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หมวดที่ 2    
มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์  
(Generator set for Data Center) 
2.1  ขอบเขต (Scope) 

มาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการออกแบบ การติดตั้ง และการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบ
ไฟฟ้าของดาตาเซนเตอร์ เมื่อเกิดการขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟหลักจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียข้อมูลที่มี
ความสำคัญต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้อ้างอิงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้ ส่วน 
ข้อกำหนดในการเดินสายไฟสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในดาตาเซนเตอร์ได้มีการระบุไว้ใน มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 และ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ของ วสท.ฉบับล่าสุด ทั้งนี้ 
มาตรฐานนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดพิเศษสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง หรือ ยูพีเอส (uninterruptible power 
supplies, UPS) สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้งาน 

 
2.2 วัตถุประสงค ์(Objective) 

มาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ ได้กำหนดความต้องการต่าง ๆ ในการออกแบบ , ติดตั้ง และการ
ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งจ่ายที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถควบคุมได้โดยจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองให้กับ
อุปกรณ์การประมวลผลข้อมูล, ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารที่ต้องการความมีเสถียรภาพของระดับความถี่, แรงดัน 
และรูปคลื่นในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของดาตาเซนเตอร์ เพ่ือให้สามารถรองรับการบริการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและพร้อมใช้ในการให้บริการ ลดความเสี่ยง ทั้งที่เกิดจากมนุษย์ เช่น 
การก่อการร้าย การจลาจล หรือเหตุวุ่นวายจากการชุมนุมในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูล
สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงให้ธุรกิจเกิดความเสียหายจากกรณีท่ีอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้เมื่อไฟฟ้าหลักดับ หรือ
ขัดข้อง ทั้งนี้ จะครอบคลุมไปถึงความต้องการกำลังไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้กับโหลดประเภทไม่เชิงเส้น (non-linear) และ
โหลดที่มีความถี่ในการตัด-ต่อ (switching) สูง ซึ่งจะสร้างปัญหาเรื่องคุณภาพของระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าเนื่องจาก
การเกิด ฮาร์โมนิค เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (variable speed drive-VSD), 
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (uninterruptible power supply – UPS)  
 
ความสามารถของดาตาเซนเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับวางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับไอที 
(server) หรือ อุปกรณ์สื่อสาร (telecommunication equipment) รวมถึงความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าและ
ระบบปรับสภาพอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ในแต่ละชั้น ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงขนาดความต้องการของอุปกรณ์ไอทีที่มี
ความหนาแน่นสูง (high-density) เช่น อุปกรณ์ไอทีที่มีความต้องการกำลังไฟฟ้าและความต้องการระบบทำความเย็น
ของแต่ละตำแหน่งของอุปกรณ์ไอทีและห้องคอมพิวเตอร์นั้นอีกด้วย 

 
การจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการทำงานทดแทนกันได้ (redundancy) รวมทั้งการจัดประเภทระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกลสำหรับดาตาเซนเตอร์ (data center) ให้เป็นไปตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ของ วสท.
ฉบับล่าสุด 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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2.3 พิกัดกำลังและสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Rating & Performance)  
2.3.1 ประเภทพิกัดกำลัง (rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้นิยามไว้ในภาคผนวก ก หมวดที่ 1 ของมาตรฐาน

นี้ 
2.3.2 ระดับสมรรถนะ (performance class) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้นิยามไว้ในภาคผนวก ก หมวดที่ 1 

ของมาตรฐานนี้ 
2.3.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ (data center) ประเภท 1, 2, 3, 

4 ต้องมีระดับสมรรถนะไม่น้อยกว่าระดับ G3 
2.3.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ (data center) ประเภท 1,2 ต้อง

มีพิกัดกำลังไม่น้อยกว่าประเภทพิกัดกำลังสำรองฉุกเฉิน (emergency standby power: ESP) 
2.3.5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ (data center) ประเภท 3, 4 ต้อง

มีพิกัดกำลังไม่น้อยกว่าประเภทพิกัดกำลังดาตาเซนเตอร์ (data center power: DCP) ตามมาตรฐาน ISO 
8528-1 ฉบับล่าสุด 

2.3.6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ (data center) จะต้องมีขนาด
พิกัดกำลังเพียงพอเพ่ือรองรับโหลดใช้งานที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด ทั้งนี้ หากใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟ
ให้กับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินร่วมกับโหลดดาตาเซนเตอร์ ให้แยกการจ่ายไฟออกไปต่างหากด้วยอุปกรณ์สับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) ที่จ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินโดยเฉพาะ 
 
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในที่นี้หมายถึง ระบบที่ถูกกำหนดโดยข้อบังคับของผู้ใช้งาน มาตรฐาน กฎหมาย หรือโดยผู้ที่
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นระบบที่จ่ายไฟให้กับบริภัณฑ์ ระบบจำหน่าย ระบบควบคุมไฟฟ้ากำลังและ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้งานในอาคาร โดยจะต้องสามารถใช้งานได้อย่าง
อัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้องหรือล้มเหลวด้วยสาเหตุใดๆ  

2.3.7 การกำหนดขนาดพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ 
(data center) ทั้งแบบใช้งานเครื่องเดียว (individual) หรือใช้งานคู่ขนาน (paralleled system) จะต้อง
พิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
2.3.7.1  รูปแบบการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ เป็นชนิด Closed หรือ Opened Transition 
2.3.7.2  ประเภทพิกัดกำลัง (rating) และระดับสมรรถนะ (performance class) 
2.3.7.3 ผลรวมค่าฮาร์โมนิค (THD) ของโหลด 
2.3.7.4 ค่าแรงดันไฟฟ้าตก หรือ ความถ่ีเบี่ยงเบน (droop) ของโหลดเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่

ยอมรับได้ 
2.3.7.5 รูปแบบการจัดวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือใช้งาน จำนวนเครื่องที่ใช้งานเพ่ือรองรับโหลด รอบการ

หมุนเวียนในการซ่อมบำรุง และการจัดเตรียมเครื่องเพ่ือใช้ทดแทนกัน (redundancy) 
2.3.7.6 การเกิดโหลดสูงชั่วขณะและการสตาร์ทมอเตอร์ (inrush and motor starting load) ซึ่งจะเกิดขึ้น

ในช่วงสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมาเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
2.3.7.7 สภาวะบรรยากาศแวดล้อมของสถานที่ติดตั้ง เช่น ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล อุณหภูมิ ความชื้น 

คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
2.3.7.8 การควบคุมเสียง 
2.3.7.9 การคาดการณ์จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 
2.3.7.10 การทำงานประสานกันกับโหลดเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ของ UPS 
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2.3.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรมีขนาดพิกัดกำลังเพียงพอเพ่ือรองรับโหลดทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทำงาน
ของดาตาเซนเตอร์หรือโหลดบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology equipment, ITE) 
เช่น ระบบหล่อเย็น และ ระบบระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งระบบเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทโหลดไม่วิกฤติ และเป็น
โหลดอาคาร สำหรับอาคารหรือโครงการขนาดใหญ่ ที่มีดาตาเซนเตอร์เป็นส่วนสำคัญในโครงการแต่ไม่ได้มี
ขนาดใหญ่ที่สุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกจากจะต้องมีขนาดพิกัดกำลังเพียงพอเพ่ือรองรับโหลดของดาตาเซน
เตอร์ทั้งหมดแล้ว ยังต้องสามารถรองรับทั้งโหลดในอาคารหรือโครงการที่ต้องการกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าสำรองด้วย 

2.3.9 กรณีที่ดาตาเซนเตอร์ตั้งอยู่ในสถานพยาบาล หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานพยาบาล ให้จัดโหลดของ
ดาตาเซนเตอร์อยู่ในวงจรบริภัณฑ์ ในระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS) 

2.3.10 ดาตาเซนเตอร์ประเภท 2 ควรจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพ่ิมขึ้น หรือจัดเตรียมจุดต่อสายไว้ที่ผนังด้าน
นอกอาคาร เพ่ือรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอ่ืนเป็นการชั่วคราวให้สามารถต่อสายและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ให้กับระบบจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็ว  

2.3.11 กรณีที่การใช้งานดาตาเซนเตอร์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ให้ถือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบ
จ่ายไฟฟ้าเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS)  ซึ่งในการใช้งานจะต้องแยกวงจร
จ่ายโหลดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่อนุญาตให้โหลดอ่ืนใช้ร่วมกับวงจรนี้ ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องแยกระบบ
จ่ายไฟฟ้าเป็น 2 ระบบ คือ ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 1 ระบบ และ ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 1 ระบบ ซึ่งสามารถ
ทำได้ด้วยการแยกวงจรช่วยชีวิต (life safety branch) ออกไปต่างหาก ในขณะที่โหลดดาตาเซนเตอร์จะรับ
กำลังไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟอ่ืนซึ่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดเป็นแหล่งจ่ายไฟก็ได้ (ดูรูปที่ 2-2. 
1 และ รูปที่ 2-2.2)   

2.3.12 ความต้องการเบื้องต้นในการจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นใน
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภทต่างๆ อย่างน้อยให้เป็นไปตามที่ระบุในตาราง
ที่ 2-2.1 ทั้งนี้ อุปกรณ์และระบบสนับสนุนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองดังกล่าวจะต้องมีอย่างน้อย
ดังนี้ 
2.3.12.1 ท่อดูด (suction pipe) จากถังน้ำมันสำรอง (fuel storage tank) ถึงเครื่องสูบน้ำมัน (fuel pump) 
2.3.12.2 ท่อส่งน้ำมัน (supply pipe) จากเครื่องสูบน้ำมัน (fuel pump) ไปยังถังน้ำมันประจำเครื่อง (fuel 

day tank) 
2.3.12.3 เครื่องสูบน้ำมันพร้อมแผงควบคุม (fuel pump with control panel) 
2.3.12.4 อ่ืน ๆ ตามที่ผู้ใช้งานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเห็นสมควร 
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รูปที่ 2-2.2 การจัดวางวงจรไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ที่การใช้งานส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต โดยแยก
แหล่งจ่ายเป็น 2 ระบบ 

ตารางที่ 2-2.1 ข้อกำหนดเบื้องต้นในการจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภทต่างๆ 
รายละเอียด/ประเภท ประเภท 0 ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ
แหล่งจ่ายไฟอื่นที่เชื่อถือได้ 

ทางเลือก ต้องมี ต้องมี ต้องมี ต้องมี 

น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือ 
เดินเครื่องเต็มพิกัดกำลัง (1) 

ไมก่ำหนด แนะนำไม่น้อย
กว่า 8 ชั่วโมง 

แนะนำไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง 

แนะนำไม่น้อยกว่า 
72 ชั่วโมง 

แนะนำไม่น้อยกว่า 
96 ชั่วโมง 

พิกัดกำลัง(2) ไม่กำหนด kW load เท่านั้น kW load เท่านั้น kW load เท่านั้น kW load เท่านั้น 
ประเภทของโหลด ไม่กำหนด ทุกประเภท ทุกประเภท ทุกประเภท ทุกประเภท 
ตำแหน่งติดตั้ง ไม่กำหนด ภายใน/ภายนอก

อาคาร 
ภายใน/ภายนอก

อาคาร 
ภายใน/ภายนอก

อาคาร 
ภายใน/ภายนอก

อาคาร 
การจัดเตรียมเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือใช้ทดแทนกัน (3) 
(redundancy) 

ไม่กำหนด N N หรือ 

N+1  
N หรือ N+1 2N หรือ 2(N+1) 

Bearing Sensors ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด ทางเลือก ต้องมี 
หมายเหตุ 
(1) จำนวนเวลาสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง หรือครอบคลุมเวลาที่ถ่ายโอนข้อมูลไปทำงานที่ศูนย์อื่น (ถ้า

มี) อย่างสมบูรณ์ได้ 
(2) พิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องเพียงพอในการจ่ายกำลัง kW ให้โหลด 
(3) จำนวนที่กำหนดในตารางเป็นความต้องการขั้นต่ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นในการทำงานของ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ในแต่ละเส้นทางการเดินสายของแต่ละประเภท สำหรับความต้องการในการจัดเตรียม
ระบบจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย วสท.ฉบับล่าสุด  

 

