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1. บทน า 

กฟภ. ไดจ้ดัท าหลกัเกณฑฉ์บบันีส้  าหรบัใหก้ารขึน้ทะเบียนและรบัรองหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐานท่ี กฟภ. ก าหนด โดยจะมีการก าหนดขัน้ตอนการตรวจสอบเพื่อ
การขึน้ทะเบียนและรบัรอง การตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์การสุม่หรือการคดัเลือกผลิตภัณฑ ์      
การตรวจสอบและทดสอบ การตดัสินผลใหก้ารรบัรอง การตรวจติดตามภายหลงัการไดร้บัการรบัรอง การแสดง
เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑ ์และการขึน้ทะเบียน 

2. เอกสารอ้างอิง 
หลกัเกณฑฉ์บบันีก้  าหนดขอบขา่ยการใหก้ารรบัรองหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหน่าย อา้งอิงตามมาตรฐานใน

การตรวจสอบและทดสอบ เพื่อการขึน้ทะเบียนและรบัรองหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ย  

3. ขอบข่าย 
หลกัเกณฑฉ์บบันีก้  าหนดขอบขา่ยการใหก้ารรบัรองหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยดงัตอ่ไปนี ้
3.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย พิกัดก าลงั 30 kVA 1 เฟส แบบน า้มัน ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ มี

การออกแบบและสรา้งใหส้ามารถทนการลดัวงจรจากภายนอก เหมาะสมส าหรบัการติดตัง้ภายนอก ใน
ระบบแรงดนัไฟฟา้ดา้นปฐมภมิู 19 kV หรอื 22 kV 50 Hz 

3.2 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย พิกัดก าลงั 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 3 เฟส แบบน า้มัน 
ระบายความรอ้นด้วยอากาศ มีการออกแบบและสรา้งให้สามารถทนการลัดวงจรจากภายนอก 
เหมาะสมส าหรบัการติดตัง้ภายนอก ในระบบแรงดนัไฟฟา้ดา้นปฐมภมิู 22 kV หรอื 33 kV 50 Hz 

4. ข้ันตอนการขึน้ทะเบียนและรับรองหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 

หากไม่ไดมี้การก าหนดอา้งอิงเอกสารหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐาน ท่ีจ าเพาะเจาะจงไวใ้น
เอกสารฉบบันี ้ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์า่งๆท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยหน่วยรบัรองและ กฟภ. เพื่อประกอบการควบคมุกระบวน 
การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์ 
หมายเหต:ุ ตลอดกระบวนการรบัรองผลิตภณัฑ์และการขึน้ทะเบียนกบั กฟภ. ผูย้ื ่น หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง ไม่มีสิทธิ์เรียกรอ้งการชดเชยความเสยีหาย
ใดๆที่เกิดขึน้จากหน่วยรบัรองในการยุติการด าเนินการ เนื่องจากสาเหตทุี่ผูย้ืน่หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ต่างๆทีก่  าหนด เพิกเฉย 
ไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือที่คลา้ยกนั ในการด าเนินการใดๆในกระบวนการรบัรองผลิตภณัฑ์ที่ส่งผลใหห้น่วยรบัรองไม่สามารถปฏิบตัิการหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดได ้และหากมีผลท าใหห้น่วยรบัรองถูกด าเนินการทางกฎหมายจาก กฟภ. อนัเนือ่งมาจากผลกระทบทีผู่ย้ืน่ หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองกระท าการไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตา่งๆที่ก าหนด หน่วยรบัรองสามารถเรียกรอ้งตอ่ผูย้ืน่หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองใหร้บัผิดชอบตอ่การถูกด าเนินการทางกฎหมาย เช่น 
ช าระคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรือทีค่ลา้ยกนัตอ่ กฟภ. โดยรวมถึงคา่ใชจ้่ายอืน่ใดทีห่น่วยรบัรองตอ้งรบัผดิชอบระหว่างการด าเนินการทางกฎหมาย ทัง้หมด
จน สิน้สดุคดี หากเป็นเหตใุหห้น่วยรบัรองเส่ือมเสียชื่อเสียง หน่วยรบัรองมีสิทธ์ิเรยีกรอ้งการชดเชยไปยงัผูย้ื่นหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรอง การด าเนินคดีใดๆ ให้
เป็นไปตามหลกักฎหมายไทย 
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4.1 การควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและรับรอง 
ผลติภณัฑ ์(PEA PRODUCT ACCEPTANCE) รหสั PEA-PC-001  

4.2 การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ณ สถานท่ีของผูผ้ลิต หรือ โรงงาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารตรวจ
คุณภาพโรงงาน (Factory Inspection Requirement) รหสั PEA-FI-001 รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเอกสาร
ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3 ในการขอรบัการตรวจสอบรบัรองและการขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑ ์ใหย้ื่นเอกสาร ขอ้มูล และหลกัฐาน
ต่างๆส  าหรับการขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ตามท่ีก าหนดในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ของ
หลกัเกณฑฯ์ PEA-PC-001 และเอกสารเพิ่มเติมส  าหรบัหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ย ดงัตอ่ไปนี ้
• รายการและรายละเอียดแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย โดยอ้างอิงตาม

ขอ้ก าหนดทางเทคนิค (Specification) No.RTRN-047/2561 หรือ No.RTRN-035/2561 ทัง้นีก้รณีท่ี
มีการปรบัปรุงเอกสารหรอืปรบัเปลี่ยน ใหอ้า้งอิงตามประกาศฉบบัลา่สดุท่ี กฟภ. ไดด้  าเนินการอนุมัติ
และประกาศใช ้

• เอกสารระบุความสามารถในการผลิต ส  าหรบัหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย เป็นรายสปัดาห ์หรือ
รายเดือน หรอืตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ส  าหรบัหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยแตล่ะพิกดัก าลงั  

• เอกสารประเมินตนเองตามรูปแบบท่ีหนว่ยรบัรองก าหนด 
• รายละเอียดการใหข้อ้มูลคุณสมบติัของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายใหเ้ป็นไปตาม No.RTRN-

047/2561 หรือ No.RTRN-035/2561 และแนวทางการใหข้อ้มลูเป็นไปตามตวัอย่างตาม ภาคผนวก 
ก  ข และ ค ของหลกัเกณฑฉ์บบันี ้

หมายเหต:ุ  
1. เอกสาร ขอ้มูลต่างๆที่ก าหนด ใหน้ าส่งตวัจริง หรือส าเนาที่รบัรองความถูกตอ้งจากผูมี้อ านาจตามกฎหมายของผูย้ื่นค  าขอซึ่งรวมถึง

หนงัสอืมอบอ านาจ ทัง้นีอ้ายขุองหนงัสอืมอบอ านาจก าหนดใหไ้ม่เกิน 2 ปีนบัตัง้แตว่นัทีล่งนามในหนงัสอืมอบอ านาจ  

2. กรณใีนระหว่างด าเนินการตรวจประเมินพบความไม่สอดคลอ้ง หรือความไม่ครบถว้นของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ หน่วยรบัรองสามารถ

รอ้งขอเอกสารและขอ้มูลเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสมเพือ่ประกอบการพิจารณาด าเนินการ ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งใหค้วามร่วมมือในการส่ง

มอบขอ้มูลและเอกสารต่างๆประกอบการด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่  าหนดโดยมิชกัชา้ หากไม่ด  าเนินการตามการรอ้งขอ หน่วย

รบัรองจะด าเนินการยตุกิารรบัรองผลติภณัฑ์ และพจิารณาพกัใช ้หรือเพกิถอนการรบัรองผลติภณัฑ์ (ถา้เกีย่วขอ้ง) 

4.4 การขึน้ทะเบียนและการควบคุมผู้ได้ร ับการรับรองท่ีเป็นผู้ท่ีขึน้ทะเบียนกับ กฟภ. ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑก์ารควบคมุผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูท่ี้ขึน้ทะเบียน รหสั PEA-AVL-001 
หมายเหต:ุ ผูไ้ดร้บัการรบัรองที่ไม่ไดย้ื่นขอขึ้นทะเบียนกบั กฟภ. ไม่สามารถแสดงเครื่องหมายและรหัสตามขอ้ก าหนด ระเบียบ และ
หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่า้งถึงจากเอกสารฉบบันีไ้ด ้
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4.5 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายทุกตวัหรือทุกหน่วยตอ้งมีการแสดงขอ้มูลชนิดหรือแบบรุน่ท่ีไดก้ าหนด
หรอืระบุไวต้ามหลกัเกณฑฉ์บบันีก้ารแสดงเครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑ ์รหสัผลติภณัฑข์อง กฟภ. และ
เครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑข์องหน่วยรบัรองท่ี กฟภ.แต่งตัง้ ใหเ้ป็นไปตามเอกสารหลกัเกณฑก์ารใช้
เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑ ์รหสั PEA-MARK-001 โดยใหแ้สดงในต าแหนง่ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่มีสิ่งบด
บงั  

