) - ÎµÂ®nÄ¦³ °µ¦Å¢¢jµ¸É°¥¼nÄ¨o´¼oÄoÅ¢
¢jµ¸É» ¹É¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥°ºÉ°µn°¦nª¤Åo
4.3 Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÁ¨ºÉ°¥oµ¥Åo (Portable Tool) - °»¦rÅ¢¢jµ¸Éµ¤µ¦¥®¦º°´º°ÅoÄnªÁª¨µµ¦
Îµµ· Â¨³ÄoµÄnªÁª¨µ´ÊÇÁnµ´Ê ( 2-3 µ¸ )
4.4 °»¦rµ¤Á¢¤»¨ (Balanced Three-Phase Equipment) - °»¦r¸É¤¸¡·´¦³ÂÄµ¥ÁoÅ¢
(Line) °Ân¨³Á¢nµ´Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 20
3
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5. ¸ Îµ´Â¦´¦³Á¡º°É ¤
Äµ¦¦³Á¤·Â¦´¦³Á¡º°É ¤ ÂnÁ} 3 ´Ê° µ¤ µ °Ã®¨Änª¸Én°Ä®oÁ·Â¦
´¦³Á¡º°É ¤ ´¸Ê
Ê´ °¸É 
Ã®¨ °°»¦rÅ¢¢jµÄnª¸Én°Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡º°É ¤ ·Á} Áª¸Á°. o°¥ªnµ 0.002 Ánµ °
¡·´ Áª¸Á°. ¨´ª¦¸É » n°¦nª¤ ³¥·¥°¤Ä®on°Á oµ´¦³ °µ¦Å¢¢jµÅoÁ¨¥ Ã¥Å¤n°o nµµ¦¦ª
°nµÂ¦´¦³Á¡º°É ¤
Ê´ °¸É 2
oµÃ®¨ °°»¦rÅ¢¢jµÄnª¸Én°Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤ ·Á}Áª¸Á°. °¥¼¦n ³®ªnµ 0.002-0.03
Ánµ °¡·´ Áª¸Á°. ¨´ª¦¸É»n°¦nª¤ ³¥·¥°¤Ä®on°Á oµ´¦³ °µ¦Å¢¢jµÅoÃ¥¤¸ o°Îµ´´¸Ê
- µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸É¥Â¨ (Magnitude and Rate of Occurrence of Voltage
Change) °°»¦rÂn¨³´ª (Individual Load) ³o°Å¤nÁ·Áo¦µ¢ ¸ Îµ´®¤µ¥Á¨ 1Ä
¦¼¸É 5-1
- Îµ®¦´°»¦rÉ¸ °n Ä®oÁ·µ¦Á¨¸¥É Â¨ °Â¦´ ¸¤É ¦¸ ¼ Â¸ÅÉ ¤nÂn° nµªµ¤¦»Â¦
°Å¢³¡¦·¦³¥³´Ê (Short-Term Severity Values, Pst) °°»¦r³o°Å¤nÁ· 0.5
Ê´ °¸É 3
oµÃ®¨ °°»¦rÅ¢¢jµ Änª¸Én°Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡º°É ¤¤¸µn Á· ¸Îµ´Ä Ê´ °¸É 2 ³
o°¤µÎµÁ·µ¦¦ª°Ä Ê´ °¸É 3 Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
- ¦ª°¦³Á·¤ (Background) ªnµ¤¸ µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸É¥Â¨¤µo°¥Á¡¸¥
Ä ®¦º°oµ µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨ °¦³Á·¤ Á}ÂÅ¤nÂn°ÈÄ®oÄo
ª·¸ ¦ªª´nµ Pst
- Îµ¨µ¦¦ª° µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨ ®¦º°¨µ¦¦ªª´nµ Pst Ä
¦³Á·¤¤µ¦ª¤´ µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨®¦º°nµ Pst °°»¦rÉ¸ ³Îµ¤µ
n°Á oµ´¦³¨¨´¡r¸ÉÅo ³o°Á}Åµ¤ °o Îµ® Äµ¦¦ª¤¦³´Â¦´¦³Á¡º°É ¤¸ÁÉ ·
¤µµ®¨µ¥ Ç Â®¨nÎµÁ·µ¤ °o 6
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¦¼¸É 5- ¦¼¦µ¢ ¸ Îµ´ µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸É¥Â¨
5
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6. °o Îµ®Äµ¦¦ª¤¦³´Â¦´¦³Á¡º°É ¤¸ÁÉ ·¤µµ®¨µ¥ Ç Â®¨nÎµÁ·
µ¦¦ª¤¦³´Â¦´¦³Á¡º°É ¤¸ÁÉ ·µ®¨µ¥Â®¨n µ¤µ¦Î µÁ°µª·¸µ¦µ·· ¤µÄoÄµ¦
Îµª®µnµ¦³´Â¦´¦³Á¡º°É ¤Åo´ ¸Ê
6. ¦¸É¸ µ¤µ¦¦¼o µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨¸ÂÉ n°
1) oµ µ °Â¦´Á¨¸É¥Â¨ °¦³Á·¤ Â¨³ °°»¦r´ªÄ®¤n¸É³Îµ¤µn°Á oµ´¦³ ¤¸
µÁnµ´ ÂnÁ· Ê¹ Å¤n¡¦o°¤´ ®¦º°¤¸ª¦°·Á°¦r¨È° j°´¤·Ä®oÁ· ¹Ê¡¦o°¤´ nµ°´¦µ
µ¦Á·Â¦´Á¨¸É¥Â¨¦ª¤ ³Ánµ´¨¦ª¤ °°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸É¥Â¨ °¦³
Á·¤Â¨³ °°»¦r´ªÄ®¤n
2) oµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨ °¦³Á·¤ Â¨³ °°»¦r´ªÄ®¤n¸É³Îµ¤µn°Á µo ´¦³Á· Ê¹ ¡¦o°¤
´ µ °Â¦´Á¨¸É¥Â¨¦ª¤³Ánµ´¨¦ª¤ ° µÂ¦´Á¨¸É¥Â¨ °¦³Á·¤
Â¨³ °°»¦rª´ Ä®¤n
3) oµ µ °Â¦´Á¨¸É¥Â¨ °¦³Á·¤ ®¦º°°»¦rª´ Ä®¤nÉ¸ ³Îµ¤µn°Á oµ´¦³°´Ä
°´®¹É ¤¸ µo°¥¤µÄ®o´·ÊÅoÅ¤no°Îµ¤µ·
µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨ ¸É®µ¤µÅoÄ®¤nµ¤¸É¨nµª¤µÂ¨oª´Ê 3 °o Á¤º°É Îµ¤µ
¡·µ¦µ´¦¼¦µ¢ ³o°Å¤nÁ·Áo¦µ¢ ¸ Îµ´®¤µ¥Á¨ 2 Ä¦¼¸É 5-1 ¹³¥°¤Ä®on°°»¦r
´ªÄ®¤nÁ oµ¦³ °µ¦Å¢¢jµÅo
4) oµ µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨ °¦³Á·¤ Â¨³°»¦r´ªÄ®¤n¸É³Îµ¤µn°Á oµ´
¦³ Å¤nµ¤µ¦¦ª¤´Åoµ¤®¨´ÁrÄ´Ê 3 o°´¨nµªÂ¨oª Ä®oÄoª·¸µ¦¦³Á¤·´¸Ê
µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸É¥Â¨®¨µ¥nµ ¸ÉÁ·µÂ®¨nÎµÁ·Á¸¥ª®¦º °®¨µ¥
Â®¨nÎ µÁ· µ¤µ¦¦³¥»rÄoÅo´¦µ¢Ä¦¼¸É 5-1 Åo Ã¥nµ m R1m + R2 m +...+ R N m o°
¤¸nµo°¥ªnµ 1 ¹³¥°¤Ä®o°»¦r´ªÄ®¤nn°Á oµ´¦³ °µ¦Å¢¢jµÅo
Á¤º°É Ri º° °´¦µnª ° µÂ¦´Á¨¸É¥Â¨Ân¨³nµ¸ÉÁ·µÂ®¨nÎ µÁ· i n° µ °
nµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨¼» µ¤Áo¦µ¢®¤µ¥Á¨ 2 Ä¦¼¸É 5-1 ¸°É ´ ¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨
Á¸¥ª´ Â¨³Äonµ m Ánµ´ 2

6.2 ¦¸ÅÉ¸ ¤nµ¤µ¦¦¼o µn µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É Â¨¸ÂÉ n°
1) ¦ªª´nµÂ¦´¦³Á¡º°É ¤ °¦³Á·¤ Â¨³ °°»¦r´ªÄ®¤n¸É³Î µ¤µn°Á oµ´¦³ Ã¥Äo
Flickermeter ¦ªª´nµªµ¤¦»Â¦ °Å¢³¡¦·¦³¥³´Ê ( Short-Term Severity Values, Pst )
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2) Îµnµ Pst ¤µ¦ª¤´µ¤¼¦´¸Ê Ã¥nµ Pst ¸ÉÎµªÅo³o°¤¸nµÅ¤nÁ·Äµ¦µ¸É 6-1
Pst t = m ( Pst1 ) + ( Pst 2 ) +...+( Pst 3 )
m

m

m

nµ ° m ¹Ê°¥¼n´¨´¬³ °Â®¨nÎµÁ·Â¦´¦³Á¡º°É ¤ Ã¥¤¸ °o Â³Îµ´¸Ê
m = 4 Äoµ®¦´
Î °»¦rÅ¢¢jµ¦³Á£Áµ®¨°¤ (Arc Furnace) ¸É¤¸µ¦ÎµµÄnªµ¦®¨°¤
¨³¨µ¥Å¤n¡¦o°¤´
m = 3 Äoµ®¦´
Î °»¦rÅ¢¢jµ ¸Én°Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤Áº°»¦³Á£ Ã¥µªnµÃ°µ
¸É³Îµµ¡¦o°¤´¤¸°o ¥ ®µÅ¤nÂnÄªnµÃ°µ¸É³Îµµ¡¦o°¤´¤¸¤µo°¥Á¡¸¥Ä
ÈÄ®oÄonµ¸ÊÅo
m = 2 Äoµ®¦´
Î °»¦rÅ¢¢jµ¸É¤¸Ã°µ³Á·µ¦Îµµ¡¦o°¤´n°¥¦´Ê
m = 1 Äo´°»¦rÅ¢¢jµ¸É¤¸µ¦Îµµ¡¦o°¤´
3) Îµnµ Pst ¸ÉÅo¤µÎµª®µnµªµ¤¦»Â¦ °Å¢³¡¦·¦³¥³¥µª (Long-Term Severity Values ,
Plt) µ¤¼¦´¸Ê
Plt = 3

