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1. ขอบเขตและจุดประสงค
1.1 ขอกําหนดฉบับนี้ใชสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา
1.2 หากไม$ไดระบุไวในขอกําหนดนี้ ใหใชขอกําหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย
พ.ศ. 2556 (ฉบับล$าสุด)
2. นิยามคําศัพทในข!อกําหนดนี้
“สถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา” หรือ “สถานีอัดประจุไฟฟา” หมายถึง
สถานประกอบกิจการพลังงานที่ใหบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟาในเชิงพาณิชย! และมี
รายไดจากการใหบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา ไดแก$
- มีรายไดจากการจําหน$ายพลังงานไฟฟาขณะใหบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟาเป9น
หน$วยไฟฟา (บาท/หน$วยไฟฟา)
- มีรายไดจากการจําหน$ายพลังงานไฟฟาขณะใหบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟาเป9นราย
ครั้ง (บาท/ครั้ง)
- มีรายไดจากค$าบริการที่จอดขณะใหบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา (บาท/หน$วยเวลา)
- กฟน. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผูประกอบการที่มีรายไดจากทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
อัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา
“ยานยนต!ไฟฟา” หรือ “Electric Vehicle (EV)” หมายถึง
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอร!ไฟฟา โดยใชพลังงานไฟฟาซึ่งเก็บอยู$ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ!เก็บ
พลังงานไฟฟาแบบอื่น ๆ ชนิดบรรจุซ้ําได
“ผูประกอบการ” หมายถึง
ผูประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา
“เครื่องอัดประจุไฟฟา” หมายถึง
อุปกรณ!สําหรับใชบรรจุพลังงานไฟฟาลงไปในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ!เก็บพลังงานไฟฟาแบบอื่น ๆ ชนิด
บรรจุซ้ําได ของยานยนต!ไฟฟา เฉพาะสําหรับการอัดประจุไฟฟาโหมด 3 หรือโหมด 4 เท$านั้น
“การอัดประจุไฟฟาโหมด 3” หมายถึง
การเชื่อมต$อไฟฟาของยานยนต!ไฟฟาเขากับระบบไฟฟาผ$านเครื่องอัดประจุไฟฟาชนิดกระแสสลับที่ใช
จ$ายพลังงานไฟฟาใหกับยานยนต!ไฟฟาโดยเฉพาะ
“การอัดประจุไฟฟาโหมด 4” หมายถึง
การเชื่อมต$อไฟฟาของยานยนต!ไฟฟาเขากับระบบไฟฟาผ$านเครื่องอัดประจุไฟฟาชนิดกระแสตรงที่ใช
จ$ายพลังงานไฟฟาใหกับยานยนต!ไฟฟาโดยเฉพาะ
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“เครื่องวัดฯ” หมายถึง
เครื่องวัดหน$วยไฟฟา ที่ กฟน. ติดตั้งเพื่อวัดพลังงานไฟฟา
“เครื่องวัดฯ EV (EV Meter)” หมายถึง
เครื่องวัดฯ สําหรับโหลดยานยนต!ไฟฟา ของสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา
“โหลดยานยนต!ไฟฟา (EV Load)” หมายถึง
โหลดเฉพาะการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา
“โหลดที่ไม$ใช$โหลดยานยนต!ไฟฟา (Non-EV Load)” หมายถึง
โหลดที่ไม$ใช$การอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟา
“MEA Charging Control Center (MEA CCC)” หมายถึง
ศูนย!ควบคุมการอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนต!ไฟฟาของ กฟน.
“หัวจ$ายอัดประจุไฟฟา” หมายถึง
จุดจ$ายพลังงานไฟฟาของเครื่องอัดประจุไฟฟาไปยังยานยนต!ไฟฟา
“ถนนสาธารณะ” หมายถึง
ถนนที่ซึ่งเปZดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรื อใชเป9 นทางสั ญจรได ทั้งนี้ไม$ว$าจะมีการเรี ย กเก็ บ
ค$าตอบแทนหรือไม$
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3. ข!อกําหนดทั่วไป
3.1 สถานีอัดประจุไฟฟา ตองติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟาสําหรับการอัดประจุไฟฟาโหมด 3 หรือโหมด 4
เท$านั้น
3.2 ทุกหัวจ$ายอัดประจุไฟฟาของเครื่องอัดประจุไฟฟา ตองมีระบบการวัดพลังงานไฟฟา ระบบแสดงผล
ขอมู ล ขณะการวั ด ระบบสื่ อสารระยะไกลมายั ง MEA Charging Control Center (MEA CCC) ได
และตองเป9นไปตามขอกําหนดของ กฟน. ตามภาคผนวก ก.