4.6 ตามหลกัเกณฑฉ์บับนี ้ไม่ใหแ้สดงเครื่องหมายรบัรองผลิตภัณฑร์วมถึงรหสัผลิตภัณฑบ์นหมอ้แปลง
ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายดว้ยวสัดุพลาสติก กระดาษ สติ๊กเกอร ์วสัดุท่ีอ่อนตวัไดง้่ายจากความรอ้น วสัดุท่ี
เสื่อมสภาพได้ง่าย และท่ีคลา้ยกัน ซึ่งส่งผลต่อการคงอยู่และความคงทนของเครื่องหมายรบัรอง
ผลติภณัฑร์วมถึงรหสัผลติภณัฑ ์
หมายเหต:ุ ตวัอย่างการแสดงเครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑแ์ละรหสัผลิตภณัฑ ์ใชก้ารยิงเลเซอรล์งบนวสัดโุลหะ เป็นตน้ 

4.7 เครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑร์วมถึงรหสัผลิตภณัฑต์อ้งไม่ลบเลอืนตลอดอายุการใชง้านของหมอ้แปลง
ไฟฟ้าระบบจ าหน่าย โดยหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายทุกหน่วยใหแ้สดงป้ายเครื่องหมายรบัรอง
ผลติภณัฑท่ี์มีขนาดอยา่งนอ้ย 150 mm X 150 mm โดยมิติและสดัสว่นของเครื่องหมายฯของ กฟภ. ตอ้ง
มีขนาดไม่เลก็กวา่ 130 mm ตามมิติดา้นยาวสดุ ระยะการแสดงเครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑข์อง กฟภ. 
ใหห้่างจากขอบของป้ายเครื่องหมายฯดา้นบนและลา่งประมาณ 10 mm และใหป้รบัสดัสว่นนัน้สมดุล
กบัมิติท่ีก าหนดในหลกัเกณฑฯ์ รหสั PEA-MARK-001 
ทัง้นีก้ารวางต าแหนง่ของเครื่องหมายการรบัรองของหนว่ยรบัรอง ใหว้างท่ีกึ่งกลางดา้นลา่งหรอืดา้นขา้ง
ขวาตามความเหมาะสมจากเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของ กฟภ . โดยให้มีระยะขอบระหว่าง
เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑข์อง กฟภ.และหนว่ยรบัรองหา่งกนัอยา่งนอ้ย 10 mm  
มิติหลักของเครื่องหมายการรับรองของหน่วยรับรองต้องไม่น้อยกว่า 80 % และไม่เกินกว่ามิติ

เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑข์อง กฟภ. ดา้นท่ีแคบท่ีสดุ  

การแสดงเครื่องหมายฯให้เป็นท่ีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีหน่วยรับรองนั้นๆก าหนด และตาม

หลกัเกณฑฯ์ รหสั PEA-MARK-001 ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ต าแหน่งในการแสดงป้ายเครื่องหมายการรบัรองผลิตภณัฑใ์หแ้สดงท่ีเปลือกหุม้ของหมอ้แปลงไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ยในดา้นท่ีไม่ใช่ดา้นท่ีติดตัง้หนัเขา้กบัแทน่วาง เสา ก าแพง หรอืคลา้ยกนั ท่ีมีผลท าใหปิ้ดบงั
ปา้ยเครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑ ์และการแสดงปา้ยเครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑข์อง กฟภ. จะตอ้งอยู่
ใกลก้ับการแสดงพิกัดก าลงัท่ีเปลือกหุม้หมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหน่ายและตอ้งไม่สง่ผลกระทบกบัการ
เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัเกณฑท่ี์ กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรองก าหนด 
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5. การจ าแนกผลิตภณัฑ ์

Item 
Number 

of  
phase 

PEA 

Material No. 

Rated 
Power 
(kVA) 

Primary-
Secondary 
Voltage (V) 

Type 
Vector 
Group Model 

1 
1 

1050000011 
30 

22,000 – 480/240 Withstand  

short-circuit 
- 

ตามท่ี 

ผูย้ื่น
ก าหนด 

2 1050000206 19,000 – 480/240 

3 

3 

1050010066 
50 

22,000 – 416/240 

Permanently  

sealed and  

completely oil filled 
system (without gas 
cushion), withstand 
short-circuit 

Dyn11 

4 1050010138 33,000 – 416/240 

5 1050010067 
100 

22,000 – 416/240 

6 1050010139 33,000 – 416/240 

7 1050010068 
160 

22,000 – 416/240 

8 1050010140 33,000 – 416/240 

9 1050010069 
250 

22,000 – 416/240 

10 1050010141 33,000 – 416/240 

6. การตรวจสอบและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 

6.1 สภาวะแวดลอ้มในการทดสอบ ใหอ้้างอิงตามมาตรฐานหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีก าหนดในแต่ละหัวขอ้ หาก
หวัขอ้ทดสอบหรอืตรวจสอบใดไม่มีก าหนดไว ้ใหใ้ชต้ามตารางดงัตอ่ไปนี ้

อุณหภมูิแวดล้อม ความชืน้ ความดันบรรยากาศ 

ไม่เกิน 40 C ไม่เกิน 90 %RH 86 – 106 kPa 

  หมายเหต:ุ หาก กฟภ. มีการก าหนดสภาวะไวเ้ป็นอย่างอื่นตามเอกสารทางเทคนิคหรือขอ้ก าหนดเฉพาะอืน่ใด ใหอ้า้งอิงตามขอ้ก าหนดนัน้ที่
เกีย่วขอ้ง เป็นล าดบัตน้ 
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6.2 การคดัเลอืกตวัอยา่งส  าหรบัการตรวจสอบรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามตารางดงัตอ่ไปนี  ้ 

Item 
Number 

of phase 

Rated Power 
(kVA) 

Voltage 
(V) 

Sample number 
/ Model 

1 
1 30 

22,000 – 480/240 1 

2 19,000 – 480/240 1 

3 

3 

50 
22,000 – 416/240 1 

4 33,000 – 416/240 1 

5 
100 

22,000 – 416/240 1 

6 33,000 – 416/240 1 

7 
160 

22,000 – 416/240 1 

8 33,000 – 416/240 1 

9 
250 

22,000 – 416/240 1 

10 33,000 – 416/240 1 

หมายเหตุ: ใหก้ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑ์ เฉพาะหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายขนาด 30 kVA, 50 kVA, 100 kVA,  
160 kVA และ 250 kVA เทา่นัน้ 
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6.3 การตรวจสอบและทดสอบเพื่อการรบัรอง  
ส าหรบั Routine test ใหด้  าเนินการดงัหวัขอ้ตามตารางตอ่ไปนี ้

Group Test items 
ระเบียบ
มาตรฐาน/
ข้อก าหนด 

Remark 

T1 Total Weight and Dimensions  
 (ดภูาคผนวก ก และ ข) 

PEA 
RTRN-047-2561 
และ 
RTRN-035-2561 

- เกณฑ ์±5 % of weight declared value(S) 
ตาม Performance data and guarantee 
จากผูผ้ลติ 
- เกณฑ ์±3 % of dimension declared 
value(S) ตาม Performance data and 
guarantee จากผูผ้ลติ 
- Dimensions ใหพ้ิจารณามิติภายนอกท่ี
ส  าคญัของหมอ้แปลง 

T2 Name plate ใหท้  าการเพิ่มช่ือรุน่เขา้ไปใน Name plate 
การตรวจประเมินท าโดยการตรวจพินิจ 

T3 (1) Measurement of  voltage 
 ratio and check of phase 
 displacement 

IEC 60076-1  วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
- - คา่ voltage ratio ใหว้ดัทกุ tab และคา่ท่ีวดั