3
1 j =n
(
Pst
)
∑
j
n j =1

Á¤º°É n º°Îµªnµ Pst ÄnªÁª¨µ¸É ¦ªª´ ¹ÉnªÁª¨µ¸ÉÄo ·¦³¤µ 2 ´ÉªÃ¤ ´´Ê
nµ n ¹Ánµ´ 12 nµ Plt ¸É µªÅo
Î
³o°Å¤nÁ·nµÄµ¦µ¸É 6-1
oµ¨µ¦¦ªÁÈ®¦º°¦ªª´Á· °o Îµ®Ä Ê´ ¸É 3 ³o°ÎµÁ·µ¦¦´¦»ÂoÅ Á¡º°É ¤·Ä®o
nµÂ¦´¦³Á¡º°É ¤Á· °o Îµ®´¨nµªÂ¨oª Ã¥°µ³Äoª·¸µ¦nµ Ç ´¸Ê
1) ¦´¦»¦³Å¢¢jµ Ã¥°µ³n°¦oµª¦Á¡µ³
2) ¦´¦»ª·¸ µ¦Á·Á¦º°É ´¦Ã¥Å¤nÄ®oÁ·Á¦º°É ´¦®¨µ¥ Ç Á¦º°É ¡¦o°¤´ ®¦º°°µ³Äoª·¸
µ¦ª»¤µ¦Á¨¸É¥Â¨ °Â¦´Ä®oÁ}Â¨µÁ°¸¥ (Ramp Change)
3) ¦´¦»»¨´¬³ °Ã®¨
4) ·´Ê °»¦rÎµ´Â¦´¦³Á¡º°É ¤
5) Îµ´Áª¨µÁ·Á¦º°É ´¦µ¦³Á£
6) ¦´¦»Á¡º°É Á¡·¤É Fault Level °¦³
®¤µ¥Á®» ´Ê ¸Ê °o Îµ®´¨nµªÂ¨oª´Ê ®¤ ¤·Åo¦´ ¦³´ªnµ³Å¤nÁ·¨¦³´¼Äo oÅ¢ µj Á¸¥®µ
Á}ÂnÁ¡¸¥¤µ¦µ¦Á¡ºÉ°ª»¤¤·Ä®oÁ·¨¦³¸É¦»Â¦Ánµ´Ê ´´Ê®¨´µµ¦·´ÊÄoµ¦·Â¨oª
®µ¡ªnµ¥´¤¸¨¦³n°¼oÄoÅ¢ jµÁ¸¥°¥¼n°¸ È³o°¦´¦»ÂoÅ Á}¸É¥°¤¦´´Åo
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µ¦µ¸É 6-
¸Îµ´Îµ®¦´
nµªµ¤¦»Â¦ °Å¢³¡¦·¦³¥³´Ê (Pst) Â¨³nµªµ¤¦»Â¦ °Å¢³¡¦·¦³¥³¥µª (Plt)
Á¤º°É ¦ª¤Â®¨nÎµÁ·Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤´Ê®¤¸É¤¸¨n°¦³Å¢¢jµ  »ÄÇ
¦³´Â¦´Å¢¢jµ
Pst
Plt
¸É » n°¦nª¤
115 kV ®¦º°Îµªn
É µ
1.0
0.8
¤µªnµ 115 kV
0.8
0.6
´ª°¥nµµ¦Îµª
Îµ®nµ´ªÂ¦Â¨³¨´¬³ °ª¦´¦¼¸É 6-1
¦³Å¢¢jµÂ¦´¼ (High Voltage System)
Îµ¨´Å¢¢jµ¨´ª¦ (Fault Level) = 4000 MVA
®¤o°Â¨Å¢¢jµÎµ¨´ (Power Transformer)
132/11 kV 60% Impedance on 100 MVA X/R = 30
¦³Îµ®nµ¥ (Feeder) 11 kV
Z = 0.28 + j0.34 Ω
®¤o°Â¨Ä¦³Îµ®nµ¥ (Distribution Transformer)
1000 kVA 11/0.433 kV 5% Impedance X/R = 5
»n°¦nª¤ (PCC)
¦³Â¦´Å¢¢jµÎÉµ (Low Voltage System)
Z = 0.03 + j0.05 Ω
Ã®¨°ºÉ Ç
M

¤°Á°¦r 75 kW Îµ¨´Å¢¢jµ ³Á¦·É¤Á·
8 kVA/kW Power Factor ³Á¦·¤É Á· = 0.25
Îµª¦´Ê µ¦Á¦·¤É Á· 15 ¦´Ê n°´ªÉ Ã¤

¦¼¸É 6- ÂÂ´ª¦
8
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Ê´ °¸É 1 µ¦®µnµÎµ¨´Å¢¢jµ¨´ª¦  »n°¦nª¤ ¸Énµ Base 100 MVA
1) nµ°·¤¡¸Âr °¦³Å¢¢jµÂ¦´¼
Z S / C (kVS / C )
MVAB
=
=
×
ZB
MVAS / C (kV )2
B
MVAB
100
= j
= j
= j 0.025
MVAS / C
4000
2

Z pu
Z pu

pu

2) nµ°·¤¡¸Âr °®¤o°Â¨Å¢¢jµÎµ¨´
60
1 + j 30
×
= 0.020 + j 0.600
100
1 + 30 2

pu

3) nµ°·¤¡¸Âr °¦³Îµ®nµ¥ 11 kV
100
(0.28 + j0.34) = 0.231 + j 0.281
112

pu

4) nµ°·¤¡¸Âr °®¤o°Â¨Ä¦³Îµ®nµ¥
5 100 1 + j5
×
×
= 0.981 + j 4.903
.
100 01
1 + 52

5) nµ°·¤¡¸Âr¦ª¤  »n°¦nª¤

0.000 + j0.025
0.020 + j0.600
0.231 + j0.281
0.981 + j4.903
1.232 + j5.809
+ j5.809
Z1 = 1232
.
Z1 = 5.938

pu
pu

6) Îµ¨´Å¢¢jµ¨´ª¦  »n°¦nª¤
µ¤µ¦Ä ´Ê°¸É 1
MVAB
MVAS / C
MVAB
100
MVAS / C =
=
= 16.8 MVA
Z pu
5.938
Z pu =

Îµ¨´Å¢¢jµ¨´ª¦ = 16.8 MVA

9
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Ê´ °¸É 2 µ¦®µnµ°´¦µnªÎµ¨´Å¢¢jµ ³Á¦·¤É Á·¤°Á°¦r°n Îµ¨´Å¢¢jµ¨´ª¦  »n°¦nª¤
°´¦µnª =

8 kVA / kW × 75kW
16.8 MVA × 1000

= 0.0357

°´¦µnª¸¤Ê ¸ µn Á· 0.03 ´´Ê µ¦n°¤°Á°¦rÁ µo Ä¦³³o°nµµ¦¦³Á¤·Ä Ê´ °¸É 3
Ê´ °¸É 3 µ¦®µnµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨ ³Á¦·¤É Á·¤°Á°¦r  »n°¦nª¤
1) nµ°·¤¡¸Âr ³Á¦·¤É Á·¤°Á°¦r
100 MVA × 1000
.
.
+ j161367
(0.25 + j 0.9682) = 41667
8kVA / kW × 75kW

2) nµ°·¤¡¸Âr °¦³Â¦ÎµÉ
100
(0.03 + j 0.05) = 16.001 + j 26.668
0.4332

3) nµ°·¤¡¸Âr¦ª¤µoµÃ®¨ °»n°¦nª¤

41.667 + j161.367
16.001 + j26.668
57.668 + j188.035
pu
pu
pu
pu

Z 2 = 57.668 + j188.035
Z 2 = 196.679
Z1 + Z 2 = 58.900 + j193844
.
Z1 + Z 2 = 202.595

4) nµÂ¦´ ³Á¦·¤É Á·¤°Á°¦r  »n°¦nª¤
Z2
× 100%
Z1 + Z 2
196.679
=
× 100%
202.595
=

= 97.08%

5) ´´ÊnµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨  »n°¦nª¤
= 100% - 97.08%
= 2.92%

10
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µ¦¡·µ¦µ
- ¦¸É¸  ¦³Á·¤Å¤n¤°¸ » ¦rÉ¸ °n Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡º°É ¤ µ¦µ¢Ä¦¼¸É 5-1 ®¤µ¥Á¨ 2 nµ
Â¦´Á¨¸É¥Â¨¼»¸É¥°¤¦´Åo¸É°´¦µµ¦Á· 15 ¦´Ên°´ÉªÃ¤Ánµ´¦o°¥¨³ 4.2 ´´Ê ¹
¥·¥°¤Ä®o°n ¤°Á°¦r» ¸ÁÊ µo ¦³ °µ¦Å¢¢jµÅo
- ¦¸É¸ 2 ®µ¦³Á·¤¤¸°» ¦rÉ¸ °n Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡º°É ¤°¥¼Ân ¨oª Ã¥¤¸µn Â¦´Á¨¸¥É Â¨¼
»¦o°¥¨³ 2 Â¨³¤¸°´¦µµ¦Á· 12 ¦´Ê n°´ªÉ Ã¤
µ¦µ¢¦¼¸É 5-1 ®¤µ¥Á¨ 2 nµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨¼»¸É¥°¤¦´Åo¸É°´¦µµ¦Á· 15
¦´ÊÂ¨³ 12 ¦´Ê n°´ªÉ Ã¤ Ánµ´¦o°¥¨³ 4.2 Â¨³¦o°¥¨³ 4.5 µ¤¨Îµ´
°´¦µnª ° µÂ¦´Á¨¸¥É Â¨¸ÁÉ · Ê¹ ¦· n° µ °nµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨¼
» µ¤Áo¦µ¢®¤µ¥Á¨ 2 Ä¦¼¸É 5-1 ¸°É ´ ¦µµ¦Á· 15 ¦´ÊÂ¨³ 12 ¦´Ê n°´ªÉ Ã¤ ¤¸nµÁnµ´
( 2.92 / 4.2 ) = 0.69 Â¨³ ( 2 / 4.5 ) = 0.44 µ¤¨Îµ´
µ o°Îµ®nµ m R1m + R2 m +...+ R N m o°¤¸nµo°¥ªnµ 1 ( Ã¥¸É m = 2 )
´´Ê R12 + R2 2 +...+ R N 2 = 0.69 2 + 0.44 2
= 0.81
µ¨µ¦¦ª°´¨nµª¹µ¤µ¦¥·¥°¤Ä®o°n ¤°Á°¦r» ¸ÁÊ µo ¦³ °µ¦Å¢¢jµÅo
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7. µ¦´´Äo
µ¦Å¢¢jµ

·É¸Éo°¦nª¤ÎµÁ·µ¦

¼oÄoÅ¢¢jµ
¥ºÉ °ÄoÅ¢¢jµÄ®¤n®¦º°
°Á¨¸¥É Â¨µ¦ÄoÅ¢¢jµ

¡·µ¦µ °o Á°¦ª¤´Ê °o ¤¼¨
µoµÂ¦´¦³Á¡ºÉ°¤´Ê®¤

¦³Á¤·¦³´Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤¸É³Á·µ
°»¦r °¼Äo oÅ¢¢jµµ¤ Ê´ °¸É Îµ®
Îµ´µº°Ê µ¥Å¢¢jµÃ¥¤¸ °o Îµ®
Á¦º°É Â¦´¦³Á¡º°É ¤¦ª¤°¥¼n ªo ¥

°»µÄ®on°Á oµ´¦³
°µ¦Å¢¢jµÅo
¦ª°¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤
¸É µªnµn°Ä®oÁ·{®µÁ¸¥É ª´
Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤Ä¦³Å¢¢jµ

Îµµ¦¦ªª´nµÂ¦´¦³Á¡º°É ¤ ¦´Ê ¸É 
Än

¨µ¦¦ªª´°¥¼nÄ¦³´
ÎÉµªnµ®¦º°Ánµ´ ¸ Îµ´

Å¤nÄn

Îµµ¦ÂoÅ

Îµµ¦¦ªª´nµÂ¦´¦³Á¡º°É ¤ ¦´Ê ¸É 2
nµµ¦¦ª°
Â¨³nµ¥Å¢¢jµµ¤·
µ¦Å¢¢jµª··ÄÍ µ¦Á µo
¦ª°µ¤ªµ¦³¸ÉÁ®È¤ª¦