2.4 ข้อกำหนดด้านการตดิตั้ง และความปลอดภัย (Installation and Safety requirements) 
2.4.1 การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตัวอาคารจะต้องติดตั้งภายในห้องที่มีระดับการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  
2.4.2 การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตู้ครอบภายนอกอาคารมีข้อกำหนดด้านการติดตั้งดังต่อไปนี้ :- 

2.4.2.1 ตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามที่กำหนดในหมวดที่ 1 บทที่ 3 หัวข้อ 3.3 
2.4.2.2 ระยะห่างระหว่างตู้ครอบแต่ละตู้ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร 
2.4.2.3 ระยะห่างระหว่างตู้ครอบกับตัวอาคารต้องไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร เพ่ือป้องกันการลามไฟ เว้นแต่มีการ

จัดเตรียมผนังกันไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท. ฉบับล่าสุด กั้น
ระหว่างตู้ครอบกับอาคาร หรือ จัดเตรียมตู้ครอบให้สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง อนุญาตให้
ใช้ระยะน้อยกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร   

2.4.2.4 ตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งใกล้กับอาคารข้างเคียงอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของเดียวกัน ต้องติดตั้งห่างจาก
รั้วให้มีระยะปลอดภัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดการลามไฟและการรบกวน เช่น เสียง ควันไอเสีย ลมปะทะจาก
การระบายอากาศ เป็นต้น ต่ออาคารข้างเคียงนั้น ทั้งนี้ ระยะห่างจากผนังของตู้ครอบด้านที่ใกล้รั้ว
ที่สุดต้องไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร เว้นแต่มีการจัดเตรียมผนังกันไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงกั้นระหว่างตู้
ครอบกับอาคาร หรือ จัดเตรียมตู้ครอบให้สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง รวมทั้งได้จัด
เตรียมการป้องกันการรบกวนดังกล่าวซึ่งพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้ระยะน้อยกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร  
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2.4.2.5 ข้อกำหนดทางด้านการออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศของตู้ครอบให้เป็นไปตามข้อ 2.1.1, 
2.1.4 และ 4.3.7 หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้ 

2.4.2.6 ค่า Static Head ของพัดลมระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตู้ครอบให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ค่า Max Air Flow Restriction มีค่าไม่เกิน 
250 ปาสกาล (1.0 นิ้วน้ำ)  

2.4.3 พ้ืนที่สำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Spacing)  
2.4.3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบดาตาเซนเตอร์สร้างใหม่หรือการปรับปรุงพ้ืนที่ของดาตาเซนเตอร์เดิม

จะต้องพิจารณาพ้ืนที่และความสามารถในการจ่ายโหลดโดยการคำนวณจากอุปกรณ์ระบบไอทีและ
อุปกรณ์ระบบสื่อสารในดาตาเซนเตอร์ ต้องมีความสามารถในการจ่ายโหลดให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ที่
ติดตั้งในแต่ละตู้  

2.4.3.2 การวางแผนสำหรับอุปกรณ์ในการจ่ายโหลดให้กับดาตาเซนเตอร์โดยรวมทั้งหมด จะต้องพิจารณาสิ่ง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกแบบเพื่อรองรับตามข้อกำหนดหรือความต้องการที่ค่าโหลดตั้งต้น (N) ตามท่ีระบพ้ืุนที่เอาไว้ 
(2) พิจารณาอุปกรณ์ไอซีที เช่น เซิร์ฟเวอร์ (server) และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage) ที่มีใน

ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือใช้ในการออกแบบขนาดพ้ืนที่ให้สามารถรองรับความต้องการการใช้งาน
ของโหลดในอนาคต 

(3) พิจารณาเปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพ่ือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ไอซีทีชนิด main frame 
ระดับสูง (high density), ระดับปานกลาง (mid density), ระดับต่ำ (low density) , blade 
servers , อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage) 

2.4.3.3 การกำหนดพ้ืนที่การจัดวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เพียงแต่คำนึงถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจเท่านั้น
แต่ต้องกำหนดอัตราการเติบโตความต้องการของดาตาเซนเตอร์โดยรวมเพราะสิ่งที่พิจารณาเหล่านี้
จะมีผลกระทบกับความสามารถในการจ่ายโหลดและการวางแผนการใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำหรับปัจจุบันและในอนาคตด้วย  

2.4.3.4 พ้ืนที่การจัดวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าข้างต้นต้องเป็นไปตาม หมวดที่ 1 บทที่ 2 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง 

2.4.4  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้อาศัยโดยรอบ กรณีติดตั้งภายในอาคาร ห้อง
เครื่องต้องมีระดับเสียงวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากผนังห้องเครื่องด้านนอกหรือช่องเปิดใดๆ ค่าระดับเสียง
รบกวนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (dBA) หรือตามที่กฎหมายกำหนด 
และ กรณีที่ติดตั้งนอกอาคารจะต้องติดตั้งภายในตู้ครอบแบบป้องกันเสียง (soundproof enclosures) ต้องมี
ระดับเสียงวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากตู้ครอบหรือช่องเปิดใดๆ ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทำงาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (dBA) หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การวัดให้กระทำขณะที่จ่าย
โหลดเต็มพิกัด 

2.4.5 ระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, EES) ที่มีแหล่งจ่ายไฟมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้อง
สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดสำคัญ (critical load) ของดาตาเซนเตอร์ได้ภายในเวลา 10 วินาทีหรือ
ตามที่เห็นสมควรโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (Authority Having Jurisdiction, AHJ) ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว
นับจากแหล่งจ่ายไฟหลักเกิดขัดข้องหรือล้มเหลว 

2.4.6 แผงควบคุมเครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.1.3 บทที ่3 หมวดที ่1 
2.4.7 การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทำงานของอุปกรณ์และรายการ

แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าตามข้อ 3.1.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้ 
2.4.8 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้มีอย่างน้อยดังนี้ 



ร่างหมวดที่ 2 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ (Generator set for Data Center) 
 

 
7/38 

 

2.4.8.1 เครื่องยนต์ต้นกำลังประเภทสันดาปภายในที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องประกอบ
ไปด้วยอุปกรณอ์ย่างน้อยดังต่อไปนี้   
(1) อุปกรณ์วัดค่าของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นได้เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า

เกณฑ์ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 (2) อุปกรณ์วัดค่าและแจ้งเตือนล่วงหน้าที่สามารถมองเห็นได้ เพ่ือแจ้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนด 
(ข) ความดันของน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
(ค) ระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ 

(3) เครื่องยนต์ดับอัตโนมัติและสัญญานแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
(ก) การสตาร์ทล้มเหลว (over crank , failed to start) 
(ข) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ (overspeed) 
(ค) ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low lubricating oil pressure) 
(ง) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ (excessive engine temperature) 

(4)  อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญานเตือนกรณีเกิดการแจ้งเหตุล่วงหน้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในระบบ  

2.4.8.2 แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพดังนี้  
(1) ต้องมีสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดการลัดวงจร (short circuit) หรือกระแสเกินพิกัด 

(over load)  
(2) ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายให้เหมาะสมสำหรับวงจรควบคุมและเครื่องวัดต่างๆ เช่น 

ฟิวส์ 
(3) ต้องมีระบบควบคุม ป้องกันและแสดงผลด้วยเสียงหรือแสงไฟ เมื่อระบบป้องกันพบสิ่งผิดปกติ

จะต้องมีการเตือน และ/ หรือตัดวงจรไฟฟ้าอย่างน้อยดังต่อไปนี้ : 
(ก) แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (high /low AC voltage) 
(ข) กระแสไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกต ิ(over current) 
(ค) ความถี่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (under / over frequency) 

2.4.8.3   ชุดผลิตไฟฟ้า (alternator) จะต้องมีเครื่องวัดต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ :- 
(1) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (voltmeter) 
(2) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (ammeter) 
(3) เครื่องวัดความถ่ี (frequency meter) 
(4) เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าจริง (kilowatt meter) หรือกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA meter) 
(5) เครื่องวัดชนิดอื่น ๆ ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา 

2.4.8.4 ต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (surge suppressor) สำหรับป้องกันแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
2.4.8.5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเพ่ือความปลอดภัยและปลดตัวเอง (shutdown) ของเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าสำรองจะต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2-2.2  
2.4.8.6 สัญญานเตือนระยะไกล (remote alarm) ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในตารางที่ 2-2.2  
 
2.4.8.7 อุปกรณ์แจ้งเหตุ (alarm annunciator) ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องจัดเตรียมไว้ให้สามารถใช้

งานได้นอกห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และต้องเป็นตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
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มองเห็นได้ในบริเวณทำการปกติ ทั้งนี้ อุปกรณ์แจ้งเหตุ (alarm annunciator) จะต้องเป็นชนิดเดิน
สายควบคุมปกติ (hard wired) เพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือแหล่งจ่ายไฟเสริมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1)  สัญญานแจ้งเหตุที่มองเห็นได้  (individual visual signals ) จะต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้ 

 (ก) เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินหรือแหล่งจ่ายไฟเสริมทำงานและจ่ายให้โหลด  
 (ข)  เมื่อเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ (the battery charger) ทำงานผิดเพี้ยน 

 (2) สัญญานแจ้งเหตุที่มองเห็นด้วยตาและเสียงสัญญานเตือนร่วม (individual visual signals 
plus a common audible signal) ซึ่งแจ้งเตือนกรณีเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดเหตุ
ผิดปกตจิะต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(ก) ความดันของน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low lubricating oil pressure) 
(ข) อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low water temperature) 
(ค) อุณ ห ภู มิ ข อ งเห ล วระบ ายความร้ อน สู งกว่ า เกณ ฑ์ ป กติ  (excessive water 

temperature) 
(ง) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังต่ำ เหลือจ่ายให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงานที่เต็มพิกัดได้

น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 
(จ) การสตาร์ทล้มเหลว (overcrank , failed to start) 
(ฉ) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ (overspeed) 

2.4.8.8 สัญญานเตือนและการแจ้งเตือนจะต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่ของเครื่องยนต์ต้นกำลัง เว้นแต่มีข้อจำกัด
ในการทำงานทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมได้ อนุญาตให้ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินอ่ืน เช่น 
แบตเตอรี่สำรอง หรือ UPS หรือวงจรย่อยของระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอ่ืน เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ 

2.4.8.9 ใหจ้ัดเตรียมอุปกรณ์การแจ้งเตือนอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้  
(1) สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินระดับ 1 (level 1 EPS) จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์แจ้ง

เตือนที่จุดติดตั้งและสัญญานเตือนระยะไกล (local annunciation and facility remote 
annunciation) หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือนที่จุดติดตั้งและสัญญานการแจ้งเตือนผ่านเครือข่าย 
(local annunciation and network remote annunciation)  

(2) สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินระดับ 2 (level 2 EPS) จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์แจ้ง
เตือนที่จุดติดตั้ง (local annunciation) 

2.4.8.10 นิยามชนิดของอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ระบุในข้อ 2.4.8.9 กำหนดให้เป็นดังนี้ 
(1) อุปกรณ์แจ้งเตือนที่จุดติดตั้ง (local annunciation) จะประกอบมาพร้อมกับอุปกรณ์หรือติด

ตั้งอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (facility remote annunciation) จะติดตั้งในบริเวณสถานที่

เดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกับอุปกรณ์ 
(3) อุปกรณ์สัญญานแจ้งเตือนผ่านเครือข่าย  (network remote annunciation) จะติดตั้งนอก

สถานที่  
2.4.8.11 จะต้องจัดเตรียมระบบปิดสัญญานแจ้งเหตุและต้องมีระบบแจ้งเหตุซ้ำที่แผงควบคุม ซึ่งหลังจากปิด

สัญญานเสียงแจ้งเหตุแล้วหากระบบมีการส่งสัญญานเสียงแจ้งเหตุอีกครั้งหลังจากมีการแก้ไขข้อผิด
พร่องแล้ว ระบบจะต้องกลับคืนสู่สภาวะปกติเสียงแจ้งเหตุต้องถูกปิดอีกครั้ง 

2.4.8.12 อนุญาตให้มีอุปกรณ์ปิดสัญญานแจ้งเหตุด้วยมือ แต่การปิดสัญญานแจ้งเหตุด้วยมือดังกล่าวจะไม่
สามารถยับยั้งสัญญานเสียงแจ้งเหตุซ้ำได้ 
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ตารางท่ี 2-2.2 แสดงรายการอุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้า** 
ระบบการแจ้งเตือน การจัดเตรียม 