ไดต้อ้งแตกตา่งจากคา่ท่ีระบุไม่เกิน ± 0.5%  
- - กรณีหมอ้แปลง 3 เฟส Phase 

displacement ตอ้งเป็นไปตามท่ีระบ ุ
(2) Measurement of winding 
 resistance   

2.1) Single phase  
        transformer 
2.2) Three phase  
        transformer 

IEC 60076-1  วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
- การวดัความตา้นทานใหว้ดัทกุ tab โดยคา่
ความตา้นทานแตล่ะเฟสตอ้งแตกตา่งจาก
คา่เฉลี่ยของทกุขดลวดไม่เกิน ±0.5 % 
(ส  าหรบัหมอ้แปลง 3 เฟส)  
- การพิจารณาคา่ความตา้นทานใหท้  าการ

Correction ไปท่ี อุณหภมิูอา้งอิง 75 C 
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Group 1. Test items 
ระเบียบ
มาตรฐาน/
ข้อก าหนด 

Remark 

 (3) Applied  voltage test  IEC 60076-3 
และ ภาคผนวก จ 

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC และ 
ประเมินตามภาคผนวก จ ตาราง จ.2 (หวัขอ้ 
Power frequency for 1 min) 

(4) Induced voltage withstand  
 test 

IEC 60076-3 วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 

1. (5) Measurement of no-load loss 
 and current at 90%, 100% 
 and 110% of rated voltage 

IEC 60076-1 และ 
ภาคผนวก ง 

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
- - คา่ no-load loss1 ท่ี TAP 3 ผลการทดสอบ

ตอ้งไม่เกินคา่ในตารางภาคผนวก ง และตอ้ง
ไม่เกิน +5 %2 จากคา่ท่ีวดัหรอืระบจุากผูผ้ลติ  

- - คา่ no-load current1 ท่ี TAP 3 ตอ้งไม่เกิน  
+30 % จากคา่ท่ีระบุตาม Performance data 
and guarantee จากผูผ้ลติ 

- หมายเหต:ุ  
-    1. ประเมินจากแรงดนัไฟฟ้าทดสอบ 100 % 
-    2. อา้งอิง “The European commission working    

-        document Directive 2009/125/EC 
2. (6) Measurement of short-circuit 

 impedance and load loss 
IEC 60076-1 และ 
ภาคผนวก ง 

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
- คา่ short-circuit impedance ท่ี TAP 3  
ตอ้งไม่เกิน ±10 % จากคา่ท่ีระบุในตาราง 
ภาคผนวก ง 
- คา่ load loss ท่ี TAP 3 ผลการทดสอบตอ้ง
ไม่เกินคา่ในในตาราง ภาคผนวก ง และตอ้ง
แตกตา่งจากคา่ท่ีวดัท่ีโรงงานไม่เกิน +5 %* 
* อา้งอิง “The European commission working  
document Directive 2009/125/EC  

3. (7) Leak testing with pressure IEC 60076-1 วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC โดย 
ตรวจประเมินแลว้ตอ้งไม่เกิดการรั่วของน า้มนั 
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ส าหรบั Type test ใหด้  าเนินการดงัหวัขอ้ตามตารางตอ่ไปนี ้

Group Test items 
ระเบียบ
มาตรฐาน/
ข้อก าหนด 

Remark 

T4 Routine test T3 except (7) 
(before short-circuit)   

IEC 60076-1,                
IEC 60076-3, 
ภาคผนวก ง และ
ภาคผนวก จ  

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC  
ประเมินตามภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ 
ตาราง จ.2 (หวัขอ้ Power frequency for     
1 min) 

T5 Temperature rise IEC 60076-2  
และ ภาคผนวก จ 

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
และประเมินตามภาคผนวก จ ตาราง จ.1 

T6 Short-circuit withstand test with 
Full wave lightning impulse test 
 

IEC 60076-5,  
IEC 60076-3, 
IEC 60060-1 
และ ภาคผนวก จ  

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
ประเมินตามภาคผนวก จ ตาราง จ.2 (หวัขอ้ 
Full wave lightning impulse) และ ตาราง  
จ.3 

T7 Routine test T3 except (7)  
(after short-circuit)   

IEC 60076-1 ,                
IEC 60076-3, 
ภาคผนวก ง และ
ภาคผนวก จ  

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC  
ประเมินตามภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ 
ตาราง จ.2 (หวัขอ้ Power frequency for     
1 min) 
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ส าหรบั Addition test ใหด้  าเนินการดงัหวัขอ้ตามตารางตอ่ไปนี ้
T8 Oil dielectric strength test IEC 60296  

Table 2 และ 
IEC 60156  
with partially 
spherical 
electrodes  

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
โดยตอ้งมีคา่แรงดนัเบรกดาวน ์ ≥ 30 kV 
ส าหรบัน า้มนัใหม่ (drain จากหมอ้แปลง)  

T9 Dry film thickness test  ISO 12944-5 
และ ภาคผนวก ฉ 

วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 
และประเมินตามภาคผนวก ฉ โดยการวดัคา่
ความหนาผิวภายนอกใหว้ดัทกุดา้นของตวั
หมอ้แปลง ยกเวน้ดา้นลา่ง โดย 

หมอ้แปลง 1 เฟส : ทกุจุดท่ีตรวจสอบตอ้งมี
ความหนาไม่ต ่ากวา่ 200 m  
หมอ้แปลง 3 เฟส : ทกุจุดท่ีตรวจสอบตอ้งมี
ความหนาไม่ต ่ากวา่ 160 m 

T10 Bushing Clearance 
(a) Between HV to HV  
(b) Between HV to Earth  

 

PEA 
RTRN-047-2561 
และ 
RTRN-035-2561 

ตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของ กฟภ. 
- At least  225 mm for 22 kV system 
- At least  320 mm for 19/33 kV system 
 

หมายเหต:ุ  
1. ส าหรบัการทดสอบ Group T1 – T3 (Routine test) ใหด้  าเนินการทีห่น่วยทดสอบของโรงงานผูผ้ลติ 
2. ส าหรบัการทดสอบ Group T4 - T7 (Type test) ใหด้  าเนินการทีห่น่วยทดสอบที ่กฟภ. ยอมรบั  
3. ส าหรบัการทดสอบ Group  T8 - T10 (Addition test) ใหด้  าเนินการทีห่น่วยทดสอบของโรงงานผูผ้ลติ  
4. หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายตวัอย่างจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและทดสอบตาม Group T1-T10 ทกุรายการตามภาคผนวก ฌ  
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7. การยอมรับผลตรวจสอบและ/หรือทดสอบ ท่ีด  าเนินการโดย 

7.1 หนว่ยงานบุคคลท่ีสามท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้และขึน้ทะเบียนจาก กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง โดยตอ้งไดร้บัการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายและตาม
หลกัเกณฑท่ี์ กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง ก าหนด หรอื 

7.2 หน่วยงานบุคคลท่ีสามท่ีไดร้บัการแต่งตัง้และขึน้ทะเบียนจาก กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรอง โดยผ่านการ
ตรวจประเมินและรบัรองความสามารถของหอ้งปฏิบัติการตามหลกัการของ มอก.17025 หรือ ISO/IEC  
17025 ในขอบขา่ย และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง ก าหนด หรอื 

7.3 หนว่ยงานภายในโรงงานท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้และขึน้ทะเบียนจาก กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง โดยผา่น 
 การตรวจประเมินและรบัรองความสามารถของหอ้งปฏิบติัการตามหลกัการของ มอก.17025 หรือ ISO/IEC 

17025 หรือไดร้บัการรบัรองความสามารถของหอ้งปฏิบัติการตาม มอก.17025 หรือ ISO/IEC  17025  ใน
ขอบขา่ยและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง ก าหนด หรอื 

7.4 หอ้งปฏิบติัการส  าหรบัการทดสอบในรายการเฉพาะท่ีไดร้บัการแต่งตัง้และขึน้ทะเบียนจาก กฟภ. และ/หรอื 
หนว่ยรบัรอง  โดยผา่นการตรวจประเมินและรบัรองความสามารถของหอ้งปฏิบติัการตามหลกัการ ของ มอก.
17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในบางรายการ ท่ีอยู่ในขอบข่ายและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กฟภ. และ/หรือ 
หนว่ยรบัรอง ก าหนด หรอื 