Än

¨µ¦¦ªª´°¥¼nÄ¦³´
ÎÉµªnµ®¦º°Ánµ´ ¸ Îµ´

Å¤nÄn

Îµµ¦¦ªª´nµÂ¦´¦³Á¡º°É ¤ ¦´Ê ¸É 3
Än

¨µ¦¦ªª´°¥¼nÄ¦³´
ÎÉµªnµ®¦º°Ánµ´ ¸ Îµ´
Å¤nÄn
ÎµÁ·µ¦ÂoÄ Ä®o
Ã¥·nµÄonµ¥µ¼oÄoÅ¢¢jµ
®¦º°¦³´µ¦nµ¥Å¢¢jµ

¦¼¸É 7- Flow Chart Âª·¸µ¦´´Äo
12
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7. ¼o °ÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n
¼o °ÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤no°´n¦µ¥¨³Á°¸¥ °°»¦rÂ¨³µ¦ÎµªÄ®oµ¦Å¢¢jµ² ¦ª°
Ã¥ÂÄ®oÁ®Èªnµ Á¤ºÉ°¤¸µ¦n°Á oµ´¦³Å¢¢jµÂ¨oª ³Å¤n°n Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡º°É ¤Á· ¸ Îµ´²
oµo µ¦Å¢¢jµ² °ª··ÍÄµ¦Å¤nnµ¥Å¢¢jµ ®µµ¦n°ÄoÅ¢¢jµ´¨nµªn°Ä®oÁ·¨¦³
n°¦³Å¢¢jµÂ¨³¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥°ºÉ
7.2 ¼o °Á¨¸É¥Â¨µ¦ÄoÅ¢¢jµ
¼o °Á¨¸É¥Â¨µ¦ÄoÅ¢¢jµ³o°·´·ÁnÁ¸¥ª´ o° 7.1 Ã¥³o°´n¦µ¥¨³Á°¸¥ °
°»¦rÂ¨³µ¦Îµª´ÊÃ®¨Á·¤Â¨³Ã®¨¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä®oµ¦Å¢¢jµ² ¦ª°
7.3 ¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤
oµµµ¦Å¢¢jµ² ¦ª°Â¨oª¡ªnµµ¦ÄoÅ¢¢jµ °¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤´Ê n°Ä®oÁ·Â¦´
¦³Á¡º°É ¤Á· ¸ Îµ´² oµo ¼oÄoÅ¢¢jµ³o°Îµµ¦¦´¦»ÂoÅ Á¡ºÉ°¨¨¦³´¨nµª ®µ¼o
ÄoÅ¢¢jµÅ¤nÎµÁ·µ¦¦´¦»ÂoÅ µ¦Å¢¢jµ² ³Á oµÅÎµµ¦¦´¦»ÂoÅ Ã¥·nµÄonµ¥µ¼o
ÄoÅ¢¢jµ ®¦º°µ¦nµ¥Å¢¢jµ
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£µª
°o Â³ÎµÄµ¦ª´Â¨³°»¦rÄÉ¸ oÄµ¦ª´Â¦´¦³Á¡º°É ¤
. °»¦rÄÉ¸ oÄµ¦ª´Â¦´¦³Á¡º°É ¤
- Flickermeter µ¤¤µ¦µ IEC 868
- Disturbance Recorder
.2 ª·¸µ¦ª´
- ª´Ã¥¦Äo Flickermeter Å¦ªª´nµªµ¤¦»Â¦ °Å¢³¡¦·¦³¥³´Ê (Pst) Â¨³nµªµ¤¦»Â¦
°Å¢³¡¦·¦³¥³¥µª (Plt) ¸É » PCC (Point of Common Coupling)
- ª´µ°o°¤ Disturbance Recorder Å¦ªª´nµÂ¦´Á¨¸É¥Â¨¸É » PCC Â¨oªÎµ¨¸ÉÅoÅ¦ª
°´¦¼¦µ¢ ¸Îµ´ µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸É¥Â¨
.3 °o Îµ®Äµ¦ª´
- °»¦rÉ¸ ³Îµ¤µ·´ÊÁ¡·É¤ °¼oÄoÅ¢Á·¤ ®¦º°°»¦rÉ¸ ³Îµ¤µ·´Ê °¼oÄoÅ¢¦µ¥Ä®¤n oµ¨µ¦
¡·µ¦µÄÁº°Ê on°µ¦·´Ê Äoµ¦µªnµÁ· °o Îµ´ (Limit) Ä Ê´ °¸É 2 (Stage 2) Ân
¥°¤¦´ÅoÄ´Ê °¸É 3 (Stage 3) ª¦³o°Å¦ªª´®¨´µ¦·´Ê ÄoµÅÂ¨oª 3 ¹ 6 Áº°
- µ¦ª´³Å¤n¦ª¤Á®»µ¦r· · Án ¦¸Á·¢°¨rÄ¦³µ¥n®¦º°µ¥Îµ®nµ¥ ®¦º°¦³µ¦
¨· ´ °o 
- ¦³¥³Áª¨µÄµ¦ª´o°µ¡°¦ª¦° ®¦º°µÁª¨µµ¦Á·Á¦º°É ´¦ · 1 ª´ ®¦º° 1
°µ·¥rÄ¦¸ÁÉ¸ }Ã®¨Áµ®¨°¤Å¢¢jµ
- o°ª´Ä®o¦»Á¢ Á¡ºÉ°³Åo¦µªnµÁ¢Å®¤¸ªµ¤¦»Â¦nµ´°¥nµÅ¦
- µ¦ª´Ä¦³Â¦´¼nµ°»¦rÂ¨Â¦´Ä®o¦³®´¹ªµ¤´¤¡´r °Á¢¸É³ª´ªnµ°
¨o°´Á¢Á¸¥´»·ª¦°¨Ä¦³Â¦´Îµ®¦º
É °Å¤n Á¡¦µ³¨¦³¸ÉÂo¦·³Á·´
°»¦rÅ¢¢jµ¦³Á£Âªnµ ¹É³n°°¥¼n¦³®ªnµµ¥Á¢´µ¥·ª¦°¨ ´´Ê Äµ¦ª´Ä®oª´ Â¦
´¦³®ªnµÁ¢´·ª¦°¨
.4 Â´¨Îµ´ ´Ê°Äµ¦¦ª°
Ê´ °µ¦¦ª°Áº°Ê o¦³´É µ¦¦ª°oª¥ª·¸ µ¦¦ªª´ÂÁ}Â´
¨Îµ´ Ê´ °µ¦¦ª° (Flow Diagram) Åo´¦¼¸É -1

14
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Á¦·¤É o
Ã®¨¸É °n Ä®oÁ·Â¦´
´Ê¸É 1 ¦³Á¡º°É ¤·Á}Áª¸Á°n°¡·´
Áª¸Á°¨´ª¦¸É » n°¦nª¤

o°¥ªnµ 0.002

Å¤no°¥ªnµ 0.002
¤µªnµ

¤µªnµ 0.03
®¦º°Å¤n
Å¤n¤µªnµ

´Ê¸É 2

µÂ¨³°´¦µµ¦Á·Â¦´Á¨¸¥É 
Â¨¤µªnµÁo¦µ¢ ¸Îµ´
®¤µ¥Á¨ 1 Ä¦¼¸É 5-1 ®¦º°Å¤n ®¦º°
nµ Pst ¤µªnµ 0.5 ®¦º°Å¤n

Å¤n¤µªnµ

¤µªnµ
¦ª°Â¦´¦³Á¡º°É ¤Ä¦³Á·¤
´Ê ¸É 3 Â¨oªÎµ¨¸ÉÅo¤µ¦ª¤´¨¸É³Á·µ
°»¦r´ªÄ®¤nµ¤ª·¸µ¦Ä o° 6
¨¨´¡r¸ÉÅo¤µªnµÁo¦µ¢ ¸Îµ´®¤µ¥Á¨ 2 Ä
¦¼ 5-1 ®¦º°Å¤n ®¦º°nµ R12 + R22 +...+RN 2 ¤µªnµ 1
®¦º°Å¤n ®¦º°nµ Pst Â¨³ Plt ¤µªnµnµ¸Éµ®Äµ
Î
¦µ 6-1 ®¦º°Å¤n
Åo

Å¤n¤µªnµ

¤µªnµ
¦´¦»ÂoÅ Åo®¦º°Å¤n
Å¤nÅo
¥·¥°¤Ä®on°Á oµ´
¦³ °µ¦Å¢¢jµÅo

Å¤n¥·¥°¤Ä®on°Á oµ´
¦³ °µ¦Å¢¢jµ

¦¼¸É - Â´¨Îµ´ ´Ê°µ¦¦ª°Ã®¨¸Én°Ä®oÁ·Â¦´¦³Á¡ºÉ°¤
15
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Á°µ¦°oµ°·
1. A.S 2279.4-1991 Australian Standard
2. Engineering Recommendation P.28 , 1989 “ Planning Limits for Voltage Fluctuations caused by
Industrial , Commercial and Domestic Equipment in The United Kingdom”
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°o Îµ®Ár±µ¦r¤°·
Á¸É¥ª´Å¢¢jµ¦³Á£»¦·Â¨³°»µ®¦¦¤

³¦¦¤µ¦¦´¦»ªµ¤Áº°É º°Åo °¦³Å¢¢jµ
• µ¦Å¢¢jµ µi ¥¨·Â®n¦³Á«Å¥ • µ¦Å¢¢jµ¦®¨ª • µ¦Å¢¢jµnª£¼¤·£µ

PRC - PQG - 01 / 1998

µ¦´
®oµ
. °Á 

1

2. ª´»¦³r

1

3. ¤µ¦µ°oµ°·

1

4. ·¥µ¤

2

5. ¸Îµ´¦³ÂÂ¨³Â¦´±µ¦r¤°·

3

6. ª·¸µ¦¦³Á¤·

4

7. µ¦´´Äo

6

£µª °o Â³ÎµÄµ¦ª´¦³ÂÂ¨³Â¦´±µ¦r¤°·

8

Á°µ¦°oµ°·
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. °Á 
°o Îµ®Ár´¸Ê´Îµ Ê¹ Ã¥¤¸ °Á ´¸Ê
Î  ¸ Îµ´Â¨³ª·¸ µ¦¦ª°±µ¦r¤°· (Harmonics) Îµ®¦´¨¼oµ
. Á¡º°É Á} °o Îµ®Árµ®¦´
¼oÄoÅ¢¢jµ¦³Á£»¦·Â¨³°»µ®¦¦¤
Î Á·±µ¦r¤°·¸ÉÅ¤nÁ}Åµ¤ o°
.2 Á¡ºÉ°Îµ®¤µ¦µ¦Ä®o¼oÄoÅ¢¢jµÂoÅ Â¨³¦´¦»ª¦¸ÉµÄ®o
Îµ®
.3 Äo´°»¦rÅ¢¢jµ¦³Á£Å¤nÁ}Á·Áo (Non-Linear Load) ¸ÉÄoÄÃ¦µ°»µ®¦¦¤Îµ®¦´
¦³Å¢¢jµ ´Ê°»¦r·Á¢Á¸¥ªÂ¨³µ¤Á¢