(Indicator Function at Battery Voltage) CV S RA 
(ก)  การสตาร์ทล้มเหลว (Over crank) X X X 
(ข)  อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ X NA X 
(ค)  อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ (Pre-alarm) X NA X 
(ง)  อุณหภูมิเครื่องยนตส์ูงเกินเกณฑ์ปกต ิ X X X 
(จ)  ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกินปกติ (Pre-alarm) X NA X 
(ฉ)  ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกินปกต ิ X X X 
(ช)  ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ X X X 
(ซ)  ระดับน้ำมันในถังต่ำ X NA X 
(ฌ)  ระดับของเหลวระบายความร้อนต่ำ X O X 
(ญ)  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังจ่ายโหลด X NA NA 
(ฎ)  สวิตซ์ควบคุมไม่อยู่ในตำแหนง่อัตโนมัติ (Automatic position) X NA X 
(ฏ)  แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีสู่ง (High battery voltage) X NA NA 
(ฐ)  ระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับสตาร์ทเครื่องยนตต์่ำ (Low cranking voltage) X NA X 
(ฑ)  แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีต่ำ่ X NA NA 
(ฒ)  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อตัโนมตัิล้มเหลว (Battery charger ac failure) X NA NA 
(ณ)  ปุ่มทดสอบ (Lamp test) X NA NA 
(ด)  หน้าคอนแทคสำหรับ Local และ Remote alarm X NA X 
(ต)  สวิตซ์สำหรับปิดสัญญาณเตือน (Audible alarm silencing switch) NA NA X 
(ถ)  ความดันลมสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต่ำ – กรณีสตาร์ทด้วยลม X NA NA 
(ท)  ความดันสำหรับสตาร์ทด้วยวธิี Hydraulic starting ต่ำ X NA NA 
(ธ)  ปุม่หยุดเครื่องอัตโนมัติ (Remote emergency stop) NA X NA 

**ที่มา NFPA 110 Standard for emergency and standby power systems 
 

CV      :     ติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อให้สามารถมองเห็นได ้ S        :     แสดงการดับ (Shutdown) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
RA      :     Remote audible X        :     ต้องมี (Required) 
O       :     เผื่อเลือก (Option) N A     :     ไม่ต้องมี (Not applicable) 

 
หมายเหตุ 
1. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ระบุในข้อ (ณ) ไว้ แต่หากอยู่ในห้องที่ปกติมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ต้องติดตั้งอุปกร ณ์ส่ง

สัญญาณเสียงแยก (remote audible signal) 
2. ไม่ต้องจัดเตรียมรายการใน (ข) สำหรับกังหันสันดาป (combustion turbine) 
3. รายการ (ด) และ (ต) จัดเตรียมเฉพาะมีการใช้งานในการสตาร์ทเครื่องยนต์เท่าน้ัน 
4. รายการ (ญ) อนุญาตให้ใช้เครื่องวัดกระแสสลับ (ac ammeter) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นอุปกรณ์ทดแทนได้ 
5. การทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ (CV) ทั้งหมดจะต้องสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนได้ด้วย

อุปกรณ์แจ้งเตือนที่ใช้งานร่วมกันและอุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (common, remote visual indicator) 
6. การทำงานในสดมภ์ (column) RA ทั้งหมดจะต้องแจ้งเตือนได้ด้วยอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ใช้งานร่วมกันและอุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล 

(common, remote visual indicator) ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2.4.12  
7. ในกรณีที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง รายการ (ซ) จะต้องอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อแรงดันก๊าซต่ำ (low gas pressure alarm) 
8. อุณหภูมิต่ำสุดตามรายการ (ข) ให้ปรับตั้งค่าท่ีต่ำกว่าระดับอุณหภูมิที่ควบคุมตามที่ผู้ผลิตกำหนดไม่เกิน 11˚c (20˚F)  
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2.4.8.13 อุปกรณ์แจ้งเตือนจะต้องมีคุณสมบัติและรายการการแจ้งเหตุตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2-2.2 จะต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่ 
(2) ต้องมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
(3) ต้องมีหน้าสัมผัส (contact) หรือวงจร (circuit) สำหรับต่อพ่วงสัญญานเสียงเตือนร่วมเฉพาะที่ 

(local) และ ระยะไกล (remote) ในกรณีที่เกิดเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนด 
(4) ต้องมีสวิทซ์สำหรับทดสอบการทำงานของสัญญานเตือนด้วยแสงของหลอดไฟทั้งหมด 

2.4.8.14 ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เช่น ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
(building automation system) เป็นต้น เป็นระบบแจ้งเหตุแทนอุปกรณ์แจ้งเหตุแต่อนุญาตให้ใช้
เป็นระบบเสริมในการแจ้งเหตุได้ 

2.4.8.15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 
5.3 บทที่ 5 หมวดที่ 1. 

 

2.5 ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)  
2.5.1 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ ระบบระบายอากาศให้เป็นไปตาม ข้อ 4.3 บทที่ 4 หมวดที่ 1 

ระบบระบายอากาศ (ventilation system) ภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อากาศที่ใช้สำหรับระบายความ
ร้อนภายในห้องเครื่องและการสันดาปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องถูกนำเข้ามาจากภายนอกอาคารโดยตรง  
โดยอาศัยช่องเปิดของผนังภายนอกหรือจากตำแหน่งภายนอกอาคาร (source outside the building) ผ่าน
ระบบส่งอากาศซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (2 – hour fire – rated air transfer system) 

2.5.2 ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (emergency power supply : EPS) ทำงานที่ เต็มกำลังพิกัด จะต้อง
จัดเตรียมระบบบายอากาศในห้องเครื่องให้เพียงพอเพ่ือรักษาอุณหภูมิห้องหรือตู้ครอบให้ไม่เกินค่ าสูงสุดที่
กำหนดโดยผู้ผลิต ทั้งนี้ วิธีการและข้อควรพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 2 และบทที่ 4 หมวดที่ 1 
ของมาตรฐานนี้ 

2.5.3 ระบบระบายอากาศในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องพิจารณาถึงการแผ่ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในห้อง เช่น ท่อไอเสียทั้งที่ไม่ได้หุ้มฉนวนและหุ้มฉนวนแล้ว รวมถึงบริภัณฑ์อ่ืนที่เป็น
แหล่งกำเนิดความร้อนด้วย 

2.5.4 การออกแบบระบบอุ่นร้อน,ระบบระบายความร้อน และ ระบบระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองฉุกเฉินจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้ 
2.5.4.1 ความร้อน  
2.5.4.2 ความเย็น 
2.5.4.3 ฝุ่นละออง 
2.5.4.4 ความชื้น 
2.5.4.5 ฝนหรือน้ำที่อาจขังอยู่รอบๆ เครื่อง 
2.5.4.6 ช่องบานเกล็ด 
2.5.4.7 ชุดพัดลมระบายความร้อน 
2.5.4.8 ทิศทางลมภายนอกท่ีอาจพัดต้านลมจากพัดลมระบายอากาศ 
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2.6 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel System)  
2.6.1 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามข้อ 4.6 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง บท

ที่ 4 หมวดที่ 1 โดยให้การจัดระดับของระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรองให้โหลดเป็นระดับ 1 (level 1) และให้
สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเต็มพิกัดกำลังไว้ตามประเภทของดาตาเซนเตอร์ ตาม
ตารางที่ 2-2.1  
 

2.6.2 ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาตรไม่เกิน 2500 ลิตร ให้ถือเป็นส่วนควบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การติดตั้งให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐานเล่มนี้และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. ฉบับล่าสุด มีลักษณะและวิธีการ
ติดตั้งดังต่อไปนี้ 
2.6.2.1 ตัวถังต้องทำด้วยเหล็กที่มีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อย กว่า 1.5 เท่าของความเค้นที่เกิดขึ้น 

(allowable stress) เนื่องจากความดันใช้งานสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงในถังหรือทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ
อ่ืนที่มมีาตรฐานเทียบเท่า 

2.6.2.2 ตัวถังต้องติดตั้งและยึดแน่นกับฐานรากโดยฐานรากต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับน้ำหนัก
ของตัวถังและน้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ในถังรวมทั้งน้ำหนักอ่ืน ๆ ที่กระทำบนตัวถังได้อย่างปลอดภัย 

2.6.2.3 ผิวภายนอกของตัวถังต้องมีการป้องกันการกัดกร่อน 
2.6.2.4 รอบตัวถังต้องมีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบที่มีขนาดเพียงพอที่จะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เท่ากับปริมาตร

ความจุของถังใบใหญ่ที่สุดภายในเขื่อนหรือกำแพงโดยผนังเขื่อนหรือกำแพงจะต้องสามารถป้องกัน
ของเหลวไหลผ่านและสามารถทนแรงดันของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ 

2.6.2.5 ต้องติดตั้งท่อระบายไอน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ทุกถังโดยท่อระบายไอน้ำมันต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 40 
มิลลิเมตร, ปลายท่อระบายไอน้ำมันต้องสูงจากระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 4 เมตร และอยู่ห่างจากเขต
สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

2.6.2.6 ขอบถังต้องห่างจากขอบผนังอาคารไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และห่างจากช่องเปิดใด ๆ ไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

2.6.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรมากกว่า 2,500 ลิตร (fuel main 
tank or storage tank) จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
2.6.3.1 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนน้ำมันรั่ว (leak detection and annunciation) ที่ถังและระบบท่อ

น้ำมันเชื้อเพลิง 
2.6.3.2 มาตรวัดแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (remote monitoring of fuel level) 

 
ข้อแนะนำ น้ำมันดีเซลที่ไม่เคลื่อนไหวอาจก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรก ซึ่งอาจทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ควรทำการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรกในน้ำมันดีเซลอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน และ
จะต้องมีการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาไว้เนื่องจากการเกิดออกซิเดชัน การเติบโตของ
จุลินทรีย์และการกัดกร่อน โดยติดตั้งระบบทำความสะอาดน้ำมันดีเซล (fuel polisher) ทั้งนี้ หากน้ำมันดีเซลที่ใช้
เป็นไบโอดีเซลซึ่งส่วนมากมีอายุไม่เกิน 6 เดือน จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้นกำลัง การเก็บ
รักษาและการดูแลน้ำมันให้เป็นไปตามคำแนะนำผู้ผลิตน้ำมัน 
 

2.6.3.3 อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ (physical protection) ของท่อน้ำมันเชื้อเพลิงจากถัง
สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงถึงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำมัน (fuel filtration) 

2.6.4 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ควบคุมดูแล (operators) ให้มีความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุขณะทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและในกรณีเป็นถังน้ำมันใต้ดิน (underground tank) ต้อง
ระวังน้ำรั่วเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย 
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2.6.5 การติดตั้งระบบน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงานเรื่องสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับ
ล่าสุดและประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตฉบับล่าสุด 

2.6.6 ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรมากกว่า 2,500 ลิตร (fuel main tank or storage tank) 
จะต้องเป็นถังชนิดผนัง 2 ชั้น (double wall) 

  
หมายเหตุ ถังน้ำมันชนิดผนัง 2 ช้ัน (double wall) หมายถึง ถังผลิตเพื่อใช้บรรจุน้ำมันเป็นการเฉพาะ ที่มีผนังเป็น 2 ช้ันตรง

กลางมีช่องว่าง ทั้งนี้ ในการทดสอบถังก่อนใช้งานจะทำการทดสอบ Vacuum Test เพื่อให้มั่นใจว่าถังน้ำมันไม่เกิด
การรั่วซึมระหว่างผนังถังช้ันนอกและช้ันใน 

 
2.6.7 การซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันที่มีปริมาตรมากกว่า 2,500 ลิตรขึ้นไปให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการซ่อมบำรุง

ถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน ฉบับล่าสุด 
2.6.8 ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel filter) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.6.8.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภท 1 และประเภท 2 เป็นชนิด Single-stage spin-
on-type 100 micron หรือ 30 micron ติดตั้งพร้อมวาล์วเฉพาะตัวให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ขณะ
เครื่องยนต์ต้นกำลังกำลังทำงาน 