7.5 หนว่ยงานหรอืหอ้งปฏิบติัการทดสอบท่ี กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง ใหก้ารยอมรบั ตามเกณฑท่ี์ กฟภ. และ/
หรอื หนว่ยรบัรองก าหนด 
หมายเหตุ: หนว่ยรบัรองจะยอมรบัผลการตรวจสอบและ/หรือทดสอบ จากหอ้งปฏิบตักิารทดสอบเฉพาะที่ไม่สามารถแต่งตัง้
หรือขึน้ทะเบยีน หรือไมม่หีนว่ยงานทีไ่ดร้บัการรบัรองความสามารถตาม มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025 เทา่นัน้ 

8. ใบรับรอง และข้อตกลงในการรับรองผลิตภณัฑ ์

8.1 ใหเ้ป็นตามท่ีก าหนดตามหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์รหสั PEA-PC-001 ขอ้ 5.4 และ  ขอ้ 

5.5 รวมถึงเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นเอกสารรบัค าขอ เอกสารหรอืใบรบัรองผลติภณัฑ ์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2 ผูย้ื่นและผูไ้ดร้บัการรบัรอง ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารหรือแบบค าขอรบัรองผลิตภณัฑ์

และขอ้ตกลงในการรบัรองผลิตภณัฑท่ี์ไดล้งนามยอมรบักับหน่วยรบัรองอย่างสม ่าเสมอ หากหน่วยรบัรอง

พบวา่ผูย้ื่นหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองฝ่าฝืน ไม่ปฏิบติัตาม หรอืละเมิดขอ้ตกลง หนว่ยรบัรองสามารถพิจารณาเพิก

ถอนหรอืยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑไ์ดต้ามความเหมาะสม 
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9. ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับผู้ได้รับการรับรองและขึน้ทะเบียน 

 การประเมินความสามารถผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง ภาคผนวก ช       
ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และ/หรือ ผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ตอ้งจัดท ารายงานการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายตาม
ขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรอง โดยระบุขอ้มลูตา่งๆท่ีสามารถสอบกลบัไปยงัขอ้ก าหนดทางเทคนิคท่ีอา้งถึงตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 4.3 หรือ TOR อ่ืนๆของ กฟภ. ได ้(ถ้าเก่ียวขอ้ง) ตอ้งระบุถึงจ านวน และ/หรือ หน่วยงานของ 
กฟภ. ท่ีรบัมอบ ท่ีสง่มอบหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายใหก้บั กฟภ. โดยผูไ้ดร้บัการรบัรอง และ/หรือ ผูท่ี้ขึน้
ทะเบียนใหจ้ดัท ารายงานทกุๆ 6 เดือน  

10. การตรวจติดตามผล 
 หนว่ยรบัรอง จะด าเนินการตรวจติดตามผล โดยท าการ 
10.1 ตรวจประเมินระบบการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์ณ สถานท่ีของผูผ้ลติ หรอื โรงงาน อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

และ 
10.2 สุม่หรอืคดัเลอืกหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยเพื่อท าการตรวจสอบและทดสอบอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี โดย 

- สุม่/คดัเลอืก หมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยอยา่งนอ้ย 1 ชุดตอ่รุน่ตอ่ใบรบัรอง จากผูผ้ลติหรอืโรงงานท่ี
ท า เพื่อตรวจสอบและ/หรอืทดสอบตามมาตรฐานและหลกัเกณฑต์า่งๆท่ีหนว่ยรบัรองก าหนด และ/หรอื 

- สุม่/คดัเลือก หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายอยา่งนอ้ย 1 ชุดต่อรุน่ต่อใบรบัรองจากคลงัพสัดุของ กฟภ. 
หรอืจากสถานท่ีอ่ืนใดนอกเหนือจากสถานท่ีของโรงงานหรอืผูผ้ลิต เพื่อตรวจสอบและ/หรอืทดสอบตาม
มาตรฐานและหลกัเกณฑต์า่งๆท่ีหนว่ยรบัรองก าหนด 

 โดยผลของการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์ การตรวจสอบและทดสอบหมอ้แปลง
ไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยตอ้งผา่นเป็นไปตามหลกัเกณฑฉ์บบันี ้และหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีก าหนด 
หากผลการตรวจติดตามผลสามารถแสดงไดว้่าผูไ้ดร้บัการรบัรอง รกัษาคุณภาพผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑต์่างๆท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง หน่วยรบัรอง อาจพิจารณาปรบัลดจ านวนครัง้
การตรวจสอบ ทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย และการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ์แต่ในทางกลบักันหากผลการตรวจติดตามผลแสดงไดว้่าผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษา
คุณภาพผลิตภัณฑแ์ละระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์่างๆท่ีก าหนดได้
อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง หน่วยรบัรอง อาจพิจารณาปรบัเพิ่มจ านวนครัง้การตรวจสอบผลิตภณัฑแ์ละ
ตรวจประเมินระบบการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์  ตามความเหมาะสม แตจ่ะยงัคงมีการด าเนินการอย่าง
นอ้ย 1 ครัง้ในรอบการรบัรองผลติภณัฑ ์
หมายเหต:ุ  กรณทีีต่อ้งมีการบรรจ ุการป้องกนั และการขนยา้ยใดๆ เพือ่น าไปด าเนินการตรวจสอบและทดสอบหมอ้แปลงตามทีก่  าหนด ใหผู้ ้
ไดร้บัการรบัรองรบัผดิชอบด าเนินการและคา่ใชจ้่ายตา่งๆทีเ่กิดขึน้ เวน้แต ่กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรอง ก าหนดเป็นอย่างอืน่ 
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10.3 หน่วยรบัรองจะด าเนินการตรวจสอบและทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายท่ีสุม่หรือคดัเลือกตามขอ้ 
10.2 ของแต่ละครัง้ใน หวัขอ้ตามตารางภาคผนวก ฌ โดยหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายตวัอย่างจะตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบและทดสอบตาม Group S1 – S7 ทุกรายการ ณ หอ้งปฏิบติัการทดสอบท่ีประกาศโดย 
กฟภ.  
ในกรณีท่ีพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายท่ีสุ่มตัวอย่างมาท าการทดสอบชุดแรก “ไม่ผ่าน” ให้
ด  าเนินการสุม่ตวัอยา่งในคณุลกัษณะเดียวกนัเพิ่มเติมอีกอยา่งนอ้ย 1 ชุด เพื่อด าเนินการการตรวจสอบและ
ทดสอบซ า้ทกุรายการดงัขา้งตน้   
ถา้พบว่าผลของชุดตวัอย่างท่ีสอง “ผ่าน” แต่ชุดตวัอย่างแรก “ไม่ผ่าน” ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งด าเนิน การ
จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์หาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยอ้างอิงแนวทางตามเอกสาร
หลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์รหสั PEA-PC-001 ขอ้ 7 
ถา้ผล “ไม่ผ่าน” ทัง้สองชุด หน่วยรบัรองจะด าเนินการพิจารณาพกัใชห้รือเพิกถอนตามภาคผนวก ญ และ
ตามเอกสารหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์รหสั PEA-PC-001 ขอ้ 8   

10.4 กรณีท่ีไม่สามารถสุม่หรอืคดัเลอืกตวัอยา่งเพื่อท าการตรวจติดตามประจ าปีตามขอ้ 10.2 ได ้เน่ืองมาจาก 
- ผูผ้ลิต หรือ โรงงาน ผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย ผลิตจ านวนจ ากัด หรือผลิตขึน้มาจ านวนตาม

ค าสั่งผลติ  
- ไม่มีหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยรุน่นัน้ๆในคลงัสนิคา้ของผูผ้ลติ หรอื โรงงาน 
- ผลติตามค าสั่งผลติ ท าใหไ้ม่สามารถสุม่ตวัอยา่งได ้เน่ืองจากเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย 
- เกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น ความเสยีหายของเครื่องจกัร การขาดแคลนวตัถดิุบ หรอืภยัธรรมชาติ  

 หน่วยรบัรองจะมีการรอ้งขอใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองจัดเตรียมตวัอย่างหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายอย่าง
นอ้ย 1 ชุดเพื่อน าไปท าการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑต์ามหัวขอ้ท่ีก าหนด หากหน่วยรบัรอง ไม่
สามารถด าเนินการสุม่หรอืคดัเลอืกตวัอยา่งหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยจากผูผ้ลติ โรงงาน คลงัพสัดขุอง 
กฟภ. หรือจากสถานท่ีอ่ืนใดนอกเหนือจากสถานท่ีของโรงงานหรือผูผ้ลิต ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด และมี
ระยะเวลาเกิน 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีใหร้บัการรบัรอง หนว่ยรบัรองจะด าเนินการพิจารณาเพิกถอน หรอื ยกเลกิ
การรบัรอง และด าเนินการแจง้ขอ้มูลดงักลา่วต่อ กฟภ. เพื่อด าเนินการถอดรายช่ือออกจากทะเบียนของ 
กฟภ. ตอ่ไป 