2. ª´»¦³r
Á¡º°É Îµ® ¸ Îµ´¸¥É °¤¦´Åo °¦³´ªµ¤Á¡¸¥Ê  °Â¦´¸ÁÉ ·µ±µ¦r¤°· (Harmonic
Voltage Distortion) Â¨³¦³´ªµ¤Á¡¸Ê¥ °¦³Â¸ÉÁ·µ±µ¦r¤°· (Harmonic Current Distortion) °
°»¦rÄÉ¸ oÄÃ¦µ°»µ®¦¦¤

3. ¤µ¦µ°oµ°·
- Engineering Recommendation G.5/3
September 1976 The Electricity Council Chief Engineer’ Conference
“Limits for Harmonics in The United Kingdom Electricity Supply System”
- The State Energy Commission of Western Australia (SECWA)
Part 2 : Technical Requirement
- IEC 1000 Electromagnetic Compatibility (EMC)
Part 4 : Testing and Measurement Techniques
Section 7 : General Guide for Harmonics and Interharmonics Measurements and
Instrumentation for Power Supply Systems and Equipment Connected
thereto

1
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4. ·¥µ¤
4. ±µ¦r¤°· (Harmonic) - nª¦³°Ä¦¼´µ¨ºÉÅr( Sine Wave) °´µ®¦º°¦·¤µ
Á}µÄÇ ¹É¤¸ªµ¤¸ÉÁ}ÎµªÁÈ¤Ánµ °ªµ¤¸É®¨´¤¼¨(Fundamental Frequency) ´ª°¥nµÁn
nª¦³°¸É¤¸ªµ¤¸ÉÁ} 2 Ánµ °ªµ¤¸É®¨´¤¼¨³Á¦¸¥ªnµ ±µ¦r¤°·¸É 2 (Second Harmonic)
4.2 ªµ¤Á¡¸Ê¥±µ¦r¤°· (Harmonic Distortion) - µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦¼¨ºÉµÅ¢¢jµ (Power
Waveform)Åµ¦¼´µ¨ºÉÅr( Sine Wave) Ã¥Á·µµ¦¦ª¤´ °nµªµ¤¸É®¨´¤¼¨
(Fundamental) Â¨³±µ¦r¤°·°ºÉÇÁ oµoª¥´
4.3 nª¦³°±µ¦r¤°· (Harmonic Component) - nª¦³° °°´´±µ¦r¤°· ¸É¤µªnµ®¹É
°¦·¤µÁ}µÄÇ ¹É ÂÄ¦¼ °°´´ (Order) Â¨³nµ RMS °°´´´Ê
4.4 ¦·¤µ¦ª¤±µ¦r¤°· (Harmonic Content) - ¦·¤µ¸ÉÅoµµ¦®´nµ DC Â¨³nª¦³°ªµ¤¸É
®¨´¤¼¨µ¦·¤µÁ}µ¸ÉÅ¤n°¥¼nÄ¦¼´µ¨ºÉÅr ( Sine Wave)
4.5 nµªµ¤Á¡¸Ê¥±µ¦r¤°·Á¡µ³ (Individual Harmonic Distortion ,IHD) ®¦º° °´¦µnª±µ¦r¤°·
(Harmonic Ratio) - °´¦µnª¦³®ªnµnµ RMS °nª¦³°±µ¦r¤°· (Harmonic Component) n°
nµ RMS °nª¦³°ªµ¤¸É®¨´¤¼¨ (Fundamental Component) Á¸¥Á}¦o°¥¨³
4.6 nµªµ¤Á¡¸Ê¥±µ¦r¤°·¦ª¤ (Total Harmonic Distortion ,THD ) - º°°´¦µnª¦³®ªnµnµ¦µ¸É °
°¨ªÎµ¨´° (Root-Sum-Square) °nµ RMS °nª¦³°±µ¦r¤°· ( Harmonic
Component) ´nµ RMS °nª¦³°ªµ¤¸É®¨´¤¼¨ (Fundamental Component) Á¸¥Á}¦o°¥¨³
´ÂÄ¤µ¦ (1) Â¨³ (2)
THD (Voltage)

=

2

2

2

3

V + V + ..........
V

(1)

1

THD (Current)

=

I

2
2

+

I

2
3

+ ..........

I

1

2

(2)
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4.7 Â¦´´Éª ³ (Voltage Sag or Voltage Dip) - Â¦´¨¨´Ê Ân¦°o ¥¨³ 10 Änª¦³¥³Áª¨µ´ÊÂn
¦¹ÉÅÁ·¨¹Å¤n¸Éª·µ¸ Ã¥Á·Áº°É µµ¦Á·Á¦º°É  °¤°Á°¦r®¦º°Ã®¨ µÄ®n ®¦º°Á·
ªµ¤·¡¦n° (Fault) Ä¦³Å¢¢jµ
4.8 »n°¦nª¤ (Point of Common Coupling , PCC) - ÎµÂ®nÄ¦³ °µ¦Å¢¢jµ¸É°¥¼nÄ¨o´¼oÄoÅ¢¢jµ
¸É» ¹É¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥°ºÉ°µn°¦nª¤Åo
4.9 Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÁ¨ºÉ°¥oµ¥Åo (Portable Tool) - °»¦rÅ¢¢jµ¸Éµ¤µ¦¥®¦º°´º°ÅoÄnªÁª¨µµ¦
Îµµ· Â¨³ÄoµÄnªÁª¨µ´ÊÇÁnµ´Ê ( 2-3 µ¸ )
4.0 °»¦rµ¤Á¢¤»¨ (Balanced Three-Phase Equipment) - °»¦r¸É¤¸¡·´¦³ÂÄµ¥ÁoÅ¢
(Line) °Ân¨³Á¢nµ´Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 20

5. ¸ Îµ´¦³ÂÂ¨³Â¦´±µ¦r¤°·
µ¦µ¸É 5-
¸ Îµ´¦³Â±µ¦r¤°·Îµ®¦´¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥ÄÇ¸É » n°¦nª¤ *
¦³´Â¦´Å¢¢jµ
¸É » n°¦nª¤ (kV)
0.400
11 and 12
22 , 24 and 33
69
115 and above

2
48
13
11
8.8
5

3
34
8
7
5.9
4

4
22
6
5
4.3
3

°´´±µ¦r¤°·Â¨³ ¸ Îµ´ °¦³Â (A rms)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5
10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2
9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1
7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1
4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1

17
6
2
2
1.6
1

18
4
1
1
1
1

19
6
1
1
1
1

* : ¥°¤Ä®oµn
Î µªµ¤¨µÁ¨º°É ¦o°¥¨³ 10 ®¦º° 0.5 A (nµ¸¤É µªnµnµÄnµ®¹É ) ¤µÄo´ ¸ Îµ´ °¦³Â
Ân¨³°´´ÅoÅ¤nÁ· 2 °´´

3

PRC - PQG - 01 / 1998
µ¦µ¸É 5-2
¸Îµ´ªµ¤Á¡¸Ê¥±µ¦r¤°· °Â¦´Îµ®¦´¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥ÄÇ¸É»n°¦nª¤
(¦ª¤´Ê¦³´ªµ¤Á¡¸Ê¥¸É¤¸°¥¼nÁ·¤)
¦³´Â¦´Å¢¢jµ
¸É » n°¦nª¤ (kV)

nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°·¦ª¤
°Â¦´ (%)

0.400
11 , 12 , 22 and 24
33
69
115 and above

5
4
3
2.45
1.5

nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´
Ân¨³°´´ (%)
°´´¸É
°´´¼n
4
2
3
1.75
2
1
1.63
0.82
1
0.5

6. ª·¸ µ¦¦³Á¤·
¸ Îµ´ªµ¤Á¡¸¥Ê  °Â¦´¸ÁÉ ·µ±µ¦r¤°· Ânµ¦¡·µ¦µ°°Á} 3 ´Ê ° ´n°Å¸Ê
6. Ê´ °¸É 
6.1.1 °»¦rÅ¢¢jµ 3 Á¢
°»¦r¦³Á£ Convertor ®¦º° A.C Regulator Å¤nÁ· 1 ´ª¸É ³ÎµÁ µo ¦³Â¦´ 0.400 ,
11 , 12 kV ®µ¤¸ µÅ¤nÁ·µ¦µ¸É 6-1 µ¤µ¦ÎµÁ µo ¦³ÅoÃ¥Å¤n°o ¡·µ¦µÄnª±µ¦r
¤°· Ânoµ¤¸°»¦r®¨µ¥´ªÄ®o¡·µ¦µÄ Ê´ °¸É 2
µ¦µ¸É 6-
µ¼» °°»¦r¦³Á£ Convertor Â¨³ A.C Regulator Ân¨³´ª
¦³´Â¦´Å¢¢jµ¸É » n°¦nª¤
(kV)
0.400
11 Â¨³ 12

Convertors · 3 Á¢
3-Pulse 6-Pulse 12-Pulse
(kVA)
(kVA)
(kVA)
8
12
85
130
250

4

A.C. Regulator · 3 Á¢
6-Thyristor 3-Thyristor /
(kVA)
3-Diode (kVA)
14
10
150
100
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6.1.2 °»¦rÅ¢¢jµ 1 Á¢
6.1.2.1 Á¦º°É ÄoÅ¢¢jµ´ªÉ Å®¦º°°»¦r°·Á¨È¦°·r ¸É¤¸nµµ¤¤µ¦µ IEC 61000-3-2
µ¤µ¦·´ÊÁ oµ¦³Åo
6.1.2.2 °»¦r¦³Á£ Convertor ®¦º° A.C. Regulator ¸Éµ¤§¬¸Â¨oªÅ¤n¦oµ¦³Â±µ¦r¤°
·°´´¼n (Even Harmonic Current) µ¤µ¦ÎµÁ µo ¦³ÅoÃ¥°»¦r°o ¤¸ µµ¤¸É
Îµ®º°Å¤nÁ· 5 kVA ¸¦É ³´Â¦´ 230 V Â¨³Å¤nÁ· 7.5 kVA ¸¦É ³´Â¦´ 415 V
°»¦r¦³Á£ Convertor ®¦º° A.C. Regulator ¸É ¦oµ¦³Â±µ¦r¤°·´Ê°´´¼n
Â¨³°´´¸É ³Å¤n°»µÄ®oÎ µÁ oµ¦³ Â¨³®µ¤¸µ¦·´Ê °»¦r¦³Á£ Convertor
®¦º° A.C.Regulator Îµ®¦´ Single-Phase °¥¼Ân ¨oªÂn°o µ¦·´Ê °»¦rÁ¡·¤É Ê¹ °»µ
Ä®oÎµÅo®µ¤¸µ¦·´Ê ¸ÉÁ¢°ºÉ ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°Î µÄ®oÁ·µ¦¤»¨ °°»¦r¦³Á£
Non-Linear Load Ân®µo°µ¦·´Ê °»¦r¤µªnµ®¹É ´ªn°Á¢Ä®o¡· µ¦µÄ Ê´
°¸É 2
6.2 Ê´ °¸É 2
6.2.1 °»¦rÅ¢¢jµ 3 Á¢
°»¦rÉ¤¸ ¸ µ (Size) Á· °Á Îµ´Ä Ê´ °¸É 1 µ¤µ¦ÎµÁ µo ¦³ÅoÈn°Á¤ºÉ°
() ¦³ °¼oÄoÅ¢¢jµ³o°Å¤n¦oµ¦³Â±µ¦r¤°· (Harmonic Current) ¸É » PCC. Á·nµ ¸
Îµ´Äµ¦µ¸É 5-1
( ) nµÂ¦´±µ¦r¤°·¸É » PCC. n°¸É ³n°Áº°É ¤Ã®¨Ä®¤n³o°¤¸nµÅ¤nÁ· 75% °nµ ¸
Îµ´Äµ¦µ¸É 5-2
() nµ Shot-Circuit Level o°¤¸µn Å¤nµ¤µ
ÉÎ
Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦¡·µ¦µ µ¦µ¸É -1 Â¨³ -2 Ä£µªÅoÂ µ °°»¦r
¦³Á£ Convertor Â¨³ A.C. Regulator ¸É¤¸nµ¦³Â±µ¦r¤°·Å¤nÁ·nµµ¤¦µ¸É 5-1
6.2.2 °»¦rÅ¢¢jµ 1 Á¢
°»¦rÁÉ¸ · ¸ Îµ´Ä Ê´ °¸É 1 Å¤n°»µÄ®o°n Á µo ´¦³
µ¦·´Ê °»¦r 1 Á¢³o°°¨o°´ ¸Îµ´Â¦´Å¤n¤»¨µ¤ Engineering
Recommendation P.16 ¹³µ¤µ¦ÎµÁ oµ¦³Åo
6.3 Ê´ °¸É 3
°»¦r¦³Á£ Non-Linear ¸ÉÅ¤nnµµ¦¡·µ¦µµ¤ Ê´ °¸É 2 ®¦º°¸É » PCC. °¦³¤¸nµ
Â¦´±µ¦r¤°· (Harmonic Voltage) Á· 75% °nµÄµ¦µ¸É 5-2 Ä®o¡· µ¦µnµ±µ¦r¤°·¸É
µ¤µ¦¥°¤¦´°»¦rÁ®¨nµ´Ê Á µo ¦³Åoµ¤ £µª .3.6
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7. µ¦´´Äo
µ¦Å¢¢jµ