2.6.8.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภท 3 และประเภท 4 เป็นชนิด Three-stage spin-on-
type 100 micron, 30 micron และ 10 micron ติดตั้งพร้อมวาล์วเฉพาะตัวให้สามารถถอดเปลี่ยน
ได้ขณะเครื่องยนต์ต้นกำลังกำลังทำงาน และอุปกรณดั์กแยกน้ำ (water separator)  

 

2.6.9 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ติดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับดาตาเซนเตอร์ประเภท
ต่าง ๆ อย่างน้อยต้องสอดคล้องตามตารางที่ 2-2.3 
 

ตารางที่ 2-2.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแยกตามประเภทดาตาเซนเตอร์ 
รายละเอียด/ประเภท ประเภท 0 ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 

ชุด
กร

อง
น้ำ

มัน
เช

ื้อเ
พล

ิง (
fu

el
 fi

lte
r) 

Grade ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไปพร้อม
อุปกรณ์ดักแยก

น้ำ 

ทั่วไปพร้อม
อุปกรณ์ดักแยก

น้ำ 
100 micron แนะนำ จัดเตรียม จัดเตรียม จัดเตรียม จัดเตรียม 
30 micron ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก จัดเตรียม จัดเตรียม 
10 micron ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก จัดเตรียม 
ส า ม า ร ถ ถ อ ด
เปลี่ยนได้(Spin-
on/ off)  ข ณ ะ
เดินเครื่อง 

ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก จัดเตรียม จัดเตรียม 

ระบบทำความสะอาดน้ำมัน
ดีเซล (fuel polisher) 

ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก แนะนำ แนะนำ 

สารปรับสภาพน้ำมัน (fuel 
additive/treatment) 

ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก แนะนำ แนะนำ 

ชนิดท่อน้ำมัน (fuel line 
type) 

Black 
Steel Pipe 

(BSP) 

Black Steel 
Pipe (BSP) 

Black Steel 
Pipe (BSP) 

Seamless 
Black Steel 
Pipe (BSP) 

Seamless 
Black Steel 
Pipe (BSP) 
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2.7    ระบบท่อไอเสีย (Exhaust System) 
2.7.1 หากไม่มีกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ ระบบท่อไอเสียต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.6 บทที่ 3 และข้อ 4.2 บทที่ 

4 หมวดที่  1 ทั้ งนี้  ท่อเก็บ เสียงไอเสียต้องเป็นชนิดลดมลพิษและลดเสียง (pollution and sound 
abatement)  

2.7.2 ชนิดของท่อเก็บเสียงไอเสีย (exhaust muffler) ต้องไม่น้อยกว่าแบบใช้งานกับท่ีพักอาศัย (residential type) 
2.7.3 ท่อไอเสีย (exhaust pipe) ต้องเป็นชนิดท่อเหล็กดำ (black steel pipe) อย่างหนาตามมาตรฐาน มอก. หรือ

เทียบเท่าหรือวัสดุอ่ืนซึ่งสามารถทนการกัดกร่อนและทนอุณหภูมิของแก๊สไอเสียได้ไม่น้อยกว่า 760 องศา
เซลเซียสโดยไม่เสียรูป  

2.7.4 ท่ออ่อนไอเสีย (flexible exhaust pipe) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์และท่อไอเสีย เพ่ือป้องกันการ
ขยายตัวของท่อไอเสีย เนื่องจากความร้อน การเคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแรงสั่นสะเทือน ท่ออ่อนไอ
เสียต้องทำจากท่อสแตนเลสชนิดลูกฟูกไม่มีตะเข็บ (seamless corrugates stainless steel) ทั้งนี้ ต้องมี
ความยาวอย่างน้อย 610 มิลลิเมตร หรือ 24 นิ้ว สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ขึ้นไป 
และ ต้องมีความยาวอย่างน้อย 457 มิลลิเมตร หรือ 18 นิ้ว  สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 200  
กิโลวัตต์  

2.7.5 ฉนวนหุ้มท่อไอเสียต้องทำจากวัสดุชนิดไม่ติดไฟ (non-combustible material) โดยวัสดุทุกส่วนที่ประกอบ
เป็นฉนวนทั้งหมดจะต้องสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส  

2.7.6 วัสดุหุ้มระบบท่อไอเสีย (jacket) ต้องทำจากแผ่นอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร  
 

2.8    อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) 
ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.5 บทที่ 3 หมวดที่ 1  

 

2.9 ระบบแบตเตอรี่ (Battery System) 
2.9.1 ขนาดของแบตเตอรี่จะต้องเพียงพอสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ตามตารางที่ 2-2.4 หัวข้อ (ง) ได้อย่างน้อย 3 

ครั้ง 
2.9.2 แบตเตอรี่จะต้องเป็นชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา (maintenance free) และต้องเหมาะสมกับอุณหภูมิใช้งานใน

สภาวะแวดล้อมปกติในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ทั้งนี้  ต้องมีขนาด cold cranking amp. (CCA) ตาม
ข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

2.9.3 ต้องมีเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ (charging alternator) ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์พร้อมชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (integral automatic voltage regulator) เพ่ือใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ขณะเครื่องยนต์ทำงาน 

2.9.4 ต้องมีเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ (automatic battery charger) ซึ่งทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ (normal power source) เพ่ือชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองไม่ได้ทำงาน รวมทั้งต้องมีระบบตัดการทำงานขณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงาน 

2.9.5 ต้องมีระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือน (battery monitoring and warning system) ทั้งแสงและเสียง 
เมื่อแบตเตอรี่มีอาการแบตเตอรี่อ่อน (weak battery) แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ (low battery voltage) และ 
แรงดันแบตเตอรี่สูง (high battery voltage) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

2.9.6 การคำนวณหาขนาดกระแสต่ำสุดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามข้อ 3.1.2.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1 

2.9.7 ขนาดพิกัดของแบตเตอรี่และจำนวนเครื่องนับจำนวนครั้งที่สตาร์ทสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
ตารางที่ 2-2.5 
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2.9.8 ดาตาเซนเตอร์ประเภท 3 และ 4 จะต้องจัดเตรียมแบตเตอรี่ และเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ อัตโนมัติ 
(automatic battery charger) ให้สามารถพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้เพ่ิมอีก 1 ชุด ดูตารางที่ 2-2.5
  

ตารางท่ี 2-2.4 ระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้าใช้สวิตช์โซลีนอยด์ สั่งให้ชุดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ 
 

Starting Equipment Requirement ชุดที่จ่ายไฟให้โหลด 
ระดับ 1 

ชุดที่จ่ายไฟให้โหลด 
ระดับ 2 

(ก) Battery unit X X 
(ข) Battery certification X NA 
(ค) Cycle cranking X or O O 
(ง) Cranking limited time - outs    
         cycle crank (3 cycles) 75 วินาที 75 วินาที 
         continuous crank   45 วินาท ี 45 วินาที 
(จ) Float – type battery charger X X 

1. Dc - ammeter X X 
2. Dc - voltmeter X X 

(ฉ) Recharge time 24 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง 
 

X : ต้องมี,   O : เผื่อเลือก,  NA : ไม่ต้องม ี
 

ตารางที่ 2-2.5 ขนาดพิกัดของแบตเตอรี่และเครื่องนับจำนวนการสตาร์ทสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแยกตาม
ประเภทดาตาเซนเตอร์ 
 

รายละเอียด/
ประเภท 

ประเภท 0 ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 

Battery 
Capacity 

- N N 2N/ 
Independent 

2N/ 
Independent 

Starter Count - N N 2N 2N 
 

2.10 การทดสอบและการปรับแต่งระบบ (Testing & Commissioning) 
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปรับแต่งระบบจะกระทำหลังจากระบบทั้งหมดได้ติดตั้งอย่างเสร็จ
สมบูรณ์ โดยได้ทำการทดสอบอุปกรณ์ในระบบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
มาตรฐานนี้ การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปรับแต่งระบบนี้จะกระทำ ณ สถานที่ติดตั้งเพ่ือใช้งานจริง 
เป็นการทดสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน ซึ่งการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การทดสอบ
สมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือการส่งมอบงาน (acceptance test) และ การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระหว่างการใช้งาน (operational test)  โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้  
 

2.10.1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือการส่งมอบงาน (Acceptance Test) 
2.10.1.1 หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม 

หัวข้อ 6.1 บทที่ 6 หมวดที่ 1  
2.10.1.2 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือการส่งมอบงานเป็นการทดสอบหลังจากที่ได้ทำการ

ติดตั้งอุปกรณ์และระบบครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งได้ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ในเบื้องต้นอย่างเต็ม
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ระบบ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือตามความประสงค์
ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การทดสอบเพ่ือส่งมอบงานนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเอกสารบันทึกผลการทดสอบ
ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ใช้งานแล้ว 

 
แนวทาง ขั้นตอน และ วิธีการทดสอบจะต้องถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในการออกแบบรวมถึงเอกสาร
ข้อกำหนดในการก่อสร้าง ซึ่งจะระบุค่าความต้องการในสมรรถนะต่าง ๆ สำหรับนำมาเป็นแนวทาง
อ้างอิงในการทดสอบขั้นสุดท้ายเพ่ือส่งมอบงาน ในเอกสารดังกล่าวจะต้องระบุรายการที่ต้อง
ตรวจสอบ (check list) และวิธีการ (procedures) ประกอบกับระบุค่าต่าง ๆ ในการทดสอบทั้งหมด
ที่ต้องการอ่านและบันทึก ตลอดจนตรวจสอบและสรุปผลการทดสอบ รวมทั้งจะต้องมีช่องสำหรับลง
นามของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบนี้ด้วย 

2.10.1.3 ลำดับขั้นตอนในการทดสอบ (Typical sequence of testing) 
การทดสอบระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ทุกประเภทจะมีลำดับขั้นตอนอยู่ 5 ระดับดังนี้ 
(1) การทดสอบระดับที่ 1 

เป็นการทดสอบอุปกรณ์ที่โรงงานผู้ผลิต โรงงานประกอบ หรือ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ขายกับผู้ใช้งาน (factory test) เพ่ือการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์โดย
ผู้ผลิต ก่อนการจัดส่งอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งใช้งาน 

(2) การทดสอบระดับที่ 2 
เป็นการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (start-up) ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือ
ผู้ขาย 

(3) การทดสอบระดับที่ 3 
เป็นการทดสอบอุปกรณ์และปรับแต่งระบบในแต่ละส่วน (module) อย่างเป็นอิสระต่อกันเป็น
การล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบทั้งหมดอย่างสมบูรณ ์ 

(4) การทดสอบระดับที่ 4 
การทดสอบระดับที่ 4 จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
(ก) การทดสอบการทำงานของระบบ (system function testing) 

เป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
หลายชุดที่ต่อขนานกัน หรือ UPS ให้เสมือนเป็นหน่วยเดียวกัน การทดสอบนี้จะเป็นการ
ทดสอบล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ 

(ข) การทดสอบการใช้งานของระบบ (system operational testing) 
เป็นการทดสอบระบบที่ ได้ทำการติดตั้ งอย่างสมบูรณ์  มีการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟหลัก (utility) ซึ่งจะแตกต่างจากการทดสอบการทำงานของระบบใน (ก) เป็น
การทดสอบเพ่ือตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของโหลดที่แปรผันตามการใช้งานจริงในส่วนต่างๆ ทั้ง
ระบบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องเป็นส่วนเดียวกัน การ
ทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบประกอบอาคารเสร็จสมบูรณ์ 

 
การทดสอบระดับที่ 4 จะรวมถึงการทำการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาระบบ 
รวมถึงบริภัณฑ์ต่างๆ ในระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบด้วย 

(5) การทดสอบระดับที่ 5 
เป็นการทดสอบระบบประกอบอาคารทั้งหมด รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ป้อนเข้าไปใน
อาคาร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้งานได้ตาม
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วัตถุประสงค์ ระบบสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องเป็นส่วนเดียวกัน การทดสอบด้วยการ
จำลองสถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การใช้งานในภาวะปกติ การใช้งานเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ การใช้งานในช่วงที่ต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น จะถูกนำมาใช้เพ่ือความ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ การทำการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานโหลด (load profile) และนำมา
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพจะสามารถทำได้ในการทดสอบนี้ 

2.10.1.4 เอกสารรายงานผลการทดสอบ (Documentation) 
(1) ความต้องการ (Requirements) 