11. การต่ออายุใบรับรอง 
ก่อนท่ีใบรบัรองผลติภณัฑจ์ะหมดอายลุว่งหนา้อยา่งนอ้ย 160 วนัท าการ แตไ่ม่เกิน 240 วนัท าการ กฟภ. และ/
หรอื หนว่ยรบัรองจะสุม่หรอืคดัเลอืกตวัอยา่งหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหนา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองและขึน้ทะเบียน 
อย่างนอ้ย    1 ชุดตวัอย่าง มาตรวจสอบและทดสอบตามรายการหวัขอ้ทดสอบดังตารางในหวัขอ้ 6.3 และ
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ภาคผนวก ฌ โดยผลการด าเนินการตรวจสอบและทดสอบตอ้งผ่านตามเกณฑท่ี์ก าหนดและตอ้งแลว้เสร็จ
ก่อน 25 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใบรบัรองจะหมดอายุ  
หมายเหต:ุ หากมีเหตสุดุวิสยั เหตผุลอนัเนือ่งมาจากสภาวะการณท์ีไ่ม่ปกต ิหรือเหตผุลทางเศรษฐกิจ หรือเหตอุืน่ใดทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดแ้ลว้
เสร็จ ใหห้น่วยรบัรอง และ กฟภ. สามารถพจิารณาก าหนดแนวทางเพิ่มเตมิไดต้ามความเหมาะสม 

12. การพักใช้ หรือเพิกถอนใบรับรอง 
ใหเ้ป็นไปตามเอกสารหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑ ์รหสั PEA-PC-001 ขอ้ 8 และเอกสาร
หลักเกณฑ์การควบคุมผู้ได้ร ับการรับรองและผู้ท่ีขึน้ทะเบียน รหัส PEA-AVL-001 ข้อ 6 โดยด าเนิน การ
ดงัตอ่ไปนี ้

12.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถกูพกัใชใ้บรบัรอง เน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด จะถกู
พกัใชใ้บรบัรองเป็นการชั่วคราวจนกวา่จะด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขจนเป็นท่ียอมรบัจากหนว่ยรบัรอง ผูท่ี้ถกู
พกัใชต้อ้งแสดงหลกัฐานท่ีไดร้บัจากหนว่ยรบัรองตอ่ กฟภ. เพื่อพิจารณาและอนมุติัปรบัสถานะจากการถูก
พกัใชก้ลบัมาสูส่ถานะผูท่ี้ขึน้ทะเบียน 

12.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถูกพักใช้ใบรบัรองและไม่สามารถปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด จะถกูเพิกถอนใบรบัรองและถอดออกจากการเป็นผูท่ี้ขึน้ทะเบียนของ กฟภ. ถา้ตอ้งการ
ขึน้ทะเบียนใหม่อีกครัง้ ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด จน
เป็นท่ียอมรบัจากหน่วยรบัรอง และเริ่มกิจกรรมขอการรบัรองและขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑใ์หม่ ทัง้นีห้น่วย
รับรองขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกพิจารณาเอกสาร ข้อมูลประกอบต่าง ๆ ทั้งก่อนและในระหว่างการ
ด าเนินการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์ 
หน่วยรบัรองขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัด าเนินการใหก้ารรบัรองจนกวา่จะมั่นใจไดว้า่ผูท่ี้ถูกเพิกถอนใบรบัรองและ
ถูกถอดออกจากการเป็นผู้ท่ีขึน้ทะเบียนของ กฟภ. ไดด้  าเนินการใดๆจนสามารถควบคุมคุณภาพของ
ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ท่ี กฟภ. และ/หรอืหนว่ยรบัรองก าหนด 
หมายเหตุ: กรณีที่ผูไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนไดร้บัผลกระทบต่อสญัญาการจดัซือ้จดัจา้งต่าง ๆ  ของ กฟภ. ที่ก าหนด ใหเ้ป็นไปตามภาระผูกพนั
ตามขอ้สญัญานัน้ ๆ ดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 1 เฟส 

 

Manufacturer’s name and country of origin  
Type or Model 
Applied standard 
Rated output kVA  
Rated frequency Hz  
Polarity -  
Rated primary voltage V  
Rated secondary voltage V  
Operation duty: continuous operation (Type DB) Yes/No  
Max. temperature rise of winding, at full load 
Max. temperature rise of top oil, at full load 

K 
K 

 

Primary tapping: off-circuit condition 
Number of steps of primary tapping 
Per cent of rated voltage of each tapping 

Yes/No Steps  
% 
% 

 

No-load current & Tolerance % & %  

Short-circuit impedance at 75 C & Tolerance % & %  

Losses, for each transformer unit: 
No-load loss plus positive tolerance  

Load loss, plus positive tolerance, at 75 C 

 
W 
W 

 

Efficiency in %, at 75 C and at load:  
- 1/2 of rated power and P.F. = 1.0  
- 1 of rated power and P.F. = 1.0 

 
% 

% 

 

Voltage regulation at P.F. = 1.0 %  
Connection symbol Dyn11  
Type of oil preservation system -  
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 1 เฟส (ต่อ) 

Bushings 
- Manufacturer’s name 
- Country of origin 
- Applied standard 
- Rated current 
- BIL 
- Low-frequency dry 1-minute test voltage 
- Low-frequency wet 10-second test voltage 
- Colour of glazing 
- Stud thread size, Metric  

 
- 
- 
- 
A 

kV, peak 
kV, r.m.s. 
kV, r.m.s. 

- 
- 

HV LV 
  

Winding 
- Manufacturer’s name 
- Country of origin 
- Material: copper 
- Type of enamel or insulating material of wire 
- Size of wire 

- for HV side (diameter)  
- for LV side (dimension)  

- Resistance per phase at 75C  
- Full-wave impulse withstand voltage, or BIL  
- Power-frequency test voltage, 1 min  
- Construction of winding 
- Current density 
- Number of layer per coil 
- Number of turns of each coil in tap No.3 
- Number of turns of each tapping position 
- Total turns of each coil 

 
- 
- 
- 
- 

Yes/No 
mm 

mm x mm 
Ohm 

kV, peak  
kV, r.m.s.  

- 
A/mm2 

- 
Turns 
Turns 
Turns 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 1 เฟส (ต่อ) 

Terminal connectors on HV and LV bushings 
- Manufacturer’s name 
- For copper conductor diameter range (HV side) 
- For aluminium conductor diameter range (HV side) 
- For copper conductor diameter range (LV side) 
- For aluminium conductor diameter range (LV side) 
- Number of circuits, take-off (LV side) 
- Terminal pads are according to PEA’s Drawing  

 
- 

mm 
mm 
mm 
mm 

Circuits 
Yes/No 

 

Core  
- Manufacturer’s name   
- Country of origin 

 
- 
- 

 

Method of cooling -  
Total cooling surface m2  
Brand of oil used for initial filling -  
Completely assembled transformer shall withstand, without 
permanent deformation, a maximum pressure of    
Colour of tank: grey (RAL 7036)  
Tank finish conforms to PEA’s requirement 

kg/cm2  

 
 

Yes/No 

 

Quantity of oil filling  
Mass of core  
Mass of winding  
Mass of the part liftable from tank  
Mass of complete transformer with oil 

liters  
kg  
kg  
kg   
kg  

 

Terminal markings and connections conform to PEA’s 
requirement 

Yes/No  
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 1 เฟส (ต่อ) 

Tank Dimensions   
- Thickness of side wall 
- Thickness of the top plate 
- Thickness of bottom plate 
Internal dimensions 
- Height  
- Width  
- Depth 

 
mm 
mm 
mm 

 
mm 
mm 
mm 

 

Dimensions of transformer  
- Overall height  
- Overall width  
- Overall depth  
- Height over cover 

 
mm 
mm 
mm 
mm 

 

Total dry film thickness m  
Fin 
- Fin radiators or Corrugated thickness  
- Dimension of each fin (L x B x T) 
- Number of Fins per radiator 
- Total number of Fin   

 
mm 
mm 

- 
- 

 

Bushing clearance 
- Fill in the shortest of clearance 
- LV to earth  
- HV to earth 
- Between LV bushing   
- Between HV bushing 