·É¸Éo°¦nª¤ÎµÁ·µ¦

¼oÄoÅ¢¢jµ
¥ºÉ °ÄoÅ¢¢jµÄ®¤n®¦º°
°Á¨¸¥É Â¨µ¦ÄoÅ¢¢jµ

¡·µ¦µ °o Á°¦ª¤´Ê °o ¤¼¨
µoµ±µ¦r¤°·´Ê ®¤

¦³Á¤·¦³´±µ¦r¤°·¸É³Á·µ°»¦r
°¼oÄoÅ¢¢jµµ¤ ´Ê °¸É Îµ®
Îµ´µº°Ê µ¥Å¢¢jµÃ¥¤¸ °o Îµ®
Á¦º°É ±µ¦r¤°·¦ª¤°¥¼n ªo ¥

°»µÄ®on°Á oµ´¦³
°µ¦Å¢¢jµÅo
¦ª°¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤
¸É µªnµn°Ä®oÁ·{®µÁ¸¥É ª´
±µ¦r¤°·Ä¦³Å¢¢jµ

Îµµ¦¦ªª´nµ±µ¦r¤°· ¦´Ê ¸É 
Än

¨µ¦¦ªª´°¥¼nÄ¦³´
ÎÉµªnµ®¦º°Ánµ´ ¸ Îµ´

Å¤nÄn

Îµµ¦ÂoÅ

Îµµ¦¦ªª´nµ±µ¦r¤°· ¦´Ê ¸É 2
nµµ¦¦ª°
Â¨³nµ¥Å¢¢jµµ¤·
µ¦Å¢¢jµª··ÄÍ µ¦Á µo
¦ª°µ¤ªµ¦³¸ÉÁ®È¤ª¦

Än

¨µ¦¦ªª´°¥¼nÄ¦³´
ÎÉµªnµ®¦º°Ánµ´ ¸ Îµ´

Å¤nÄn

Îµµ¦¦ªª´nµ±µ¦r¤°· ¦´Ê ¸É 3
Än

¨µ¦¦ªª´°¥¼nÄ¦³´
ÎÉµªnµ®¦º°Ánµ´ ¸ Îµ´
Å¤nÄn
ÎµÁ·µ¦ÂoÄ Ä®o
Ã¥·nµÄonµ¥µ¼Äo oÅ¢¢jµ
®¦º°¦³´µ¦nµ¥Å¢¢jµ

¦¼¸É 7- Flow Chart Âª·¸µ¦´´Äo
6

Îµµ¦ÂoÅ
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7. ¼o °ÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n
¼o °ÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤no°´n¦µ¥¨³Á°¸¥ °°»¦rÂ¨³µ¦ÎµªÄ®oµ¦Å¢¢jµ² ¦ª°
Ã¥ÂÄ®oÁ®Èªnµ Á¤ºÉ°¤¸µ¦n°Á oµ´¦³Å¢¢jµÂ¨oª ³Å¤n°n Ä®oÁ·±µ¦r¤°·Á· ¸ Îµ´² oµo
µ¦Å¢¢jµ² °ª··ÍÄµ¦Å¤nnµ¥Å¢¢jµ ®µµ¦n°ÄoÅ¢¢jµ´¨nµªn°Ä®oÁ·¨¦³n°¦³
Å¢¢jµÂ¨³¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥°ºÉ
7.2 ¼o °Á¨¸É¥Â¨µ¦ÄoÅ¢¢jµ
¼o °Á¨¸É¥Â¨µ¦ÄoÅ¢¢jµ³o°·´·ÁnÁ¸¥ª´ o° 7.1 Ã¥³o°´n¦µ¥¨³Á°¸¥ °
°»¦rÂ¨³µ¦Îµª´ÊÃ®¨Á·¤Â¨³Ã®¨¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä®oµ¦Å¢¢jµ² ¦ª°
7.3 ¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤
oµµµ¦Å¢¢jµ² ¦ª°Â¨oª¡ªnµµ¦ÄoÅ¢¢jµ °¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤´Ê n°Ä®oÁ·±µ¦r¤°·
Á· ¸ Îµ´² oµo ¼oÄoÅ¢¢jµ³o°Îµµ¦¦´¦»ÂoÅ Á¡ºÉ°¨¨¦³´¨nµª ®µ¼oÄoÅ¢¢jµ
Å¤nµÁ·
Î µ¦¦´¦»ÂoÅ µ¦Å¢¢jµ² ³Á oµÅÎµµ¦¦´¦»ÂoÅ Ã¥·nµÄonµ¥µ¼oÄoÅ¢¢jµ
®¦º°µ¦nµ¥Å¢¢jµ

7
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£µª
°o Â³ÎµÄµ¦ª´Â¨³°»¦rÄÉ¸ oÄµ¦ª´¦³ÂÂ¨³Â¦´±µ¦r¤°·
. µ¼» °°»¦r Convertor - ¡·µ¦µµ¤ ´Ê°¸É 2
µ¦µ¸É -1 Â¨³ -2 Á}ÂªµÄµ¦¡·µ¦µ µ °°»¦r°É¸ »µÄ®o· ´Ê Á µo ´¦³
Å¢¢jµ ¹ÉÁ}Åµ¤ °Á Îµ®Ä Ê´ °¸É 2
µ¦µ¸É -
µ¼» °°»¦r Convertor Ân¨³´ª
¡·µ¦µµ¤ ¸Îµ´ °¦³Â±µ¦r¤°· Ê´ °¸É 2
¦³´Â¦´¸É µ¦Îµµ ° Convertor
µ°»¦r (kVA) Ânµ¤Îµª¡´¨r
»n°¦nª¤ (kV)
°°»¦r 3 Á¢
3 ¡´¨r
6 ¡´¨r
12 ¡´¨r
0.400
Å¤n¤¸µ¦ª»¤
150
300
¹Éª»¤
65*
ª»¤
100
150
11 , 12 , 22 Å¤n¤¸µ¦ª»¤
400
1000
3000
Â¨³ 24
¹Éª»¤
500*
ª»¤
800
1500
33
Å¤n¤¸µ¦ª»¤
1200
3000
7600
¹Éª»¤
1200*
ª»¤
2400
3800
115
Å¤n¤¸µ¦ª»¤
1800
5200
15000
¹Éª»¤
2200*
ª»¤
4700
7500
* ®¤µ¥Á®»
1. µ¦·´Ê °»¦r Convertor Îµª¤µ
µÃ¥¦ª¤ °°»¦rConvertor °µ¤¸nµ¼ªnµµ¦µ -1 ®µ¤¸µ¦Äoµ ®¦º°µ¦ª»¤¸É
nµ´ ¡·µ¦µµ¤®´ª °o .2.1 “Coincidence Factor” Â¨³µ¦µ¸É -3
2. °»¦r Convertor · 3 ¡´¨r
³Å¤n¥°¤¦´µ¦·´Ê °»¦r Convertor ·¸Ê ¦É¸ ³´Â¦´ 400 V Á¡¦µ³³Á·¦³Â¦
(Direct Current) Ä¦³Å¢¢jµÂ¦´ÎµÉ
8
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* ®¤µ¥Á®» (n°)
3. °»¦r Convertor ¸É¤¸µ¦ÎµµÂ¹Éª»¤
µµ¦µ -1 µ °°»¦r Convertor Â 6 ¡´¨r ¸É¤¸µ¦ÎµµÂ¹Éª»¤³Á}
Convertor Â Three-Thyristor / Three-Diode Half Controlled Bridges
4. °»¦r Convertor ¸É¤¸µ¦ÎµµÂÅ¤n¤¸µ¦ª»¤ Firing Angle
µ ° Convertor ¸É¤¸µ¦Î µµÂÅ¤n¤¸µ¦ª»¤ Firing Angle Äµ¦µ -1 Á} µ¸É
Îµ¹¹¨ºÁºÉ°µ°·¤¡¸Âr °®¤o°Â¨¸É³nª¥¨¦³Â±µ¦r¤°·Ä®oµ¨ªn
ÎÉ
µnµ¸Éª¦³
Á}µµ¦Îµªµ§¬¸
5. ªµ¤Â¤n¥ÎµÄµ¦ª»¤
µ °°»¦r´¨nµª º°ªnµµ¦Î µµ °°»¦r°o ¤¸ªµ¤Â¤n¥ÎµÄµ¦ª»¤µ¦
Îµµ Án Firing Pulse ³o°°¨o°´´Ê 3 Á¢
µ¦µ¸É -2
µ¼» °°»¦r A.C. Regulator Ân¨³´ª
¡·µ¦µµ¤ °Á  °¦³Â±µ¦r¤°· Ê´ °¸É 2
¦³´Â¦´
3 Á¢
1 Á¢
¸É » n°¦nª¤
* 6 Thyristor Type (kVA)
3 Diode/ 3 Thyristor
* 2 Thyristor
(kV)
Type (kVA)
Full Wave Type
(kVA)
0.400
100
85
25 (240 V)
45 (415 V)
11 Â¨³ 12
900
600
* ®¤µ¥Á®» °»¦r¨»¤n ¸°Ê µ¦ª¤¹°»¦rÅ¦Â° (Triac) Â 3 Á¢ ®¦º° 1 Á¢ Ã¥Å¦Â°³¤¸
Ã¦¦oµÁ} Two Thyristors Â Common Gate
.2 ª·¸µ¦¡·µ¦µÁ¤ºÉ°¤¸µ¦Äoµ°»¦r¸É¦oµ±µ¦r¤°·¤µªnµ  ´ª
Ã¥··Á¸É¥ª´¦³Â±µ¦r¤°·¸ÉÁ·µµ¦Äoµ°»¦r¸ÉÅ¤nÁ}Á·Áo (Non-Linear Load)
®¨µ¥´ª¸ÉÂ®¨nnµ¥¡¨´µÁ¸¥ª´ ÅoÎµµ¦¦ª°Á¦¸¥Á¸¥¦³®ªnµnµ¸Éª´Åo¦·´nµ¸É
Îµª ¡ªnµµ¤µ¦Äonµ´ª¦³°µ¦¼µµ¦µ -3 Á¡ºÉ°¦³¤µnµ±µ¦r¤°·¸ÉÁ·µµ¦Äo
°»¦r´¨nµª ®¨µ¥ Ç ´ª¸É » n°¦nª¤Á¸¥ª´Åo Ân®µ¡ªnµ¤¸°» ¦rª´ Ä´ª®¹É ¦oµ±µ¦r¤°·
¤µªnµ¦o°¥¨³ 60 °nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸ÉÁ· ¹Ê´Ê®¤ ª¦³Äoµn ¸ÁÉ · Ê¹ ¦· Îµ®¦´´ª
¦³°µ¦¼ (Coincidence Factor) µ¦¡·µ¦µ³Á}Åµ¤¸ÉÂÅªoÄµ¦µ -3
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µ¦µ¸É -3
nµ´ª¦³°µ¦¼Îµ®¦´Äo®µ¨¦ª¤ °¦³Â±µ¦r¤°· *
¨»n¤¸É
·Â¨³¦¼Âµ¦ÄoµConvertor
1 Convertor ·ÎµµÂÅ¤n¤¸µ¦ª»¤ ( ¤¸nµ¼Á¡¦µ³
Ã°µ¸É³Á·±µ¦r¤°·¼»¤¸¤µ )
2 Convertor ·ÎµµÃ¥ª·¸ª»¤ Firing Angle
¹É¤¸µ¦ÄoµÁ}nªÁª¨µ¸ÉÂn° Â¨³ÎµÄ®oÁ·nµ¦³Â
±µ¦r¤°·¼®¨µ¥¦´ÊÄÂn¨³ª´ ( ¤¸Ã°µ¡°¤ª¦Äµ¦
Á·±µ¦r¤°·¼» µ°»¦r®¨µ¥ Ç ´ª )
3 Convertor ·ÎµµÃ¥ª·¸ª»¤ Firing Angle ¤¸µ¦
ÄoÁ}°·¦³ÄoµÁ}¡´ Ç ¨°ª´ ®¦º°Á¡¸¥¦oµ¦³Â
±µ¦r¤°·ÄnªÁª¨µÁ¦·¤É Á·Á¦º°É  ( ¤¸nµ¸ÉÎÉµ Á®¤µ³Îµ®¦´
Äo¡·µ¦µnµ¦³Â±µ¦r¤°·¼» ¸ÁÉ }nªÁª¨µ°ºÉ Ç )