เอกสารรายงานการทดสอบจะต้องประกอบด้วยเอกสารการปรับแต่งระบบ (commissioning 
tests) ทั้งหมดรวมทั้งรายงานการทดสอบของอุปกรณ์ท่ีกระทำที่โรงงานโดยผู้ผลิต  

(2) คำแนะนำ (Recommendations) 
แบบฟอร์มและรายการที่ใช้บันทึกค่าในการทดสอบ (form and check list) จะต้องมีการ
บันทึกค่าบกพร่องต่าง ๆ และผลการทดสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ท้ังหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการ
ทดสอบ ผู้ ใช้งานที่ร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบนี้ควรบันทึกความเห็น ข้อบกพร่อง 
ต่าง ๆ รวมทั้งรายการที่ต้องทำการแก้ไข (punch list) ซึ่งต้องจัดทำให้ถูกต้องและทำการ
ทดสอบซ้ำ  
 

(3) ต้องจัดเตรียมเอกสารอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้ ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับ
มอบงาน (the authority having jurisdiction, AHJ)  
(ก) หลักฐานการทดสอบเครื่องต้นแบบ (prototype test) ที่ระบุขนาดพิกัดกำลังพร้อมชุด

ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความเสียหายจากการรบกวนปกติและไม่ปกติใน
ภาวะการใช้งานโหลดจริง ซึ่งอาจแยกจำลองการทดสอบโดยเครื่องต้นแบบ (prototype 
model) หรือ การทดสอบสมรรถนะของชุดควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันโดยผู้จำหน่าย
ชิ้นส่วนนั้น หรือ การทดสอบที่ดำเนินการตามขั้นตอนการประกอบเครื่อง 

(ข) เอกสารรับรองการตรวจสอบความสามารถในการรองรับการสั่นสะเทือนจากแรงบิดที่เกิด
จากการทำงานของเครื่องต้นกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

(ค) จดหมายยืนยันจากผู้จำหน่ายในการปฏิบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานและสมรรถนะของ
เครื่องที่ติดตั้งใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(ง) หนังสือรับรองจากผู้ผลิต (manufacturer’s certification) ในการทดสอบเครื่องตาม
ขนาดพิกัดกำลัง ณ ค่าตัวประกอบกำลังพิกัด (rated power factor) พร้อมบันทึกค่า
อุณหภูมิแวดล้อม (ambient temperature) ขณะทดสอบ ระดับความสูงที่ทดสอบ 
(altitude) และระดับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ทดสอบ (fuel grade)  

2.10.1.5 การทดสอบซ้ำอุปกรณ์และระบบ (Retesting Equipment and Systems) 
(1) ความต้องการ (Requirements) 

ช่างเทคนิค/วิศวกร ที่ทำการปรับแต่งระบบ (commissioning) จะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน เมื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จะต้องเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งเพ่ือทดสอบการทำงาน การบูรณาการกับอุปกรณ์อ่ืน 
รวมทั้งสมรรถนะการใช้งานทีถู่กต้องสมบูรณ์ 

(2) คำแนะนำ (Recommendations) 
ต้องทำการตรวจสอบการทำงานและสมรรถนะของระบบให้ถูกต้องในการทดสอบเบื้องต้นเป็น
การภายในของผู้ติดตั้งก่อนเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซึ่งจะต้องทำการทดสอบซ้ำอีก 



ร่างหมวดที่ 2 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ (Generator set for Data Center) 
 

 
17/38 

 

เอกสารบันทึกการทดสอบนี้จะต้องระบุผู้ที่รับผิดชอบในการทดสอบทุกฝ่าย เช่น ด้านกำลังคนใน
การทดสอบ ด้านอุปกรณ์ในการทดสอบ และความต้องการในการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ สำหรับ
การควบคุม และการสังเกตการณ์ในการทดสอบ หากเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือระบบ
และต้องทดสอบซ้ำอีกครั้ง  

2.10.1.6 ขอบเขตในการทดสอบ (Scope) 
 การทดสอบสมรรถนะตามข้ันตอนในหมวดนี้อย่างน้อยจะต้องดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดี่ยว 
(ก) ทดสอบ 4 ชม.ต่อเนื่อง 
(ข) วัดค่า THD (Total Harmonic Distortion) ด้านขาออก 
(ค) วัด Voltage Regulation 
(ง) การตอบสนองในการเพิ่มโหลดทันที (step load transient response) 
(จ) การตอบสนอง 100% Block Load 

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินขนานกัน 
(ก) วัด Load Sharing 
(ข) วัด Voltage Regulation 
(ค) การตอบสนองกรณีเกิดความผิดพร่องในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการเพ่ิมโหลดทันที (DG 

fault off and restore transient)   
2.10.1.7 ความต้องการในการทดสอบ (Requirements) 

(1) ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องได้รับการปรับแต่งระบบให้สอดคล้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต
และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด (ชุดเดียว) จะต้องสามารถรองรับ 100% Block Load ได้และ
กลับคืนสู่สภาวะปกติท้ังแรงดันและความถ่ีไฟฟ้าภายใน 15 วินาที 

(3) อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องได้รับการปรับแต่งระบบให้สอดคล้องตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีการใช้งานให้ต่อขนานกันจะต้องสามารถต่อขนานและแบ่งจ่ายโหลด 
(load sharing) เมื่อโหลดที่จ่ายโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในช่วง 25-100% ของโหลดใน
ระบบ (system load) โดยการจ่ายกำลังของแต่ละเครื่องต้องต่างกันไม่เกิน 5% ของกำลังที่
จ่ายโดยแต่ละเครื่องในขณะนั้น  

(5) ต้องจัดเตรียมโหลดเทียมท่ีมีขนาดเต็มพิกัดกำลังของแต่ละระบบที่จะทำการทดสอบ 
(6) ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากการทดสอบนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในพ้ืนที่ที่ทำ

การทดสอบระบบ  
2.10.1.8 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Performance Testing) 

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเฉพาะสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด โดยทำ
การบันทึกค่าต่าง ๆ ในการทดสอบและเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของผู้ผลิต ผลการทดสอบจะถูก
นำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบในอนาคต 
 
ในขณะทำการทดสอบ หากมีสัญญาณเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งมาจาก อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
อัตโนมัติ (automatic transfer switch, ATS) ชุดใดชุดหนึ่ง โหลดเทียมจะต้องหยุดทำงาน 
อุปกรณ์ตัดวงจรของโหลดเทียมต้องเปิดวงจร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องกลับมาสู่หมวด
การทำงานอัตโนมัติ 
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การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดเพ่ือการส่งมอบงาน (acceptance test) ให้
เป็นไปอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้ 
(1) การทดสอบการจ่ายโหลด (load test หรือ heat run) ให้ทำการทดสอบดังนี้ 

(ก) ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโหลดเข้าระบบ 
(ข) จ่ายโหลดเต็มพิกัดกำลังกิโลวัตต์ (name plate kW) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 
(ค) อ่านและบันทึกค่า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงทุกนาที และ

ข้อมูลของเครื่องยนต์ทุกค่าที่แสดงผลที่แผงควบคุมเครื่องยนต์ ในทุก ๆ 15 นาที เช่น 
อุณหภูมิไอเสีย แรงดันของแบตเตอรี่ ความดันน้ำมัน และอุณหภูมิของสารหล่อเย็น เป็น
ต้น โดยให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อนาท ี

 
การทดสอบสมรรถนะให้ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในระหว่าง
การทดสอบให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แรงดันน้ำมันหล่อลื่น, อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน, 
แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, กิโลวัตต์, ความถ่ี ครั้งแรกและทุก ๆ 15 นาที อัตราส่วนการประจุ
แบตเตอรี่ หรือแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้บันทึกระยะแรกทุก ๆ 5 นาทีของช่วงเวลา 15 
นาที และต่อไปทุก ๆ 15 นาที 

(2) อินฟราเรดสแกน (Infrared Scan) 
(ก) อินฟราเรดสแกนเครื่องยนต์ต้นกำลังเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัด (full load) แล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
(ข) อินฟราเรดสแกนที่หัวสูบ (cylinder head) ที่จุดเดียวกันของแต่ละหัว ค่าที่ได้ต้องต่างกัน

ไม่เกิน 2.5 ̊C (4.5˚F) 
(ค) อินฟราเรดสแกนที่หัวเทอร์โบทุกตัวและอุณหภูมิที่ได้จะต้องสม่ำเสมอกัน 
(ง) อินฟราเรดสแกนที่ขั้วต่อสายเมนไฟฟ้า (terminal connection)  อุปกรณ์ตัดวงจร 

(circuit breaker, CB) ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับโหลดเทียมหรือโหลดที่ใช้ในการ
ทดสอบ เมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดอย่างน้อย 15 นาที และทำการบันทึกค่า ซึ่งอุณหภูมิที่
ขั้วต่อสาย (terminal connection) จะต้องไม่เกิน 75 ̊C (167˚F)  

(จ) อินฟราเรดสแกน Bearing Housing และทำการบันทึกค่า ซึ่ งอุณหภูมิที่  Bearing 
Housing จะต้องไม่เกิน 50 ̊C (122˚ F) 

(ฉ) ทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้งหลังจากทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปแล้ว 3 ชั่วโมง 
หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นจะต้องทำการบันทึกและแจ้งต่อวิศวกรที่รับผิดชอบ  

 

การทำอินฟราเรดสแกน ให้ดำเนินการ ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานหรือหากไม่สามารถดำเนินการ 
ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานได้ให้ดำเนินการที่สถานที่ประกอบเครื่องหรือที่โรงงานผู้ผลิตหรือ
สถานที่อ่ืนที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิต ทั้งนี้ อนุญาตให้นำผล
การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) ของเครื่องต้นแบบรุ่นและขนาดพิกัดกำลังเดียวกัน มาใช้
เป็นผลการทดสอบดังกล่าวได้ 

(3) การทดสอบสภาวะคงตัว (Steady State Tests) 
การทดสอบสภาวะคงตัวให้ทำการทดสอบตามข้ันตอนที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (ค)  
(ก) ทำการสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใส่โหลดเต็มพิกัดกำลังกิโลวัตต์ (100% rated kW 

load) บันทึกข้อมูล แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออก ความถี่ และ
ฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นในขณะจ่ายโหลดเต็มพิกัดนั้น โดยให้บันทึกค่าที่อ่านได้จากมาตรวัด
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กำลังไฟฟ้า (power meter) และแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงในตารางข้อมูลตามที่
กำหนดใน ภาคผนวกหมวดที่ 2 

(ข) ลดโหลดลงเหลือ 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์ (50% rated kW load) บันทึกข้อมูล 
แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออก ความถี่ และฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้น
ในขณะจ่ายโหลดเต็มพิกัดนั้น โดยให้บันทึกค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power 
meter) และแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงในตารางข้อมูลตามที่กำหนดใน ภาคผนวก
หมวดที่ 2    

(ค) ปลดโหลดทั้งหมดออก บันทึกข้อมูล แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขา
ออก ความถี่ และฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นในขณะจ่ายโหลดเต็มพิกัดนั้น โดยให้บันทึกค่าที่อ่าน
ได้จากมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power meter) และแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงใน
ตารางข้อมูลตามที่กำหนดใน ภาคผนวกหมวดที่ 2 
 

การทดสอบสภาวะคงตัว ให้ดำเนินการ ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานหรือหากไม่สามารถดำเนินการ 
ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานได้ให้ดำเนินการที่สถานที่ประกอบเครื่องหรือที่โรงงานผู้ผลิตหรือ
สถานที่อ่ืนที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิต ทั้งนี้ อนุญาตให้นำผล
การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) ของเครื่องต้นแบบรุ่นและขนาดพิกัดกำลังเดียวกัน มาใช้
เป็นผลการทดสอบดังกล่าวได้ 

 
(4) การทดสอบการตอบสนองชั่วครู่ (Transient Response Tests) 

การทดสอบการตอบสนองชั่วครู ่ให้ทำการทดสอบตามข้ันตอนทีก่ำหนดในข้อ (ก) ถึง (ง)  
(ก) ใส่โหลด 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์ในครั้งเดียว (0-50% rated kW load in one 

step) ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานในสภาวะไร้โหลด บันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขา
ออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้วยมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power 
meter) ทำการบันทึกและอธิบายเหตุการณ์การตอบสนองชั่วคราว 0 -50% (0 to 50% 
transient) 