- 
- 

mm 
mm 
mm 
mm 

 

Pressure relief valve   
- Manufacturer’s name  
- Country of origin  
- Type or model  
- Operating pressure   
- Flow rate at...... kg/cm2 

- 
- 
- 
- 

kg/cm2 
cc/sec 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 1 เฟส (ต่อ) 

X/R ratio   
Rated short circuit current and withstanding duration 
- Current 
- Duration 

 
kA 
s 

 

Duration of overload 
- 25% overload 
- 50 % overload 

 
minutes 
minutes 

 

Magnetic flux density Tesla  
Other:   
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 3 เฟส 

Manufacturer’s name and country of origin  
Type or Model 
Applied standard 
Rated power kVA  
Rated frequency Hz  
Rated primary voltage V  
Rated secondary voltage V  
Connection symbol Dyn11  
Type of oil preservation system -  
Operation duty: continuous operation (Type DB) Yes/No  
Max. temperature rise of winding, at full load 
Max. temperature rise of top oil, at full load 

K 
K 

 

Primary tapping: off-circuit condition 
Number of steps of primary tapping 
Per cent of rated voltage of each tapping 

Yes/No  
Steps  

% 

 

No-load current & Tolerance % & %  

Short-circuit impedance at 75 C & Tolerance % & %  

Losses, for each transformer unit: 
No-load loss plus positive tolerance  

Load loss, plus positive tolerance, at 75 C 

 
W 
W 

 

Efficiency in %, at 75 C and at load:  
1/2 of rated power and P.F. = 1.0  
1 of rated power and P.F. = 1.0 

 
% 
% 

 

Voltage regulation at P.F. = 1.0 %  

 
 
 
 

 



 

PEA Product Acceptance 
Distribution Transformer Requirement 

Document No.  
PEA-TRAN-001 

วนัท่ี 24/04/2563 
 

 

เอกสารนีห้ากพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพถื์อเป็นเอกสารไม่ควบคุม     หนา้ 22/39 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 3 เฟส (ต่อ) 

Bushings 
- Manufacturer’s name 
- Country of origin 
- Applied standard 
- Rated current 
- Full-wave impulse withstand voltage, or BIL 
- Low-frequency dry 1-minute test voltage 
- Low-frequency wet 10-second test voltage 
- Protection class ? 
- Colour of glazing 
- Stud thread size, Metric 

 
- 
- 
- 
A 

kV, peak 
kV, r.m.s. 
kV, r.m.s. 

- 
- 
- 

HV LV 
  

Secondary neutral point is loaded with rated current Yes/No  
Terminal connectors on HV and LV bushings 
- Manufacturer’s name 
- For copper conductor diameter range (HV side) 
- For aluminium conductor diameter range (HV side) 
- For copper conductor diameter range (LV side) 
- For aluminium conductor diameter range (LV side) 
- Number of circuits, take-off (LV side) 
- Terminal pads are according to PEA’s Drawing  

 
- 

mm 
mm 
mm 
mm 

Circuits 
Yes/No 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 3 เฟส (ต่อ) 

Winding 
- Manufacturer’s name 
- Country of origin 
- Material: copper 
- Type of enamel or insulating material of wire 
- Size of wire 

- for HV side (diameter)  
- for LV side (dimension)  

- Resistance per phase at 75C  
- Full-wave impulse withstand voltage, or BIL  
- Power-frequency test voltage, 1 min  
- Construction of winding 
- Current density 
- Number of layer per coil 
- Number of turns of each coil in tap No.3 
- Number of turns of each tapping position 
- Total turns of each coil 

 
- 
- 

Yes/No 
- 
 

mm 
mm x mm 

Ohm 
kV, peak  
kV, r.m.s.  

- 
A/mm2 

- 
Turns 
Turns 
Turns 

HV LV 

  

Core  
- Manufacturer’s name   
- Country of origin 

 
- 
- 

 

Pressure relief valve   
- Manufacturer’s name  
- Country of origin  
- Type or model  
- Operating pressure   
- Flow rate at...... kg/cm2 

 
- 
- 
- 

kg/cm2 
cc/sec 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 3 เฟส (ต่อ) 

Method of cooling -  
Total cooling surface m2  
Brand of oil used for initial filling -  
Completely assembled transformer shall withstand, without 
permanent deformation, a maximum pressure of    
Colour of tank: grey (RAL 7036)  
Tank finish conforms to PEA’s requirement 

kg/cm2  

 
Yes/No  
Yes/No 

 

Quantity of oil filling  
Mass of core  
Mass of winding  
Mass of the part liftable from tank  
Mass of complete transformer with oil 

liters  
kg  
kg  
kg   
kg 

 

Terminal markings and connections conform to PEA’s 
requirement 

Yes/No  

Tank Dimensions   
- Thickness of side wall 
- Thickness of top plate 
- Thickness of bottom plate 
Internal Dimensions   
- Height  
- Width  
- Depth 

 
mm 
mm 
mm 

 
mm 
mm 
mm 

 

Dimensions of transformer  
- Overall height  
- Overall width  
- Overall depth  
Height over cover 

 
mm 
mm 
mm 
mm 

 

Total dry film thickness 2. m  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายการหัวข้อแสดงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบ 3 เฟส (ต่อ) 

Fin 
- Fin radiators or Corrugated thickness  
- Dimension of each fin (L X B X T) 
Number of Fins per radiator 
-  Side of tank 
-  Front of tank 
- Total number off fin 

 
mm 
mm 

 
- 
- 
- 

 

Bushing clearance 
- Fill in the shortest of clearance 
- LV to earth  
- HV to earth 
- Between LV bushing   
- Between HV bushing 

 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

 

Additional detail documents according to PEA requirement Yes/No  
X/R ratio   
Rated short circuit current and withstanding duration 
- Current 
- Duration 

 
kA 
s 

 

Duration of overload 
- 25% overload 
- 50 % overload 

 
Minutes 
Minutes 

 

Magnetic flux density Tesla  
Other :   
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างรายการ The critical documents of the transformers 

 

No. Required documents 
1 HV and LV Bushing test report 
2 Dry film thickness test report 
3 Routine test report 
4 Short-circuit withstand test report  
5 TIS 17025 or ISO/IEC 17025 accreditation certificate for the TIS 384 and/or IEC 60076 and related 

standard scope (if any) 
6 Drawing of inside tank and overall transformer with dimensions in mm showing of particulars of normal 

construction details. 
7 Drawing of active part(s) and cross section area of core  
8 Drawing of core and coil construction  
9 Drawing, with dimensions in mm, of the following accessories: 

HV and LV bushings, Terminal connectors on HV and LV bushings with description of materials used for 
the component parts, Nameplate  with connection diagram, Valve (showing the internal construction), 
Earthing terminal connector, Bracket for surge arrester, Earthing terminal for surge arrester, Bracket for 
surge arrester, Lifting lug, Supporting lugs, Compression type of cable lug, Accessories according to 
manufacturer’s design 

10 Catalogues and/or drawings with details of the following accessories: 
Bird guard, Core, HV and LV winding, Off load tap changer, Insulation paper, Gaskets, Oil drain  valve, 
Accessories according to manufacturer’s design 

11 Specification of transformer oil and test report 
12 Quality management system certificate/license and quality procedure 
13 Bill of material and supplier lists 
14 Process flow chart or Control flowchart or the like 
15 Test equipment and performance characteristic lists 
16 License / Certificate / letter related to the production and/or transformer. 
17 Production capacity and yield (if possible) per day/month/year 
18 Manufacturing process risk analysis / FMEA /FTA or the like  
19 Label and/or Marking drawing 
20 Photograph of transformer or 3D or the like 
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ภาคผนวก ง 
ตาราง  Watt Losses / Percent short-circuit impedance  

 
1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 1 เฟส 

Transformer 
Rating 
(kVA) 

Watt Losses (W) 
Short-circuit 

impedance at 75 C 
(%) 

No-load loss for                             
system voltage of : 

Load loss 

at 75 C 
22 kV and 19/33Y kV 

30 120 430 2.0 
 

2. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 3 เฟส  

Transformer 
Rating 
(kVA) 

Watt Losses (W) Short-circuit 

Impedance at 75 C 
(%) 

No load loss for system voltage of : Load loss 

at 75 C 22 kV 33 kV 
50 110 170 875 4 
100 180 260 1,450 4 
160 260 370 2,000 4 
250 360 520 2,750 4 
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ภาคผนวก จ 
 

ตาราง จ.1: Temperature rise test 
Requirements for Temperature rise limit (K) 

Top oil 50 
Average winding 55 

 
ตาราง จ.2: Dielectric tests 

Dielectric tests for 1 phase 
Nominal system voltage  

(kV, r.m.s.) 
Full wave lightning impulse  

(kV, peak) 
Power frequency for 1 min 

(kV, r.m.s.) 
19/33 Y 170 70 

22 125 50 
0.48/0.24 30 10 

Dielectric tests for 3 phase 
Nominal system voltage  

(kV, r.m.s.) 
Full wave lightning impulse  

(kV, peak) 
Power frequency for 1 min 

(kV, r.m.s.) 