´ª¦³°µ¦¼
0.9
0.75

0.6
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Äoµ Convertor
Å¤nÁ· 3 ´ª
0.5
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Äoµ Convertor
´Ê Ân 4 ´ª ¹ÊÅ
* ®¤µ¥Á®» µ¤¸ÉÅo¨nµªÅªoÄ®´ª o° .2 º°nµ´ª¼´¨nµª³ÄoÈn°Á¤ºÉ°Å¤n¤¸ Convertor ´ªÄ¦oµ
¦³Â±µ¦r¤°·Á·¦o°¥¨³ 60 °nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸ÉÁ· ¹Ê´Ê®¤ Ân®µ¡ªnµ
Convertor ´ªÄ´ª®¹É ¦oµ¦³Â±µ¦r¤°·Á·¦o°¥¨³ 60 ³Äo´ª¼Ánµ´ 1 ´ª¼Äµ
¦µ -3 µ¤µ¦ÄoÎµ®¦´¡·µ¦µ¨¦ª¤ °¦³Â±µ¦r¤°·¸ÉÁ·µµ¦Äoµ°»¦r
Îµª¤µ Ç Åo Ã¥Äo¦³°µ¦¡·µ¦µ´nµÄµ¦µ¸É 5-1 ®¦º°µ¦µ -1 Â¨³ -2
.3 µ¦·´·µ¤ o°Îµ®Ä Ê´ °¸É 2 Â¨³ 3
.3.1 ª·¸µ¦ª´
ÎµÁ}o°¤¸µ¦¦ªª´±µ¦r¤°·n°¸É ³¤¸µ¦·´Ê °»¦rÅÉ¸ ¤nÁ}Á·ÁoÅ¤nªµn ³Á}¼o
ÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n ®¦º°¨¼oµÁ·¤¸É °o µ¦·´Ê °»¦rÁ¡·¤É Á·¤ ¹É ª¦³¦ªª´ ³¸ÁÉ ·ªµ¤
É µ¦³Å¢¢jµÃ¥
Á¡¸Ê¥±µ¦r¤°·¼» nªÄ®n³Á}nªÁª¨µ¸É¤¸ªµ¤o°µ¦¡¨´µÎµ»
Å¤n¤¸µ¦ÄoÁ¦ºÉ°ÎµÁ·Å¢¢jµ¸ÉÅ¤nÄn °¦³ Ã¥Ân Ê´ °µ¦¦ªª´´¸Ê
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µ¦¦ªª´µ¤ Ê´ °¸É 2
(1) ¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n ¦ªª´ªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´ Á¡º°É ¼ªµn nµªµ¤Á¡¸¥Ê  °Â¦´¸É » n°
¦nª¤Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 75 °nµÄµ¦µ¸É 5-2 Â¨³¡·µ¦µ¼oÄoÅ¢¢jµµ¤ ´Ê°
¸É 2
(2) ¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤ ¦ªª´nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´Á®¤º°Ä °o (1) Â¨³¦ªª´nµ
¦³Â±µ¦r¤°· Á¡ºÉ°ÄoÁ} o°¤¼¨Îµ®¦´¦³¤µnµ°»¦rÄ®¤n µ¤ Ê´ °¸É
2 (ª·¸µ¦Îµªµ¤®´ª °o .3.5)
µ¦¦ªª´µ¤ Ê´ °¸É 3
(3) ¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n ¦ªª´ªµ¤Á¡¸¥Ê  °Â¦´±µ¦r¤°·¸É » n°¦nª¤ Á¡ºÉ°ÄoÁ} o°¤¼¨Îµ®¦´
¦³¤µnµªµ¤Á¡¸Ê¥ °Â¦´¸É³¥°¤¦´Åoµ®¦´
Î µ¦·´Ê °»¦rÅÉ¸ ¤n
Á}Á·Áo´ªÄ®¤n Â¨³°µ¦ªª´nµ¦³Â±µ¦r¤°· Á¡ºÉ°¼µ¦Á¨¸É¥Â¨
ÄnªÁª¨µnµÇ °nµ¦³ÂÂn¨³Á¢ÄÂn¨³ª´ ° Feeder ¸É¤¸µ¦ °ÄoÅ¢
¢jµ (ª·¸µ¦Îµªµ¤®´ª °o .3.6.1)
(4) ¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤ ¦ªª´nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´Â¨³¦³Â ° Feeder ¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥
´¨nµª Á¡ºÉ°Ä®oÅo o°¤¼¨Îµ®¦´¦³¤µnµ°»¦r¸É ³·´Ê Á¡·É¤ (ª·¸µ¦
Îµªµ¤®´ª °o .3.6.2)
.3.2 o°¤¼¨ °¼oÄoÅ¢¢jµÁ¡ºÉ°Äo¦³°µ¦¡·µ¦µµ¤ ´Ê°¸É 2 Â¨³ 3
µ¦ °ÄoÅ¢¢jµ ¼o °³o°Ä®o °o ¤¼¨Á¸¥É ª´Ã¦µ Â¨³°»¦r¤¸É ¸ µ¦ÄoµÄÃ¦µ¹É o°
¤¼¨µ°¥nµ°µ °Åoµ¼o¨·°»¦r ´¦µ¥¨³Á°¸¥n°Å¸Ê
¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n
(1) ¦³Á£Â¨³ µ °Ã¦µ¸Éo°µ¦ÄoÅ¢¢jµ
(2) µÂ¨³»n°¦nª¤ °µµ·Á°¦rÄÉ¸ o¦´¦» Power Factor Â¨³°»¦r¦°±µ¦r¤°·
(3) Îµª¡´¨r ° Convertor , · ° A.C Regulator Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥°ºÉÇÁ¸¥É ª´°»¦r ¦ª¤
´Ê ª·¸ µ¦n°®¤o°Â¨ ¹É °µÎµÄ®oÁ· Phase Displacement ¦³®ªnµ°»¦r Convertor Ân¨³´ª
(4) nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸ÉÁ· ¹Ê´Ê®¤ Ã¥³Ânµ¼»Â R.M.S °Ân¨³°´´±µ¦r¤°
·¸ÉÁª¨µÄ Ç Â¨³³ª´nµ¦³Â±µ¦r¤°· ³¸É¤¸nµªµ¤Á¡¸Ê¥±µ¦r¤°· °Â¦´¼»
¹É³Á} ³¸É¤¸Ã®¨ÁÈ¤¡·´ °Ã¦µ
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(5) ·Â¨³nªÁª¨µÎµµ °°»¦rµn  Ç ÄÃ¦µ Ã¥Á¡µ³nªÁª¨µ¸ÁÉ ·¦³Â±µ¦r¤°
·¼»
(6) o°¤¼¨ ³Á·¦³Â±µ¦r¤°·¼·· (¡·µ¦µµ¤®´ª o°¸É 9 ° Engineering
Recommendation G.5/3 Á¦º°É  “Short Duration Harmonic”)
¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤
Äo o°¤¼¨ÁnÁ¸¥ª´¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n´ÊÂn (1)-(6) Â¨³
(7) ªµ¤´¤¡´r ° Phase Displacement °±µ¦r¤°·¸ÁÉ ·µ°»¦rÄ®¤nÂ¨³°»¦rÁ·¤¸É¤¸
°¥¼n ®µÅ¤nµ¤µ¦®µ o°¤¼¨¸ÊÅo Ä®o¡·µ¦µµ¤®´ª o° .2 °£µª µ¤µ¦µ -3 ®¦º°
¡·µ¦µnµ¦³Â±µ¦r¤°·¼» ¸ÁÉ ·µ¼Äo oÅ¢ ®¨´µµ¦·´Ê¤¼¦rÂ¨oª Ã¥³o°Å¤n
Á·nµ¸Éµ®Åªo
Î
Äµ¦µ¸É 5-1 ¹É µ¤µ¦¦ª°ÅoÃ¥µ¦ª´¦·
.3.3 o°¤¼¨Îµ®¦´¼o °ÄoÅ¢¢jµ
(1) ¦³´ °µ¦¨´ª¦ °¦³¸É » n°¦nª¤
(2) ¦µ¥¨³Á°¸¥ °nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´¸É » n°¦nª¤¸¤É °¸ ¥¼Ân ¨oª
(3) ®µ¡·µ¦µµ¤ ´Ê°¸É 3 ¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n³o°µ¦ o°¤¼¨ °nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸É
¥°¤Ä®oÁ· Ê¹ ¸É » n°¦nª¤ nª¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤³o°µ¦ o°¤¼¨nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸É¥°¤Ä®o
Á· Ê¹ ¸É » n°¦nª¤ ¹ÉÁ}¨¦ª¤¦³®ªnµ°»¦r¸É ·´Ê Á¡·É¤´°»¦rÁ·¤¸É¤¸°¥¼n
.3.4 nµ°·¤¡¸Âr °¦³ (System Impedance)
nµ°·¤¡¸Âr °¦³nµ¥Å¢¢jµ Á¤º°É ¤°µ»n°¦nª¤ (PCC) ³ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤¸É °
¦³Â¸ÉÎ µ¨´Äoµ nµªµ¤oµµ nµ°·´Âr (Inductance) Â¨³nµµµ·Âr
(Capacitance) °¦³Â¨³ °Ã®¨¸Én°°¥¼n´¦³ Á¤º°É ¡·µ¦µ¹¨ °¦³Â±µ¦r¤°·¸É
¨·Ã¥¼oÄoÅ¢¢jµ ¡ªnµÁ}ÅÅo¥µ¸É³¤¸ o°¤¼¨°¥nµÁ¡¸¥¡°Á¸É¥ª´¦³Â¨³»¤´· °
Ã®¨Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦«¹¬µÁ¸É¥ª´±µ¦r¤°·Åo°¥nµ¼o°Â¨³´Á »¦³r °Á°µ¦
Á¡º°É Â³ÎµÄoÄ¦¸¸É o°¤¼¨¤¸Å¤nÁ¡¸¥¡° Ã¥³¤¤»·ªnµnµ°·¤¡¸Âr °¦³Á}°·´¸¢
(Inductive) Â¨³Â¦´´ªµ¤¸É Â¨³Å¤n¤¸ ¨ °¦¸ÃÂr (Resonance)
¸¦É ³´Â¦´ 115 kV ª¦³¤¸ o°¤¼¨°¥nµÁ¡¸¥¡°Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ÎµªÃ¥ÄoÃ¦Â¦¤
°¤¡·ªÁ°¦r Ã¥Á¡µ³±µ¦r¤°·°´´¸É ¼ ¹Ê Â¨³°´´¸ÉÁ} 3 Ánµ (Triplen) ª¦³Ä
Á}¡·Á«¬ Ä¦¸É¸ ¨nµªÂ¨oª µ¦n° ¨ª °®¤o°Â¨³Á}µÁ®»®¨´Â¨³o°¼ÂÄ
µ¦Îµª°¥nµ¦³¤´¦³ª´
.3.5 µ¦¦³Á¤·¦³Â±µ¦r¤°·Îµ®¦´ Ê´ °¸É 2
¦¸¸É¼oÄoÅ¢¢jµÁ·¤o°µ¦¸É³·´Ê°»¦rÅ¢¢jµ¦³Á£Å¤nÁ}Á·Áo (Non-Linear
Load) Á¡·É¤£µ¥Ä ´Ê °¸É 2 µ¦¡·µ¦µ¹µ¦¦³¥»rÄo¤¸ªµ¤ÎµÁ}¸É ³o°Îµ¦nª¤´¼oÄo
Å¢¢jµ Á¡ºÉ°®µnµ¦³Â±µ¦r¤°· ¹ÉÁ·µÃ®¨´ªÄ®¤n Ã¥o°Å¤n¤¸ µ¦¦ª¤ °nµ¸¤É °¸ ¥¼Án ·¤
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´nµ °¦³Â±µ¦r¤°·Ä®¤n ¹É Á·µnµ¸°É »µÄµ¦µ¸É 5-1 µ´Ê ÈÁ}ÅÅoª¸É µn ¼Äo oÅ¢
¢jµ®¦º°¼o µ¥°»¦r³Å¦³¤µ»¤´Á· ¸¥É ª´±µ¦r¤°· °°»¦rÄ®oÅoµ¤¸Éµ®
Î
µ¦¦³¤µnµ¼Îµ ¹ÊÃ¥Äo¨¸ÉÅoµµ¦ª´¥´µ¸É¦·´¸ÉªµÅªoÄnª¸É .3.1(2)
Â¨³°·µ¥Änª .4 :
Îµ®¦´Ân¨³±µ¦r¤°· Îµ®Ä®o
Im = nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸ÅÉ oµµ¦ª´ (®´ª °o (2) °nª .3.1)
Ip = nµ¦ª¤ °¦³Â±µ¦r¤°·¸°É »µµ¤µ¦µ¸É 5-1
Ia = nµ °¦³Â±µ¦r¤°·µÃ®¨¸É °n Ä®¤n ¹É ¥°¤¦´Åo£µ¥Äo ´Ê °¸É 2
k1 = ´ª¼µµ¦µ -3 Ã¥¡·µ¦µ´Ê ¼Äo oÅ¢¢jµÁ·¤Â¨³Ã®¨¸É °n Ä®¤n ´¸Ê
Ia =