(ข) ใส่โหลดอีก 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์ที่เหลือในครั้งเดียว (50% to 100% rated kW 
load in one step) ในขณะที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี โหลดอยู่  50%  บันทึกข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้ วยมาตรวัด
กำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและอธิบายเหตุการณ์การตอบสนองชั่วคราว 
50%-100% (50% to 100% transient) 

(ค) ปลดโหลด 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์ในครั้งเดียว (100% to 50% rated kW load in 
one step) ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหลดอยู่ 100% บันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขา
ออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้วยมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power 
meter) ทำการบันทึกและอธิบายเหตุการณ์การตอบสนองชั่วคราว 100%-50% (100% 
to 50% transient) 

(ง) ปลดโหลด 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์ที่เหลือในครั้งเดียว (50% to 0% rated kW 
load in one step) ในขณะที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี โหลดอยู่  50%  บันทึ กข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้ วยมาตรวัด
กำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและอธิบายเหตุการณ์การตอบสนองชั่วคราว 
50%-0% (50% to 0% transient) 
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การทดสอบการตอบสนองชั่วครู่ ให้ดำเนินการ ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานหรือหากไม่สามารถ
ดำเนินการ ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานได้ให้ดำเนินการที่สถานที่ประกอบเครื่องหรือที่โรงงาน
ผู้ผลิตหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิต ทั้งนี้ อนุญาต
ให้นำผลการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) ของเครื่องต้นแบบรุ่นและขนาดพิกัดกำลัง
เดียวกัน มาใช้เป็นผลการทดสอบดังกล่าวได้ 

 
(5) Block Load Test 

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเครื่องยนต์ต้นกำลังของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถ
จำหน่ายแรงดันขาออกและความถี่ให้เข้าสู่ค่าพิกัดมาตรฐานที่ต้องการได้ภายในระยะเวลา 
(Recovery Time) 15 วินาที โดยให้ดำเนินการดังนี้ 
(ก) ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานในสภาวะไร้โหลด ให้ใส่โหลด 100% ของพิกัดกำลัง

กิโลวัตต์ในครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใส่โหลดเพ่ือการทดสอบนี้เกิน 100% ของพิกัดกำลัง
กิโลวัตต์  

(ข) กรณีชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพิกัดกำลัง 2000 kW ขึ้นไปอนุญาตให้ลดลงมาเหลือใส่
โหลด 95% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์ในครั้งเดียวได ้
 

ทำการบันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้วย
มาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและบรรยายเหตุการณ์การตอบสนอง
ชั่วคราว 0%-100% (0% to 100% transient) 

 
2.10.1.9 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินเครื่องขนานกัน (Generator Parallel Testing) เพ่ือ

การส่งมอบงาน (acceptance test) ให้เป็นไปอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้ 
การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเฉพาะระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินเครื่องขนานกันตั้งแต่ 
2 ชุดขึ้นไป เพ่ือร่วมกันจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลด โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องจะต้องผ่านการ
ทดสอบตามที่กำหนดใน 2.10.1.8 ทั้งนี้ โหลดเต็มพิกัดในการทดสอบนี้จะเป็น 2,000 kW โดยทำ
การบันทึกค่าต่าง ๆ ในการทดสอบและเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของผู้ผลิต ผลการทดสอบจะถูก
นำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบในอนาคต 
 
ในขณะทำการทดสอบ หากมีสัญญาณเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งมาจาก อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
อัตโนมัติ (automatic transfer switch, ATS) ชุดใดชุดหนึ่ง โหลดเทียมจะต้องหยุดทำงาน 
อุปกรณ์ตัดวงจรของโหลดเทียมต้องเปิดวงจร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องกลับมาสู่หมวด
การทำงานอัตโนมัติ 
 
การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินเครื่องขนานกันเพ่ือการส่งมอบงาน (acceptance 
test) ให้เป็นไปอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้ 
(1) การทดสอบสภาวะคงตัว (Steady State Tests) 

การทดสอบสภาวะคงตัวให้ทำการทดสอบตามข้ันตอนที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (ฉ)  
(ก) ทำการสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเตรียมเดินขนานกันในระบบอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า กระแส 

ความถี่และฮาร์โมนิก ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานในสภาวะไร้โหลด บันทึกค่าเป็น
ค่าที่ “0% Load”โดยให้บันทึกค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power meter) และ
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงในตารางข้อมูลตามที่กำหนดใน ภาคผนวกหมวดที่ 2 
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(ข) ทำการเดินเครื่องขนานกันเข้าระบบในขณะที่การเดินขนานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใน
สภาวะไร้โหลด ให้บันทึกข้อมูล กระแสขาออกของแต่ละชุด เพ่ือตรวจสอบการแบ่งจ่าย
โหลดที่ถูกต้องแม่นยำ     

(ค) ใส่โหลด 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์โหลด ทำการอ่านและบันทึกค่า แรงดันไฟฟ้าขาออก 
กระแสขาออก ความถี่และฮาร์โมนิกขาออก ที่เกิดขึ้นในขณะจ่ายโหลดที่ 50% ของพิกัด
นั้น บันทึกค่าเป็นค่าที่ “50% Load” โดยให้บันทึกค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดกำลังไฟฟ้า 
(power meter) และแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงในตารางข้อมูลตามที่กำหนดใน 
ภาคผนวกหมวดที่ 2 

(ง) ในขณะที่การเดินขนานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสภาวะ“50% Load”นี้ ให้บันทึกข้อมูล 
กระแสขาออกของแต่ละชุด เพ่ือตรวจสอบการแบ่งจ่ายโหลดที่ถูกต้องแม่นยำ 

(จ) ใส่โหลด 100% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์โหลด ทำการอ่านและบันทึกค่า แรงดันไฟฟ้าขา
ออก กระแสขาออก ความถ่ีและฮาร์โมนิกขาออก ที่เกิดขึ้นในขณะจ่ายโหลดที่ 100% ของ
พิกัดกำลังกิโลวัตต์โหลดนั้น บันทึกค่าเป็นค่าที่ “100% Load” โดยให้บันทึกค่าที่อ่านได้
จากมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power meter) และแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงใน
ตารางข้อมูลตามที่กำหนดใน ภาคผนวกหมวดที่ 2 

(ฉ) ในขณะที่การเดินขนานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสภาวะ“100% Load”นี้ ให้บันทึกข้อมูล 
กระแสขาออกของแต่ละชุด เพ่ือตรวจสอบการแบ่งจ่ายโหลดที่ถูกต้องแม่นยำ 

(2) การทดสอบการตอบสนองชั่วครู่ (Transient Response Tests) 
การทดสอบการตอบสนองชั่วครู่ให้ทำการทดสอบตามข้ันตอนที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ)  
(ก) ใส่โหลด 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์โหลดในครั้งเดียว (0-50% rated kW load in one 

step) ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานในสภาวะไร้โหลด (ให้มีเพียงการทำงานของพัด
ลมของโหลดเทียมเท่านั้น) บันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขา
ออกและความถี่ด้วยมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและอธิบาย
เหตุการณ์การตอบสนองชั่วครู่ 0-50% (0 to 50% transient) 

(ข) ใส่โหลดอีก 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์โหลดที่เหลือในครั้งเดียว (50% to 100% rated 
kW load in one step) ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหลดอยู่  50% บันทึกข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้วยมาตรวัด
กำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและอธิบายเหตุการณ์การตอบสนองชั่วครู่  
50%-100% (50% to 100% transient) 

(ค) ปลดโหลด 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์โหลดในครั้งเดียว (100% to 50% rated kW 
load in one step) ในขณะที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี โหลดอยู่  100% บันทึกข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้วยมาตรวัด
กำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและอธิบายเหตุการณ์การตอบสนองชั่วครู่  
100%-50% (100% to 50% transient)  

(ง) ปลดโหลด 50% ของพิกัดกำลังกิโลวัตต์โหลดที่เหลือในครั้งเดียว (50% to 0% rated 
kW load in one step) ในขณะที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหลดอยู่ 50% บันทึกข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขาออกและความถี่ด้ วยมาตรวัด
กำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและอธิบายเหตุการณ์การตอบสนองชั่วครู่ 
50%-0% (50% to 0% transient) 
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(จ) ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานในสภาวะไร้โหลด ให้ใส่โหลด 100% ของพิกัดกำลัง
กิโลวัตต์โหลดในครั้งเดียว บันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขาออก (output voltage) กระแสขา
ออกและความถี่ด้วยมาตรวัดกำลังไฟฟ้า (power meter) ทำการบันทึกและอธิบาย
เหตุการณ์การตอบสนองชั่วครู่ 0%-100% (0% to 100% transient) 
 

(3) การทดสอบความผิดพร่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Fault Testing) 
(ก) ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า 3 เฟส เพ่ือวัดค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก 

กระแสไฟฟ้าขาออกที่บัสต่อขนานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator parallel bus) 
ปรับตั้งค่ามิเตอร์ให้ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 15 นาที สร้างผังข้อมูลในเครื่องบันทึกของ
เครื่องมือวัดเป็นข้อมูลหน้างาน (site information) และระบุชื่อเป็น “DG Fault Off” 
และสร้างผังข้อมูลของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด (location information) ระบุชื่อ
ของแต่ละชุดตามลำดับ 

(ข) เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
(ค) ใส่โหลด 100% เข้าระบบ 
(ง) เชื่อมต่อชุดเครื่องมือวัดเข้าในผังข้อมูลหน้างาน (site information) ที่สร้างไว้แล้วคือ 

“DG Fault Off”  และผั งข้ อมู ลของชุ ด เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟ ฟ้ าแต่ ละชุ ด  (location 
information) กำหนดให้เป็น “Fault Off and Restore DG1” และเริ่มต้นการบันทึก 

(จ) เปิดวงจรของ CB ด้านขาออกของ DG 1 เพ่ือปลด ออกจากระบบ ทำการบันทึกค่าเกินชั่ว
ครู ่(transient) ด้วยกราฟรูปคลื่น และระบุเหตุการณ์ในกราฟนั้นตามลำดับ 

(ฉ) ต่อ DG 1 เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ทำการบันทึกค่าเกินชั่วครู่ (transient) ด้วยกราฟรูปคลื่น 
และระบุเหตุการณ์ในกราฟนั้นตามลำดับ 

(ช) หยุดการบันทึกและทำการดึงข้อมูล (download data) 
(ซ) เชื่อมต่อชุดเครื่องมือวัดเข้าในผังข้อมูลหน้างาน (site information) ที่สร้างไว้แล้วคือ 

“DG Fault Off”  และผั งข้ อมู ลของชุ ด เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟ ฟ้ าแต่ ละชุ ด  (location 
Information) กำหนดให้เป็น “Fault Off and Restore DG2” และเริ่มต้นการบันทึก 

(ฌ) เปิดวงจรของ CB ด้านขาออกของ DG 2 เพ่ือปลด ออกจากระบบ ทำการบันทึกค่าเกินชั่ว
ครู ่(transient) ด้วยกราฟรูปคลื่น และระบุเหตุการณ์ในกราฟนั้นตามลำดับ 

(ญ) ต่อ DG 2 เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ทำการบันทึกค่าเกินชั่วครู่ (transient) ด้วยกราฟรูปคลื่น 
และระบุเหตุการณ์ในกราฟนั้นตามลำดับ 

(ฎ) หยุดการบันทึกและทำการดึงข้อมูล (download data) 
(ฏ) เชื่อมต่อชุดเครื่องมือวัดเข้าในผังข้อมูลหน้างาน (site information) ที่สร้างไว้แล้วคือ 

“DG Fault Off”  และผั งข้ อมู ลของชุ ด เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟ ฟ้ าแต่ ละชุ ด  (location 
Information) กำหนดให้เป็น “Fault Off and Restore DG 3” และเริ่มต้นการบันทึก 

(ฐ) เปิดวงจรของ CB ด้านขาออกของ DG 3 เพ่ือปลด ออกจากระบบ ทำการบันทึกค่าเกินชั่ว
ครู ่(transient) ด้วยกราฟรูปคลื่น และระบุเหตุการณ์ในกราฟนั้นตามลำดับ 