33 170 70 
22 125 50 

0.416/0.24 30 10 
 

การทดสอบ Lightning impulse test 

ก าหนดรายละเอียดการทดสอบ lightning impulse test จากเอกสาร No. RTRN-047-2561 และเอกสาร    No. 
RTRN-035-2561 เพิ่มเติมในหัวขอ้ 1e.2.2 Test procedure of Type test and Short-circuit withstand test ขอ้ 
(3) และหวัขอ้ 1e.5 Acceptance test items and acceptance test procedures ดงัตอ่ไปนี ้

(1) Test connections: For the lightning impulse test on the LV windings (Um  1.1 kV), PEA will accept 
test connections as the following: 

The impulse test is applied to all the LV terminals (including the LV neutral) connected together with 
the higher voltage terminals earthed.  
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(2) Test voltage: The standard lightning-impulse voltage and tolerances shall be in accordance with 
the IEC 60060-1 as the table below: 

 
ตาราง จ.3: Tolerances for lightning impulse wave shape 

Description HV  LV 
Test voltage value 125 kV, peak ±3 % (for 22 kV system) 

170 kV, peak ±3 % (for 33 kV system) 
30 kV, peak ±3 % 

Front time 1.2 µs ±30 % 
Time to half-value 50 µs ±20 % 
Relative overshoot magnitude Not exceed 10 % 

 
 The minimum information on the wave shape in the test report shall consist of test voltage, 
front time (T1), time to half-value (T2) and overshoot. 
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ภาคผนวก ฉ 
ต าแหน่งและระยะ Spot checks ส าหรับ Dry film thickness test 

 

ฉ.1 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 1 เฟส 

 
รูป ฉ.1: The position of spot checking for 22 kV single-phase transformers 

 
รูป ฉ.2: The position of spot checking for 19 kV single-phase transformers 
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ตาราง ฉ.1: Distance for spot checking at the side of single-phase transformers 
 

Symbols Distance Symbols Distance 
a About 25% of height (h) x About 25% of width (w) 
b About 50% of height (h) y About 50% of width (w) 
c About 75% of height (h) z About 75% of width (w) 

 
 

 
รูป ฉ.3: The position of spot checking for single-phase transformers 

 
 

ตาราง ฉ.2: Distance for spot checking at the top of single-phase transformers 
 

จุดวัดที ่ ต าแหน่ง จุดวัดที ่ ต าแหน่ง 

1 1/4 of w1 and 1/3 of w2 5 1/4 of w1 and 2/3 of w2 

2 1/2 of w1 and 1/4 of w2 6 1/2 of w1 and 3/4 of w2 

3 3/4 of w1 and 1/3 of w2 7 3/4 of w1 and 2/3 of w2 

4 1/2 of w1 and 1/2 of w2  
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ฉ.2 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 3 เฟส 

                                 FRONT VIEW                                                                      SIDE VIEW 
 

รูป ฉ.4: The position of spot checking for 22 kV and 33 kV three-phase transformers 
 

ตาราง ฉ.3 :  Distance for spot checking at the side of three-phase transformers 
 

Symbols Length Symbols Length 
a About 1/2 of width (W1) u About 1/2 of height (H1) 
b About 1/5 of width (W2) v About 1/2 of height (H3) 
c About 2/5 of width (W2) x About 1/4 of height (H2) 
d About 3/5 of width (W2) y About 2/4 of height (H2) 
e About 4/5 of width (W2) z About 3/4 of height (H2) 
f About 1/2 of width (W3)  
g About 1/3 of width (D) 
i About 2/3 of width (D) 

x

y

z

v

u

a

b

c

d

e

W1
W2 W3

f

g

i

D
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H2

H3
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รูป ฉ.5: The position of spot checking for three-phase transformers  
 
 

ตาราง ฉ.4 :  Distance for spot checking at the top of three-phase transformers 
 

จุดวัดที ่ ต าแหน่ง จุดวัดที ่ ต าแหน่ง 
1 1/2 of w1 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 9 1/2 of w5 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 
2 1/2 of w2 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 10 1/2 of w6 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 
3 1/2 of w3 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 11 1/2 of w7 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 
4 1/2 of w4 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 12 1/2 of w8 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 
5 1/5 of W and 1/2 of H 13 1/2 of w9 (ความสงูระดบัเดียวกบั Bushing) 
6 2/5 of W and 1/2 of H 

 7 3/5 of W and 1/2 of H 

8 4/5 of W and 1/2 of H 
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ภาคผนวก ช 
เกณฑก์ารประเมินเพื่อการขึน้ทะเบียนส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 

 

สัดส่วน
คะแนน 

กรอบการให้คะแนนหลัก 
สัดส่วน 
คะแนน
ย่อย 

กรอบการให้คะแนนยอ่ย 

40 % 

ผลการตรวจสอบและทดสอบ
เป็นไปตามเกณฑแ์ละ/หรือ
มาตรฐานท่ี กฟภ. และ/หรือท่ี
หน่วยรบัรอง ก าหนด 

40 % ผลการตรวจสอบและทดสอบผ่านตามเกณฑก์ าหนด 

0% ผลการตรวจสอบและทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑก์ าหนด 

35 % 

ระบบควบคมุคณุภาพ            
สนิคา้และผลิตภณัฑ ์   
สอดคลอ้งตามท่ีก าหนด 

35 % 
ระบบควบคมุคณุภาพ สนิคา้และผลติภณัฑ ์สอดคลอ้งตามท่ีก าหนดทกุ
รายการ 

1 – 34 % เป็นไปตามสดัสว่นของการประเมนิระบบควบคมุคณุภาพ 

0 % 
ไมมี่ระบบควบคมุคณุภาพ สนิคา้และผลติภณัฑ ์หรือระบบควบคมุคณุภาพ

ไมส่อดคลอ้งตามท่ีก าหนดทกุรายการ 

15 % 

 
3. หอ้งปฏิบตักิารทดสอบ หรือ

สว่นงานท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
ผูผ้ลติ หรือ โรงงาน ไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานระบบ
คณุภาพ 17025 หรือ
เทียบเท่า 

15 % 

ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO/IEC 17025 ทกุรายการตามมาตรฐาน  
4. (ทกุรายการ หมายถึง การไดร้บัการรบัรอง หวัขอ้ Routine test ทกุรายการ, 

temperature rise และ Full wave lightning impulse test) ตามท่ี กฟภ. 
ก าหนด 

12 % 

ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO/IEC 17025 ในรายการตามมาตรฐานในหวัขอ้ 
Routine test ทกุรายการ และ temperature rise หรือ Full wave lightning 
impulse test ตามท่ี กฟภ. ก าหนด 

8 % 
ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO/IEC 17025 ครบถว้นทกุรายการของหวัขอ้ 
Routine test ตามท่ี กฟภ. ก าหนด  

5 % 

-  ได้การรับรอง ISO/IEC 17025 Routine test ไม่ครบทุกรายการ  หรือ  
temperature rise หรือ Full wave lightning impulse test หรือ 

5. - ไมไ่ดร้บัการรบัรอง ISO/IEC 17025  แตด่  าเนินการสอดคลอ้งตามมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคณุภาพ และหลกัเกณฑท่ี์หน่วยรบัรองก าหนด ในรายการ
ตรวจสอบและทดสอบตามท่ี กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรองก าหนดทกุรายการ 

0 % 
6. - ไม่ไดร้ับการรับรอง ISO/IEC 17025 และไม่ไดด้  าเนินการสอดคลอ้งตาม

มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ และหลกัเกณฑท่ี์หน่วยรบัรองก าหนด ใน
รายการตรวจสอบและทดสอบตามท่ี กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรองก าหนด 
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ภาคผนวก ช 
เกณฑก์ารประเมินเพื่อการขึน้ทะเบียนส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (ต่อ) 