Ip
− Im
k1

µ´Ê Èµ¤µ¦Â³Îµn°¼Äo oÅ¢¢jµÅoªµn oµµ¦Îµµ¦nª¤´ °Ã®¨Á·¤´Ã®¨¸É °n Á µo
ÅÄ®¤n³Á}¸¥É °¤¦´ Á¤º°É Ã®¨¸É · ´Ê ´Ê ®¤Å¤nµÄ®o
Î Á·¦³Â±µ¦r¤°·Á·µ Ip (µµ¦µ
¸É 5-1) ¹ÉÅo¦³¤µªnµ Ia °µ¼¨·Ã¥Ã®¨¸É°n Á µo ¤µÄ®¤n µ¦ª´ª¦³¼ÎµÄ¦³®ªnµ
µ¦°Îµ°»¦rÁ oµÄoµ Á¡º°É ¤´É Äªnµnµ ° Ip Å¤nÁ·µ¸ÉÎµ®
Äµ¦Äoª·¸µ¦¸É¨nµª¤µÂ¨oª Îµªnµ ° Ia Å¤nÄ®oÁ·µ¸Éµ®
Î
³o°Äoª´
¦³°µ¦¼ k1 (Coincidence Factor) ´´Ê Á}ÅÅoªµn µ¦´Ê nµ ° Ip ³Á·µ¸É
Îµ® (¼ Section 10.2 ° Engineering Recommendation G.5/3 Á¦º°É  “Automatic Mains
Harmonic Analyzer”) Á¤º°É Îµµ¦ª´Á¡ºÉ°®µnµ¦· °¦³Â¸É¼¨· ¹Ê Èª¦¦³®´¹Á¦º°É 
¸ÅÊ ªoªo ¥ ¹ÉÈ³nª¥¨nµÄonµ¥Äµ¦®µª·¸µ¦ª´ÂÄ®¤n
.3.6 µ¦¦³¤µnµÂ¦´Â¨³¦³Â±µ¦r¤°·Îµ®¦´ Ê´ °¸É 3
³¤¸{®µ 2 ÂÁ· ¹ÊÄ ´Ê°¸É 3 ´¸ÉÂÅªoÄnª¸É .3.1(3) Â¨³ (4) ¸É¨nµª
¹µ¦n°Á oµ¦³ °¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n ®¦º°µ¦¡·µ¦µ¹µ¦·´Ê°»¦r¦³Á£Å¤nÁ}
Á·ÁoÁ¡·É¤Îµ®¦´¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤ ªµ¤¦·µ¦¡·µ¦µµ¦Á¡·¤É Ã®¨£µ¥Äo Ê´ °¸É 3 ¸Ê
°Á}´¥ªnµ¦³Â±µ¦r¤°·¸Éµªnµ³¼¨·°°¤µ³¤¸nµ¤µªnµnµ¸ÉÂ³ÎµÅªoµ¤µ¦µ
¸É 5-1 ®¦º°nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´ (Voltage Distortion) ¸É » n°¦nª¤ (PCC) Á·¦o°¥
¨³ 75 °nµÄµ¦µ¸É 5-2 µ¦¦³Á¤·¨¦³µÃ®¨¸ÉÁ¡·É¤Á oµ¤µÄ¦³´Ê ª¦ÎµÃ¥
Äo o°¤¼¨¸É¸¸É»Ánµ¸É®µÅo Â¨³ª·Á¦µ³®rÃ¥¡·µ¦µ»¨´¬³¸ÉÂo¦· °¦³ Án nµ°·¤¡¸
Âr (Impedance) Â¨³ªµ¤¸É °¥nµÅ¦Èµ¤°µÁ}ÅÅo¥µ¸É³¤¸ o°¤¼¨°¥nµÁ¡¸¥¡°Ä®o
ÎµªÅo°¥nµ¦·´ Â¨³ª·¸ µ¦¦³¤µn°Å¸Ê Á}Á¤º° °o Â³Îµ (Guide) Îµ®¦´Ân¨³
±µ¦r¤°·Ä®o
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kV = Â¦´ °¦³¸É » n°¦nª¤ (PCC) ®nª¥ kV (Á¢n°Á¢)
n = °´´ °±µ¦r¤°·
Vp = nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´¸¥É °¤¦´Åo µ¤µ¦µ¸É 5-2
Vm = nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´¸ªÉ ´ Åo µ¤nª¸É .3.1(3), .3.1(4) Â¨³ .4
Va = nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´¹É ª¦³Á} ¸¥É °¤£µ¥Äo ´Ê°¸É 3 Áº°É µ
Ã®¨¸É°n Á oµÅÄ®¤n
k2 = ´ª¦³°µ¦¼µµ¦µ -3 Ã¥¡·µ¦µ´ÊÃ®¨Ä®¤n Â¨³Ã®¨¸É¤¸°¥¼nÂ¨oª¸É
»n°¦nª¤ PCC
F = ¦³´ °µ¦¨´ª¦ °¦³¸É » n° (System Short-Circuit Level) ®nª¥ MVA ,
¼nª .3.3(1)
´´Ê

Va =

Vp
− Vm
k2

%

.3.6.1 ¼o °ÄoÅ¢¢jµÄ®¤n
Á¦·¤É Â¦Ä¦¸ °µ¦Áº°É ¤n°¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥Ä®¤n£µ¥Äo Ê´ °¸É 3 o°¦³¤µnµ
°¦³Â±µ¦r¤°·¸¥É °¤¦´Åon°
Ä¦¸É¸ °o Á¨¸¥É nµ ° Va ÅÁ}¦³Â±µ¦r¤°·Ä®o Ia = nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸Éª¦
³Á}¸É¥°¤¦´Åooµ¼¦oµ ¹ÊÃ¥Ã®¨¸Én°Ä®¤n
´´Ê