(ฑ) ต่อ DG 3 เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ทำการบันทึกค่าเกินชั่วครู่ (transient) ด้วยกราฟรูปคลื่น 
และระบุเหตุการณ์ในกราฟนั้นตามลำดับ 

(ฒ) หยุดการบันทึกและทำการดึงข้อมูล (download data) 
2.10.2 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระหว่างการใช้งาน (Operational Test) 

2.10.2.1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะใช้งานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 6.2 บทที่ 6 
หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้ 
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2.10.2.2 เกณฑ์ เงื่อนไข และบุคลากรที่ดำเนินการในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องเป็นไปตาม

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
(1) เกณฑ์ในการทดสอบ 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องได้รับการทดสอบสมรรถนะปีละ 12 ครั้ง ในแต่ละครั้ง
จะต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 20 วันและไม่เกิน 40 วัน รายละเอียด ขั้นตอนในการ
ทดสอบให้เป็นไปตามที่กำหนดใน หมวดที่ 1 บทที่ 6 

(2) เงื่อนไขในการทดสอบ 
การทดสอบตามกำหนดในข้อ 2.10.2.2 (1) จะต้องทดสอบพร้อมโหลดซึ่งรวมถึงการจำลอง
การเริ่มเดินเครื่องจากภาวะไร้โหลดและการทำงานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
(transfer switch) ทั้งแบบอัตโนมัติ และ ด้วยมือ ของโหลดในระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential 
electrical system, EES) ทั้งหมด 

(3) บุคลากรในการทดสอบ 
การทดสอบตามที่กำหนดในข้อ 2.10.2.2 (1) จะต้องได้รับอนุญาตให้สามารถทำการทดสอบ
จากผู้มีอำนาจรับผิดชอบ (work permit) พร้อมรายการลำดับขั้นตอนการดำเนินการและ
เงื่อนไขต่างๆ (work sequence) ภายใต้การอำนวยการทดสอบโดยผู้ชำนาญการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบ ประเมินความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องจักร สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องหรือ
วิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดทำงานผิดพลาด รวมทั้งสามารถจัดการฝึกอบรม
ขัน้ตอนในการดูแลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลการใช้งานและบำรุงรักษา 

 
2.10.3 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในข้อ 2.10.1 ตามประเภทของดาตาเซนเตอร์ให้เป็นไปตามตารางที่ 

2-2.6 
 
ตารางที่ 2-2.6 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือการส่งมอบงานตามประเภทของดาตาเซนเตอร์ 
รายละเอียด/ประเภท ประเภท 0 ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 
การทดสอบระดับที่ 1 -
ทดสอบที่ โรงงานผู้ผลิต 
โรงงานประกอบ หรือ ณ 
สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน 

- ทางเลือก ทางเลือก ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

การทดสอบระดับที่  2 -
ทดสอบการทำงานของ
อุ ป ก รณ์  (start-up) ที่
ติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งใช้
งาน 

- 
 
 
 

 

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

การทดสอบระดับที่  3 -
ท ด ส อบ อุป ก รณ์ แ ล ะ
ปรับแต่งระบบในแต่ละ
ส่ ว น  (module) อ ย่ า ง
เป็นอิสระต่อกัน 

- ทางเลือก ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
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การทดสอบระดับที่  4 -
การทดสอบการทำงาน
ของระบบ 

- ทางเลือก ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

การทดสอบระดับที่  4 - 
การทดสอบการใช้งาน
ของระบบ 

- ทางเลือก ทางเลือก ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

การทดสอบระดับที่  5 - 
ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ บ บ
ประกอบอาคาร 

- ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก ปฏิบัติ 

 
2.11 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าจำเป็น คู่มือและการบำรุงรักษา (Administration, 

Maintenance and Manual) 
2.11.1 หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ การซ่อมบำรุงรักษาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม บทที่ 7 

หมวดที่ 1 มาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
2.11.2 การบำรุงรักษาและทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Maintenance and 

Testing of Alternate Power Source and Transfer Switches) 
2.11.2.1 การบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง (Maintenance of Alternate Power Source) 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดจะต้องได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถทำงานจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในระยะวลาสั้น
ที่สุดและต้องไม่เกิน 10 วินาทีตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 2.4.5   

2.11.2.2 เกณฑ์ที่กำหนด 10 วินาทีตามข้อ 2.11.2.1 ดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้ในระหว่างการทดสอบ
ประจำเดือนของระบบไฟฟ้าจำเป็น แต่จะต้องนำมาเป็นเกณฑ์และจัดเตรียมขั้นตอนการดำเนินการ
ในการทดสอบประจำปี เพ่ือยืนยันว่าสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าจำเป็นได้ตามวัตถุประสงค์ 

2.11.3 การบำรุงรักษาและทดสอบวงจรไฟฟ้า (Maintenance and Testing of Circuitry)  
2.11.3.1 เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Circuit Breakers) 

เซอร์กิตเบรคเกอร์หลักและสายป้อน (Main and feeder circuit breakers) จะต้องทำการ
ตรวจสอบเป็นประจำรายปี กำหนดการ วิธีการทดสอบ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนในการทดสอบ
ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

2.11.3.2 ความต้านทานของฉนวน (Insulation Resistance) 
ต้องทำการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายป้อนหลักในการทดสอบเพ่ือส่งมอบงานในครั้งแรก
และจะต้องทำการทดสอบซ้ำอีกครั้งหากพบว่าฉนวนของตัวนำสายป้อนหลักเกิดความเสียหายใน
ระหว่างใช้งาน โดยค่าความเป็นฉนวนดังกล่าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ 

2.11.3.3 การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance of Batteries) 
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน บทที ่7 หมวดที่ 1 

2.11.4 ต้องทำการบำรุงรักษาชุดสวิทซ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ เช่น การหล่อลื่นระบบสับเปลี่ ยน (Transfer 
Mechanism) หน้าคอนแทค ระบบควบคุม (Control System) ทุกปี 

2.11.5 ให้ทำการตรวจสอบท่อยางบน-ล่างในระบบระบายความร้อนตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 7.1 บทที่ 7 ให้ทำการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำระบายความร้อน (Coolant) และเติมน้ำยาหม้อน้ำของเครื่องยนต์ต้นกำลังทุกๆ 2 ปี หรือตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต 
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2.11.6 การเก็บบันทึก (Record Keeping) 
บันทึกการตรวจสอบ สมรรถนะ ช่วงเวลาการทดสอบ และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ จะต้องเก็บรักษาไว้ให้สามารถ
เรียกดูหรือตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้โดยผู้ที่รับผิดชอบที่ได้รับอนุญาต 

 
2.12 การจัดวางระบบไฟฟ้าจำเป็นสำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภทต่าง ๆ  (Essential Electrical 

System Arrangement for Data Center)  
2.12.1 รูปแบบการจัดวางระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน วสท. 022012-59 

(มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย) ฉบับล่าสุด  
2.12.2 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (overcurrent device) ของระบบไฟฟ้าจำเป็นจะต้องทำงานสัมพันธ์กันกับ

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านจ่ายไฟทั้งหมด โดยการเลือกคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ทำงานสัมพันธ์ 
(selective coordination) กันดั งกล่ าวจะต้องดำเนินการโดยวิศวกรผู้ที่ มีความรู้ความส ามารถที่ มี
ประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นหลัก และเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพ
ตามที่สภาวิศวกรกำหนด ทั้งนี้ การเลือกคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องจัดทำเป็นเอกสารนำเสนอผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษาและใช้งานระบบ 

2.12.3 การทำงานสัมพันธ์กันของอุปกรณ์ป้องกัน (Coordination) ตาม (2) ให้เป็นดังนี้ 
2.12.3.1 อุปกรณ์ป้องกันการใช้โหลดเกิน (overcurrent protective devices) ที่ ใช้งานในระบบไฟฟ้า

จำเป็น (the essential electrical system) จะต้องทำงานสัมพันธ์กัน (coordination) ในช่วง
เวลาที่เกิดความผิดพร่องในระบบเป็นระยะเวลานานกว่า 0.1 วินาที   

2.12.3.2 ไม่ต้องมีการทำงานสัมพันธ์กัน (coordination) กันของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านปฐมภูมิ (primary) และทุติยภูมิ (secondary) ของ

หม้อแปลงที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเพียงหนึ่งชุดหรือหลายชุดที่มีติดตั้งทางด้านทุติยภูมิ
ของหม้อแปลง  

(2) ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันการใช้โหลดเกินที่มีขนาดพิกัดกระแสเท่ากันและต่อกันแบบอนุกรม 
2.12.4 ไม่ต้องจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (ground fault protection, GFP) ที่เครื่องปลด

วงจรอัตโนมัติ (automatic disconnecting means) ของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ชนิด
ส่งเสียงและแสงแจ้งเตือนเมื่อเกิดกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (ground fault alarm) เท่านั้น โดยให้ติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดิน (the sensor for the ground-fault signal devices) ณ ตำแหน่งบริภัณฑ์
ประธานหรือก่อนเข้าบริภัณฑ์ประธานของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน หากมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายชุดเป็น
แหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินและร่วมกันจ่ายโหลด ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดินที่สายป้อนของโหลดแต่
ละชุดแทนได้ ซึ่งค่าปรับตั้งของกระแสรั่วลงดินสูงสุดไม่เกิน 1,200 แอมป์ ทั้งนี้ ให้จัดทำคำแนะนำข้อต้อง
ปฏิบัติในกรณีเกิดกระแสรั่วลงดินไว้ที่ตำแหน่งหรือใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดิน 

2.12.5 หากจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ที่เครื่องปลดวงจรของบริภัณฑ์ประธาน (service 
disconnecting means) หรือสายป้อน (feeder disconnecting means) ตามที่กำหนดในมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ให้จัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์เพ่ิมเติมที่เครื่อง
ปลดวงจรของสายป้อน (feeder disconnecting means) ในระดับล่าง (down stream) ในลำดับถัดไป
ทั้งหมดที่จ่ายไฟให้กับโหลด ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินทางด้านจ่ายโหลดของอุปกรณ์
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) ของระบบไฟฟ้าจำเป็น (ดูรูปที่ 2-2.1) อนึ่ง การป้องกันดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยเครื่องป้องกันกระแสเกินและหม้อแปลงกระแส หรือ เครื่องป้องกันอ่ืนที่เทียบเท่าสามารถสั่งการ
หรือดำเนินการให้อุปกรณ์ป้องกันสายป้อนทำการเปิดวงจรได้ 
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2.12.6 การทำงานของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ของเครื่องปลดวงจรบริภัณฑ์ประธานและสายป้อน
จะต้องทำงานสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ (fully selectivity) 100 เปอร์เซ็น โดยเมื่อเกิดการรั่วลงดินที่โหลด 
เครื่องปลดวงจรสายป้อนระดับล่าง(downstream) ที่ใกล้โหลดที่เกิดการรั่วลงดินที่สุดจะต้องทำการเปิดวงจร
ก่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เครื่องปลดวงจรลำดับสูงขึ้นถัดไป (upstream) เปิดวงจร ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
เนื่องจากเกิดการขาดช่วงในการจ่ายไฟในระบบไฟฟ้าจำเป็นได้  
 

 
รูปที่ 2-2.1 การจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ระบบไฟฟ้าจำเป็น 

 
2.12.7 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Switch) 

2.12.7.1  ให้จัดโหลดสำหรับดาตาเซนเตอร์เป็นโหลดระดับ 1 (level 1) และหากไม่มีระบุเป็นอย่างอ่ืนใน
หมวดนี้ อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟให้เป็นไปตามข้อ 3.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1 

2.12.7.2 พิกัดของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจะต้องเพียงพอสำหรับรองรับโหลดทุกประเภท สามารถ
ทนทานต่อผลกระทบอันเนื่องมาจากกระแสลัดวงจรโดยที่หน้าสัมผัสไม่เกิดการหลอมละลาย 

2.12.7.3  อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ  (automatic transfer switch, ATS) ชนิดที่มี พิกัด
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ จะต้องเป็นชนิดที่ผลิตและประกอบสำเร็จจากโรงงานซึ่งได้รับการ
รับรองให้ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

