ปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมือ
่ วันที่ 3 มีนาคม 2558

สกพ-CoP-PV

สำน ักงำนคณะกรรมกำรกำก ับกิจกำรพล ังงำน
Office of the Energy Regulatory Commission
รำยกำรตรวจสอบมำตรกำรด้ำนกำรออกแบบติดตงตำมประมวลหล
ั้
ักกำรปฏิบ ัติ (Code of Practice)
- ผูผ
้ ลิตไฟฟ้ำพล ังงำนแสงอำทิตย์จำกเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก คำแนะนำในกำรกรอก: ให ้ทาเครือ
่ งหมาย  ลงใน  หรือ  ทีต
่ รงกับความเป็ นจริง และเติมข ้อความอธิบายเพิม
่ เติมในช่องว่าง
ประกอบกำรยืน
่ :




คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ า

เลขที่ สกพ-บ .........................

วันทีย
่ น
ื่ ....../......./.......

แบบแจ ้งการประกอบกิจการพลังงานทีไ่ ด ้รับการยกเว ้นไม่ต ้องขอรับใบอนุญาต

เลขที่ สกพ-ย .........................

วันทีย
่ น
ื่ ....../......./.......

ส่วนที่ 1: ข้อมูลกำรประกอบกิจกำร
่ ผูข
1. ชือ
้ อร ับใบอนุญำต/ผูแ
้ จ้ง
2. กำรติดตงั้
3. ระบบติดตำมแสงอำทิตย์

 บนพืน้ (Ground Mounted)
 มี (Solar Trackers)

 บนหลังคา (Rooftop)
 ไม่ม ี (Fixed Racks)

่ มต่อก ับระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ และควำมปลอดภ ัย
ส่วนที่ 2: มำตรฐำนอุปกรณ์ กำรติดตงั้ กำรเชือ

แนบเอกสำร

พิจำรณำแล้ว
(เจ ้าหน ้าที)่

4. แผงโฟโตโวลเทอิก: ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 IEC 61215
 IEC 61646
 IEC 61730 (Safety)

 มอก. 1843 (Crystalline Silicon Performance)
 มอก. 2210 (Thin Film Performance)
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

5. อุปกรณ์ประกอบ (Balance of System Components): ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 IEC 62093

 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

่ มต่ออุปกรณ์ตามมาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้ า, ท่อร ้อยสายไฟฟ้ า, Battery
การทดสอบคุณสมบัตด
ิ ้านการเชือ

6. กำรติดตงและระบบจ่
ั้
ำยกำล ังไฟฟ้ำ: เป็ นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 IEC 60364-7-712

 มอก. 2572-2555

 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

่ มโยงระหว่างระบบส่งกาลังไฟฟ้ ากับโหลดผู ้ใช ้ไฟฟ้ า เช่น Power Distribution System,
ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ระบบทีท
่ าหน ้าทีเ่ ชือ
หม ้อแปลงไฟฟ้ า, Switch Gear, Solar Charge Controller หรือ แนบ Single Line Diagram แสดงการติดตัง้ ตามมาตรฐาน พร ้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง

่ มต่อระบบผลิตไฟฟ้ำก ับระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ: เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่าย ดังต่อไปนี้
7. กำรเชือ

 IEC 61727
 IEEE 1547

 IEC 62116
 UL 1741

 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

่ มต่อระบบผลิตไฟฟ้ ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้ า เช่น Inverter เปลีย
การทดสอบคุณสมบัตก
ิ ารเชือ
่ นกระแสไฟฟ้ า DC เป็ น AC

ส่วนที่ 3: กำรออกแบบ

แนบเอกสำร

พิจำรณำแล้ว
(เจ ้าหน ้าที)่

8. อ ัตรำส่วนของพล ังงำนไฟฟ้ำทีผ
่ ลิตได้ตอ
่ ปี ต่อขนำดกำล ังกำรผลิตติดตงสู
ั้ งสุดรวมของแผง (Plant Capacity Factor)
[Annual Energy Yield / (Capacity x Operating Hours)] x 100

=

%

[(MWhAC/year) / (MWDC x 24 x 365.25)] x 100
์ เี่ กีย
ส่วนที่ 4: กำรกำจ ัดแผงแผงโฟโตโวลเทอิก อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกสท
่ วข้อง
9. วิธก
ี ำรกำจ ัดแผงร ับพล ังงำนแสงอำทิตย์และขยะอิเล็กทรอนิกส ์

 Recycling Method
 ภายในประเทศ
 นาไปกาจัด
 วิธกี ารอืน่ (โปรดระบุรายละเอียด)

 ภายนอกประเทศ

หน ้า 1 จาก 2

แนบเอกสำร

พิจำรณำแล้ว
(เจ ้าหน ้าที)่

ส่วนที่ 5: คำร ับรองของผูป
้ ระกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ และวิศวกรผูอ
้ อกแบบ

 ข ้อมูลทีใ่ ห ้ไว ้ในแบบรายการตรวจสอบนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบ เป็ นข ้อมูลล่าสุดทีถ่ กู ต ้องเป็ นจริงทุกประการ

่
ลงลายมือชือ

่
ลงลายมือชือ

่ -นามสกุล
ชือ
(ตัวบรรจง)

่ -นามสกุล
ชือ
(ตัวบรรจง)

 วิศวกรผู ้ออกแบบ

 ผู ้ขอรับใบอนุญาต/ผู ้แจ ้ง

หน ้า 2 จาก 2

 ผู ้มีอานาจทาการแทน