Ia =

Va × 10 × F
3 × kV × n

A rms

µ´ÊÈµ¤µ¦Â³Îµ´¼oÄoÅ¢¢jµÅoªnµÃ®¨¸É³n°Ä®¤n¥°¤¦´Åo®¦º°Å¤n ¹ÉÎµ
Ä®o¦³Â±µ¦r¤°·¸É¦oµ ¹ÊÅ¤nÁ·nµ ° Ia ¸ÉÎµªÅo Â¨³³Îµµ¦ª´®¨´µ n°
Ã®¨Á oµÄoµ Á¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®Èªnµnµ´¨nµªÅ¤nÁ·µ¸ÉÎµ®
.3.6.2 ¼oÄoÅ¢¢jµÁ·¤
Ä¦µ¥µ¦¸É 2 ¸Ê µ¦n°Ã®¨¦³Á£Å¤nÁ}Á·Áo (Non-Linear Load) Á¡·É¤Á oµÅ
Ã¥¼oÄoÅ¢¢jµÁ·¤ ÎµÁ}¸É³o°¦³¤µnµ¦³Â±µ¦r¤°·¸Éµ¤µ¦¥°¤¦´Ã¥
¡·µ¦µ´ÊÃ®¨¸É¤¸°¥¼nÁ·¤Â¨³Ã®¨Ä®¤n¦ª¤´ Á¦·É¤Â¦Ä®oµ®µ¤n
Î
ª¸É .3.6 nµ
ªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´ (Va) ¹Éµ¤µ¦¥°¤¦´Åo £µ¥Äo Ê´ °¸É 3 Áº°É µ
Ã®¨¸Én°Á oµÅÄ®¤nÃ¥¼oÄoÅ¢¢jµ Îµ®¦´µ¦ÎµªÄnª¸Ê ´ª¦³°µ¦¼¸É³
Åoµµ¦µ¸É -3 ³o°´¤¡´r´ªµ¤ÂnµÄµ¦·´Ê°»¦r °¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥
¸¡É · µ¦µÂ¨³¼Äo oÅ¢¢jµ¦µ¥°ºÉ ¦°»n°¦nª¤ (PCC) ´Ê º° k2 °nª .3.6
Îµ®¦´Ân¨³±µ¦r¤°·Îµ®Ä®o
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Ic = ¦³Â±µ¦r¤°·¸¥É °¤¦´Åoµµ¦¦ª¤´ °Ã®¨Á·¤´Ã®¨Ä®¤n
Im = nµ¸Éª´ Åo °¦³Â±µ¦r¤°·¸É¤¸°¥¼nÁ·¤¸É » PCC (¼ °o (2) °®´ª °o .3.1)
Ia = nµ¦³Â±µ¦r¤°·¸¥É °¤¦´Åo£µ¥Äo ´Ê °¸É 3 µÃ®¨¸É °n Ä®¤n
k1 = ´ª¦³°µ¦¼¦nª¤¦³®ªnµÃ®¨Á·¤ °¼oÄoÅ¢¢jµ´Ã®¨¸Én°Ä®¤n
´´Ê

Ia =

Va × 10 × F

A rms

3 × kV × n

¹É Va Åo¼Îµ®·¥µ¤ÅªoÂ¨oªÄ o°¸É .3.6 Â¨³
Ic = k 1(Im+ Ia )
A rms
µ´ÊÈµ¤µ¦°´¼oÄoÅ¢¢jµÅoªnµµ¦n°Ã®¨Á oµÄoµ¦nª¤´¦³®ªnµÃ®¨
Á·¤´Ã®¨Ä®¤n³Á}¸É¥°¤¦´Åo Á¤ºÉ°Å¤nÎµÄ®oÁ·¦³Â±µ¦r¤°·Á·µnµ ° Ic
Â¨oª ¥´¦ª¤¹nµ¦³Â±µ¦r¤°· Ia ¸¤É ¸ ¨n°Ã®¨Ä®¤n o°¨¸Ê³Á}µ¦Î µ´nµ
¦³Â±µ¦r¤°·¦ª¤¸É ¼¨·°°¤µµÃ®¨¸É·´Ê°¥¼nÊ´ ®¤Ä®oÁ}nµ Ic Â¨³µ¦ª´
ª¦³¼Îµ®¨´µn°Ã®¨Á oµÄoµ Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµ¤¸nµÅ¤nÁ·µ¸Éµ®
Î
ÄÎµ°Á¸¥ª´µ¦ª´nµ ° Ia Â¨³ Ip (¼¥n°®oµ»oµ¥ °nª .3.5) È¤¸Ã°µ«
Á}ÅÅo¸Éªnµoµ¦´Ê³¤¸nµ¼ªnµnµ ° Ic ¸ÉÅoµµ¦Îµª
.4 ®¨´µ¦ °µ¦ª´ (Measurement Procedure)
Ã¥´ªÉ Åµ¦ª´nµ¦³Â±µ¦r¤°·Â¨³nµªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´ Á¡º°É ¦³Á¤·µ¤ ¸
Îµ´ ° o°Îµ®¸Ê ³o°ª´nµ¸¤É °¸ ¥¼Án ·¤®¦º°¦·Áª¸É ³·´Ê °»¦rÄ®¤nÄ°µ Á¡º°É Ä®oÅo o°
¤¼¨¸É¼o°³o°Îµ¹¹ Á¦º°É ª´ ª·¸µ¦ª´ Â¨³»¦ªª´ Ä®o°¨o°´· °±µ¦r¤°·¸É³
Îµµ¦ª´ ·É¸Éª¦³o°Ä®oªµ¤Îµ´ ¤¸´ n°Å¸Ê
»¦ªª´

»¸É ³Îµµ¦ª´Ã¥´ÉªÅÂ¨oª³ÎµÁ·µ¦¸É » n°¦nª¤ (PCC) ¹ÉÁ}»¸ÉÄo¦³Á¤·¼oÄo
Å¢¢jµ °¥nµÅ¦Èµ¤°µ¤¸ªµ¤ÎµÁ}¸É ³o°ª´¸É » °ºÉ ÇÁ¡·¤É Á·¤ Án »¸É °n ´°»¦rÉ¸
¤¸
» ¤´Å· ¤nÁ}Á·ÁoÃ¥¦ Á¡ºÉ°®µ»¨´¬³ °±µ¦r¤°·¸ÉÁ· ¹Ê Îµ®¦´Îµ¤µ
¦³°Äµ¦¡·µ¦µ¦³Á¤·¼oÄoÅ¢¢jµÅo¼o°¥·É ¹Ê Ä¦¸É¸ » n°¦nª¤Á}¦³
Â¦´Îµµ¤µ¦¸
É
É ³n°ª´Â¦´ÅoÃ¥¦ Îµ®¦´¦³´Â¦´¸É ¼ Ê¹ »n°Á¦º°É ª´
³Á}oµÂ¦ÎµÉ °®¤o°Â¨Â¦´ (Voltage Transformer : VT) nª»ª´¦³Â³
o°n°nµ®¤o°Â¨¦³Â ( Current Transformer : CT ) ´´Ê»¤´· °´Ê®¤o°
Â¨Â¦´Â¨³®¤o°Â¨¦³Â³o°°°ªµ¤¸ÉÅo¼o°Änªªoµ
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nªÁª¨µ °µ¦ª´ nªÁª¨µ¸ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦ª´ ¹Ê´»¨´¬³ °±µ¦r¤°·¸ÉÁ· ¹Ê Án oµ±µ¦r¤°
·¤¸¨´¬³¸Én° oµ³¸É (Steady State) Áª¨µ¸ÉÄoª´Á¡¸¥ 24 ´ÉÃ¤È°µ³Á¡¸¥¡°
»Îµ´º°nªÁª¨µÎµµ¦ª´o°¦nªÁª¨µµ¦Îµµ °°»¦r®¦º°µ¦ÄoÅ¢¢jµ
°¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥´ÊÇ Ã¥´ÉªÅÂ¨oªnªÁª¨µÎµ®¦´µ¦ª´°¥nµÎµÉ 7 ª´
Áª¨µ °µ¦ª´ 1 10 ª·µ¸ n°µ¦ª´±µ¦r¤°· 1 ¦´Ê
µ¦Îµµ¦ª´ÎÊµ 1 Îµµ¦ª´ÎÊµ» Ç 15 µ¸ ®¦º°¦nªÁª¨µÎµµ
±µ¦r¤°·¸É ³ª´ Îµµ¦ª´´Ê Ân°´ ´¸É 2 ¹°´´¸É 19 °´Ê¦³ÂÂ¨³Â¦´±µ¦r¤°·µ¤¸É¦³»Ä
µ¦µ ¸ Îµ´ °µ¸ÊÄ®o®¼ ¤µ¥Á®» o° 4
®¤µ¥Á®»
1) nµ¸Ê¦³»ÅªoÄ Engineering Recommendation G.5/3 °¥nµÅ¦Èµ¤Äµ¦Îµ®nµnµÇÂ¨³ª·¸µ¦
ª´¸ÉÁ®¤µ³¤ µ¤µ¦¦³¥»rÄoµ¤ o°Â³Îµµ¦ª´±µ¦r¤°·Ä IEC 1000-4-7
2) Ä¦¸¼oÄoÅ¢¢jµ¦µ¥Á·¤ o°¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦ÄoÅ¢¢jµ °»¦r¸ÉÁ}Â®¨nÎµÁ· Â¨³¦³´ªµ¤
Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´¸¤É °¸ ¥¼Án ·¤ ¦ª¤´Ê°»¦rÅ¢¢jµ¸Én°Á oµ´¦³Ä®¤n ³Á}¦³Ã¥r
Îµ®¦´µ¦Îµ®nªÁª¨µ °µ¦ª´ÅoÁ®¤µ³¤¥·É ¹Ê
3) ¨ °ªµ¤Á¡¸¥Ê ±µ¦r¤°· °Â¦´ Â¨³£µª³¦¸ÃÂr nªÄ®n³ÂÄ®oÁ®ÈÄnª
Light Load
4) µ¦´¹nµÂ¦´Â¨³¦³Â±µ¦r¤°· °µÁ¨¸É¥Â¨Åo Á¡ºÉ°Ä®oÅo o°¤¼¨¤¸Á¡¸¥¡°¸ÉÂÄ®o
Á®Èªnµ±µ¦r¤°·Å®¤¸ªµ¤Îµ´ µ¦»n¤ª´nµ°µnª¥Äµ¦Á¨º°±µ¦r¤°·¸É³Îµµ¦´¹
5) Å¤nª¦Äo Capacitive Voltage Transformer (CVT) Äµ¦¦ªª´nµ±µ¦r¤°· Á¡¦µ³ªnµ³Ä®o¨¸É
°´´¼Ç·Á¡¸Ê¥ÅÁºÉ°µµ¦°°¸Éªµ¤¸É¼Ç ° CVT Å¤n¸Á¡¸¥¡°
6) Îµ®¦´Ä¦¸¤É¸ ¸ µ¦n°µµ·Á°¦rÊ´ »¦³rÁ¡º°É Âo
{ ®µ Power Factor ®¦º°¦³¦°
±µ¦r¤°· (Harmonic Filter) °¥¼nÄ¨o´»¦ªª´ ³o°Îµµ¦ª´®¨µ¥Ç¦¸Á¡ºÉ°Ä®o³o°Â¨³
¦°¨»¤¹¨µ¦Îµµ °°»¦rÁ®¨nµ¸Ê » Ç¦¸°n ¦³´±µ¦r¤°·¸É » n°¦nª¤
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Á°µ¦°oµ°·
1. Engineering Recommendation G.5/3 September 1976 The Electricity Council Chief Engineer
Conference “Limits for Harmonics in The United Kingdom Electricity Supply System”
2. The State Energy Comission of Western Australia (SECWA)
Part 2 : Technical Requirement
3. IEC 1000 : Electromagnetic Compatibility (EMC)
Part 4 : Testing and Measurement Techniques
Section 7 : General Guide on Harmonics and Interharmonics Measurements and Instrumentation
for Power Supply Systems and Equipment Connected thereto