 

สัดส่วน
คะแนน 

กรอบการให้คะแนนหลัก 
สัดส่วน 
คะแนน
ย่อย 

กรอบการให้คะแนนยอ่ย 

10 % 

 
 
 
 
มีกระบวนการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์

10 % 
มีการด าเนินกิจกรรมการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยใชท้รพัยากรของ
ผูผ้ลติ และไมมี่การใชผู้ร้บัจา้งช่วงในการด าเนินการใดๆ 

5 % 

มีการด าเนินกิจกรรมการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยใชท้รพัยากรของ
ผู้ผลิต และทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน รวมถึงใช้ผู้รับจ้างช่วงในการ
ด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพฒันาผลติภณัฑ ์

0 % 

ไม่มีระบบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และไม่มีระบบการ
ด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวเน่ือง หรือไดม้าซึ่งแบบของผลิตภัณฑจ์ากการซือ้ เช่า 
ไดร้บัมอบลขิสทิธิ ์หรือสทิธิใ์นการใชป้ระโยชนจ์ากตน้แบบนัน้ๆ 
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ภาคผนวก ซ 
 รายการเคร่ืองมอืตรวจสอบและทดสอบประจ า   

หัวข้อทดสอบ 

หม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจ าหน่าย 

หมายเลข 
ทะเบียน 
(Code) 

รายการ 
(ช่ือและเคร่ืองหมายการค้า) 

No. 

(Name/Brand) 

รายละเอียดเคร่ืองมือ 
(The details of equipment) 

ประเภท 
/รุ่น/แบบ 

(Class /Model 
/Type) 

เลขที่/รหัส 
(Serial no.) 

ขีด
ความสามารถ 
(Capacity) 

ช่วง 
การใช้งาน 
(Range of 

measurement) 

เกณฑก์าร
ยอมรับ 

(Acceptance 

criteria) 

สอบเทียบ
ล่าสุด 

(Calibration 
date) 

วันที่ครบ
อายุสอบ
เทียบ 

(Cal date/ 

Due date) 

หน่วยงานที่สอบ
เทียบ 

(Calibration 

provided by) 

           

           

           

           
 

 หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบเทียบเครื่องมือ ตอ้งท าโดยหน่วยงานท่ีไดร้บัการรบัรองตาม มอก.17025 หรือ  ISO/IEC 17025  
                 2. เครื่องมือส าหรบัการทดสอบในหวัขอ้ Oil dielectric strength test ใหท้ าการทวนสอบระยะ มติ ิและผลความถกูตอ้งของการวดั  

    3. โปรแกรมการสอบเทียบเคร่ืองมือฯประจ าปี ตอ้งมีการทบทวนและปรบัปรุงขอ้มลูตามความจ าเป็นเพ่ือรกัษาสถานะการสอบเทียบ 
                 4. คา่ความแมน่ย าของเครื่องมือฯก าหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และหากมาตรฐานไม่ไดก้  าหนดใหอ้า้งอิง IECEE OD-5014 
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ภาคผนวก ฌ 
รายการตรวจสอบและทดสอบ 

      No. Test items Testing 
Sample 

ตัวอย่าง No. 

Group 
ขอการรับรอง 

ตรวจตดิตาม 
ที ่Lab 

กฟภ.ยอมรับ 

ตรวจเพือ่ 
ต่ออาย ุ

การรับรอง 
ที ่Lab 
โรงงาน 

ที ่Lab 
กฟภ.ยอมรับ 

1 Total Weight and Dimension 

Routine test 1 

T1 

 

S1 T1 
2 Name plate T2 S2 T2 

3 

(1) Measurement of  voltage  ratio and check of phase 
displacement 

T3 S3 T3 

(2) Measurement of winding  resistance 

2.1) Single phase transformer 

2.2) Three -phase transformer 
(3) Applied  voltage test 
(4) Induced voltage withstand   test 

(5) Measurement of no-load loss  and current at 90%, 100% 
and 110% of rated voltage 

(6) Measurement of short-circuit  impedance and load loss 

(7) Leak testing with pressure 
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ภาคผนวก ฌ 
รายการตรวจสอบและทดสอบ (ต่อ) 

      No. Test items Testing 
Sample 

ตัวอย่าง No. 

Group 
ขอการรับรอง 

ตรวจตดิตาม 
ที ่Lab 

กฟภ.ยอมรับ 

ตรวจเพือ่ 
ต่ออาย ุ

การรับรอง 
ที ่Lab 
โรงงาน 

ที ่Lab 
กฟภ.ยอมรับ 

4 Routine test No.3 except (7) (before short-circuit) 

Type test 1  

T4  T4 
5 Temperature rise T5 S4 T5 
6 Short-circuit withstand with Full wave lightning impulse test T6 

 
T6 

7 Routine test No.3 except (7) (after short-circuit) T7 T7 
8 Oil dielectric strength test 

Addition test 1 

T8 

 

S5 T8 
9 Dry film thickness test T9 S6 T9 

10 

Bushing Clearance 

(a) Between HV to HV 

(b) Between HV to Earth 

T10 S7 T10 
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ภาคผนวก ญ 

การพิจารณาข้อบกพร่องในการรับรองและการขึน้ทะเบียนหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 
 

พจิารณาข้อบกพร่อง แนวทางการพจิารณา 

ขอ้บกพรอ่งวกิฤต 
พจิารณาเพกิถอน 
การรบัรองผลติภณัฑ ์
และการขึน้ทะเบียน 

- ขอ้บกพรอ่งท่ีตรวจพบในระหวา่งการรบัรองผลติภณัฑท่ี์ท าใหผ้ลติภณัฑส์ง่ผลใหไ้มเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑ ์หลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินรายผลติภณัฑ ์
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑ ์น าไปสู่ความไม่น่าเช่ือถือ ไม่ปลอดภัยใน
การใชง้าน ไมร่กัษาคณุภาพอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง สง่ผลตอ่เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
หรือ 

- ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบในระหว่างการประเมิน มีผลท าใหผ้ลิตภัณฑไ์ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การตรวจประเมนิรายผลติภณัฑ ์ซึ่งหน่วยรบัรองใหก้ารรบัรอง หรือ 

- ผูผ้ลิต ผูไ้ดร้ับการรับรอง และ/หรือ ผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีหน่วย
รบัรองก าหนด ส่งผลใหก้ารควบคมุผลิตภัณฑไ์ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญต่อ 
กฟภ. 

 

ยกตัวอย่าง เช่น ไม่มีประสิทธิผลในการด าเนินการสอบเทียบและทวนสอบความใช้ได้ของ
เครื่องมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบตามหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมนิรายผลติภณัฑ ์ไมด่  าเนินการ
ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ฯ (กรณีขอการรับรองใหม่ หรือไม่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง)  มีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดร้บัการยอมรบัการเปล่ียนแปลงจากหน่วยรบัรอง และ/
หรือ กฟภ. และสง่ผลตอ่การเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เป็นตน้ 

ขอ้บกพรอ่งไม่วกิฤต 
พจิารณาพกัใช  ้

การรบัรองผลติภณัฑ ์

และการขึน้ทะเบียน 

ผูย่ื้น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ผูท่ี้ขึน้ทะเบียน และโรงงาน ไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑต์า่งๆท่ี หน่วยรบัรอง 
ก าหนด แตไ่มส่ง่ผลกระทบตอ่การควบคมุผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  
 

ยกตวัอย่าง เช่น ไม่มีวิธีการปฏิบตัิงาน และบนัทึกผล แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงาน
คณุภาพและหลกัเกณฑ์ตา่งๆท่ีก าหนด หรือ ฉลาก เครื่องหมายต่างๆบนผลิตภณัฑท่ี์การระบไุม่
ครบถว้นหรือลบเลือน ไมส่ง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เป็นตน้ 

 
 



    แบบประวัติการแกไ้ขหลักเกณฑ ์

เอกสารนี้หากพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพ์ถือเป็นเอกสารไม่ควบคุม   หน้า 40/40 
     

ช่ือเอกสาร PEA-TRAN-001   เร่ือง หลกัเกณฑก์ารตรวจประเมนิรายผลติภณัฑข์องหมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจ าหน่าย 

ล าดับที ่
แก้ไข
คร้ังที ่

วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. ผู้แก้ไข ผู้อนุมัต ิ

1 0 24/04/63 ประกาศใช ้ - - ผวก. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