2.12.7.4  กรณีที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดให้กับทั้งดาตาเซนเตอร์นั้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
บริภัณฑ์ประธาน (service entrance) ให้พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์
ป้องกันที่ชุดควบคุมด้วย 
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2.12.7.5 คุณสมบัติของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ  (automatic transfer switch features) 
เป็นไปตามข้อ 3.4.2 บทที่ 3 หมวดที่ 1 และต้องจัดให้มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ 
(1) หากไม่กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้คุณสมบัติในการตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (source 

monitoring) ให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2.2 บทที่ 3 หมวดที่ 1 
(2) อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ไม่ต้องติดตั้งที่อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ หากมีการติดตั้งรวมไว้

ที่แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว 
(3) ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความถี่สำหรับวัดค่าความถี่ของไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า แต่ให้

เตรียมไว้เพื่อวัดค่าความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน 
(4) อุปกรณ์ป้องกันการทำงานพร้อมกัน (interlocking) เป็นชนิดทำงานทางกลหรือชนิดอ่ืนที่ได้รับ

อนุมัติให้ใช้แทนกันได้ เพ่ือป้องกันการทำงานพร้อมกันของแหล่งจ่ายไฟหลักและแหล่งจ่ายไฟ
สำรอง หรือระหว่างแหล่งจ่ายไฟอ่ืนที่แยกกัน 

(5) ต้องจัดเตรียมคำแนะนำพร้อมอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถทำงานด้วยมือ (manual operation) ใน
กรณีอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 

(6) อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ชุดควบคุม
ของเครื่องยนต์ต้นกำลัง (engine control panel) ของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทนการติดตั้งที่
อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า (transfer switches) ได ้

(7) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพ่ือป้องกันการ
สตาร์ทของเครื่องโดยไม่จำเป็นในกรณีที่เกิดไฟกระพริบและการหายไปชั่วขณะ (Dip) ของ
แหล่งจ่ายไฟหลัก 

(8) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลัก มา
เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS) ของบริภัณฑ์ที่ เป็นโหลด
ระดับ 1 โดยจะต้องเป็นชนิดปรับตั้งค่าได้เพ่ือหน่วงเวลาการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟรวมทั้งการ
จัดลำดับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของโหลดจากแหล่งจ่ายไฟหลักมายังแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (normal to emergency) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบตกมากเกิน
กำหนดโดยจะเริ่มสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถผลิตระดับ
แรงดันไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าได้ค่าตามที่กำหนด 

(9) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 
(emergency power supply, EPS) มาเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก โดยจะต้องเป็นชนิดปรับตั้งค่า
ได้และต่อตรงอัตโนมัติ (automatic bypass) เพ่ือหน่วงเวลาการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินมายังแหล่งจ่ายไฟหลัก (emergency to normal) โดยจะเริ่มสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักสามารถผลิตระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าได้ค่าตามที่
กำหนด 

(10) การทำงานของอุปกรณ์หน่วงเวลาของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเกิดทำงานล้มเหลวโดยจะต้องจัดเตรียมการทำงาน
ของอุปกรณ์ดังนี้ 
1.  ต้องสามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าของโหลดที่เตรียมการไว้ให้ยอมรับการขาดช่วงของ

การจ่ายไฟชั่วขณะได้ มายังแหล่งจ่ายไฟหลักโดยการควบคุมด้วยมือ 
2.  หากมีการทำงานตามที่ระบุในข้อ 1 จะต้องสามารถยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์หน่วง

เวลาให้สามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมายังแหล่ งจ่ายไฟหลักได้โดยอัตโนมัติเมื่อ
แหล่งจ่ายไฟหลักพร้อมจ่ายไฟ 



ร่างหมวดที่ 2 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ (Generator set for Data Center) 
 

 
28/38 

 

(11) ค่าหน่วงเวลาเพ่ือระบายความร้อน (engine cool down time delay) ให้เป็นไปตามข้อ 
3.4.2.12 บทที่ 3 หมวดที่ 1 โดย 
1.  ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เครื่องยนต์ต้นกำลังระบายความร้อนด้วย

อากาศ ขนาดไม่เกิน 15 kW 
2.  ไม่ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลานี้ เพ่ิมต่างหากในกรณีที่ได้ติดตั้งไว้ที่ชุดควบคุม

เครื่องยนต์ต้นกำลังเรียบร้อยแล้ว หรือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าท้องถิ่นเป็นแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS)  

(12) การโอนถ่ายโหลดที่เป็นมอเตอร์ 
ในการโอนถ่ายโหลดที่เป็นมอเตอร์จะเกิดกระแสกระชาก (inrush current) อุปกรณ์สับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติต้องมีคุณสมบัติในการลดกระแสกระชากขณะโอนถ่ายโหลดมอเตอร์เพ่ือ
ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโหลดหรือการปลดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันโดยไม่จำเป็น 

(13) หน้าสัมผัสสายศูนย์ (neutral contact) 
ในกรณีที่มีการแยกระบบสายดินระหว่างสองแหล่งจ่าย คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าเพ่ือให้การทำงานของชุดป้องกันความผิดพร่องลงดิน (ground fault) ถูกต้อง ต้อง
มีข้ัวหน้าสัมผัสสายศูนย์ติดตั้งที่ อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ เพ่ือแยกสายศูนย์ของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากกัน เพ่ือลดกระแสไหลวนเมื่อเกิดความผิด
พร่องลงดินที่มีผลทำให้การตรวจเช็คของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (ground 
fault protection, GFP) ผิดพลาด 

(14) การจัดเตรียมการเดินเครื่องเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (engine 
generator exercising) อย่างน้อยให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2.13 บทที่ 3 หมวดที่ 1 โดย 
(ก) อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจะต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (emergency 

power supply, EPS) และต้องเปลี่ยนมารับไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักโดยอัตโนมัติทันที
หากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (emergency power supply, EPS) เกิดการทำงานล้มเหลว 

(ข) อนุญาตให้ติดตั้งชุดตั้งเวลาการเดินเครื่องเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
(exercising timers) ที่ชุดควบคุมเครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินแทนที่
อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ 

2.12.7.6  ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสำหรับดาตาเซนเตอร์มี 2 แบบ ดังนี้ 
(1) แบบ Open Transition ทำงานแบบปลดวงจรก่อนต่อวงจร (break before make) ซึ่งจะทำ

ให้เกิดไฟขาดช่วงชั่วขณะทางด้านโหลด เมื่อมีการสับเปลี่ยนระหว่างแหล่งจ่ายเมื่อมีไฟอยู่ทั้ง
สองแหล่ง 

(2) แบบ Closed Transition ทำงานแบบต่อวงจรก่อนปลดวงจร (make before break) ซึ่งจะไม่
ทำให้เกิดไฟขาดช่วงชั่วขณะทางด้านโหลด เมื่อมีการสับเปลี่ยนระหว่างแหล่งจ่ายเมื่อมีไฟอยู่ทั้ง
สองแหล่ง มี 3 ประเภทดังนี้ 
(ก) Quick transfer ต้องมีการต่อขนานกันระหว่างแหล่งจ่ายด้านไฟฟ้าหลักและเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า ไม่เกิน 100 มิลลิวินาที ทำให้ไม่เกิดไฟขาดช่วงชั่วขณะทางด้านโหลด เมื่อมีการ
สับเปลี่ยนระหว่างแหล่งจ่ายเมื่อมีไฟอยู่ทั้งสองแหล่ง  

(ข) Load walk-in หรือแหล่งจ่ายด้านไฟฟ้าหลักและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีการร่วมกันจ่ายโหลด 
(share load) เป็นเวลาหลายวินาที ถึง 1 หรือ 2 นาที  

(ค) Parallel operation แหล่งจ่ายด้านไฟฟ้าหลักและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีการร่วมกันจ่าย
โหลดตลอดเวลาโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา เช่น การใช้งานเพ่ือลดค่าการใช้พลังงาน
สูงสุด (peak shaving) หรือ การผลิตและจ่ายกำลังไฟฟ้าร่วม (cogeneration) เป็นต้น 
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2.12.8  สวิตช์ต่อตรง (Bypass and Isolating Transfer Switches) ให้เป็นไปตามข้อ 3.4.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1 โดย
จัดให้มีรูปแบบการทำงานดังต่อไปนี้ 
2.12.8.1 ต้องออกแบบให้ทำงานเป็นอิสระเสมือนเป็นอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแบบไม่อัตโนมัติและต้อง

สามารถต่อตรงไปด้านแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (bypass to normal) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (bypass 
to emergency) ได้ทั้งสองด้าน โดยเลือกต่อตรงไปด้านในด้านหนึ่งเท่านั้น 

2.12.8.2 การเชื่อมต่ออีกครั้งของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสามารถทำได้โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดการขาด
ช่วงของการจ่ายไฟฟ้าให้โหลดเป็นเวลานาน (เป็นวินาที) เกินกว่าที่กำหนดไว้ตามประเภท ( type) 
ของระบบการจ่ายไฟฟ้า 

2.12.8.3 ต้องมีระบบ interlock เพ่ือป้องกันการต่อตรงไปผิดด้านและป้องกันการถอด (isolate) อุปกรณ์
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ โดยไม่ได้ตั้งใจ 

 
2.13 สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ (Load test facilities) 

ต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมพ้ืนที่เพ่ืออำนวยการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( load test) ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับประเภทของดาตาเซนเตอร์ 

 
ดาตาเซนเตอร์ประเภทที่ 1 และ 2 ควรจัดเตรียมเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมจุดต่อสายรวมทั้งเดินสายมายังตำแหน่งที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวกและควรจัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงการระบายอากาศและความร้อนสะสมที่
เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ รวมทั้งให้สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อทำการทดสอบ
ด้วยโหลดเทียมชนิดเคลื่อนย้ายได้ (mobile load bank) 
 
ดาตาเซนเตอร์ประเภทที่ 3 และ 4 ต้องจัดเตรียมเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมจุดต่อสายรวมทั้งเดินสายมายังตำแหน่งที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวก พร้อมจัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยต้องคำนึงถึงการระบายอากาศและความร้อนสะสมที่
เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ รวมทั้งให้สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งนี้ โหลดเทียมใน
การทดสอบสำหรับอาคารดาตาเซนเตอร์ที่สร้างใหม่จะเป็นแบบติดตั้งถาวร (permanently installed) โดยโหลดเทียม
แบบติดตั้งถาวรดังกล่าวจะต้องมีขนาดพิกัดไม่น้อยกว่าพิกัดกำลังกิโลวัตต์ตามป้ายกำกับ (name plate kW) ของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าชุดใหญ่ที่สุด ส่วนอาคารเก่าที่นำมาปรับปรุงเป็นดาตาเซนเตอร์ อนุญาตให้ใช้โหลดเทียมแบบเคลื่อนที่ได้ 
(portable load bank on trailer)  
 

2.14 การต่อลงดิน (Grounding System) 
2.14.1 การต่อลงดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรองให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 9.8 บทที่ 9 มาตรฐาน 

วสท.022012-59 
2.14.2 การประสานศักย์และการต่อลงดินตามประเภทของดาตาเซนเตอร์ให้เป็นไปตามรูปที่ 2-2.2,รูปที่ 2-2.3 และ

รูปที่ 2-2.4 
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รูปที่ 2-2.2 การประสานศักย์และการต่อลงดินสำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภทที่ 2 และต่ำกว่า 
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รูปที่ 2-2.3 การประสานศักย์และการต่อลงดินสำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภทที่ 3 
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รูปที่ 2-2.4 การประสานศักย์และการต่อลงดินสำหรับดาตาเซนเตอร์ประเภทที่ 4 

 
2.15 ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในห้องเครื่ องกำเนิดไฟฟ้า (Fire protection system in 

generator room) 
2.15.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (heat detector) ซึ่งจะเชื่อมต่อ

เพ่ือส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมและเฝ้าระวังให้แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ห้องควบคุมรักษาความ
ปลอดภัย สถานีดับเพลิง หรือสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแล้ว ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ เมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้และสั่งการให้ระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ทำงานโดยอัตโนมัต ิ 

2.15.2 ระบบดับเพลิงสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (pre-action sprinkler 
system) หรือเป็นระบบอ่ืนที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้นกำลังให้
สามารถใช้งานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

2.15.3 การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.ฉบับล่าสุด 
2.15.4 การออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท.

ฉบับล่าสุด 
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ภาคผนวก หมวดที่ 2 
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