3.3 ผูประกอบการตองแยกโหลดยานยนต!ไฟฟา (EV Load) ออกจากโหลดที่ไม$ใช$โหลดยานยนต!ไฟฟา
(Non-EV Load) ทั้ ง หมด เพื่ อ ให กฟน. สามารถติ ด ตั้ ง EV Meter สํ า หรั บ ซื้ อ ขายพลั ง งานไฟฟา
ระหว$าง กฟน. กับผูประกอบการตามอัตราค$าไฟฟาสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟาได กรณีตรวจพบการ
ใชไฟฟาผิดประเภท กฟน. สงวนสิทธิ์คิดค$าไฟฟาแบบโหลดทั่วไป
3.4 ในกรณีที่รูปแบบการจ$ายไฟฟาตามขอที่ 4. มีการติดตั้ง EV Meter ภายในพื้นที่ของสถานีอัดประจุ
ไฟฟา ผูประกอบการตองเตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้ง EV Meter ของ กฟน. ภายในบริเวณสถานีอัดประจุ
ไฟฟาตามที่ระบุไวในภาคผนวก ข. และตองใหพนักงาน กฟน. สามารถเขาไปจดหน$วยไดอย$างสะดวก
3.7 กรณีผูประกอบการ ตองการขอใชไฟฟาแรงดัน 230 V 1 เฟส กําหนดใหขนาดเครื่องอัดประจุไฟฟา
รวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟาตองมีขนาดไม$เกิน 75 A (17.25 kW)
4. รูปแบบการจ,ายไฟฟ.า
กฟน. จะพิจารณารูปแบบการจ$ายไฟฟาตามรูปแบบที่ระบุไวในภาคผนวก ค.
5. การออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ.า
5.1 วงจรย$อยที่จ$ายไฟใหเครื่องอัดประจุไฟฟา จะตองมีระบบปองกันอันตรายต$อบุคคลดังต$อไปนี้ทุกขอ
ก) สายดิน (ที่มีการต$อลงดิน) และ
ข) เครื่องตัดไฟรั่ว/RCD ตองเป9น type B พิกัด I∆n ≤ 30 mA และมีขนาดพิกัดกระแสไม$นอยกว$าพิกัด
ของเครื่องปองกันกระแสเกิน
หมายเหตุ อนุญาตใหใช RCD type A ที่มีอุปกรณ!ตัดวงจรไฟฟาหากมี D.C. fault current เกิน
6 mA แทน RCD type B ได
5.2 วงจรย$อยแต$ละวงจรสามารถจ$ายไฟใหเครื่องอัดประจุไฟฟา 1 เครื่องเท$านั้น
5.3 สายไฟฟาของวงจรย$อยที่จ$ายไฟใหเครื่องอัดประจุไฟฟาตองมีขนาดพิกัดกระแสไม$ต่ํากว$า 1.25 เท$า
ของกระแสดานไฟเขา (Input) ของเครื่องอัดประจุไฟฟา และไม$ต่ํากว$าพิกัดกระแสของเครื่องปองกัน
กระแสเกิน
5.4 กําหนดใหใชค$า Demand factor เท$ากับ 1 ในการคํานวณหาขนาดสายปอนและสายเมน

-3-

5.5 เครื่องอัดประจุไฟฟาทุกเครื่องตองมีเครื่องปองกันกระแสเกินพิกัดกระแสไม$ต่ํากว$าพิกัดกระแสดานไฟ
เขา (Input) ของเครื่องอัดประจุไฟฟา
5.6 กรณีเครื่องอัดประจุไฟฟามีหัวจ$ายอัดประจุไฟฟามากกว$า 1 หัวจ$าย เครื่องอัดประจุไฟฟาจะตองมี
เครื่องปองกันกระแสเกินภายในตัวเครื่องอัดประจุไฟฟาลักษณะ Built-in ขนาดพิกัดกระแสไม$ต่ํากว$า
พิกัดกระแสของหัวจ$ายอัดประจุไฟฟา โดยมีจํานวนเครื่องปองกันกระแสเกินเท$ากับจํานวนหัวจ$ายอัด
ประจุไฟฟา และตองมีเครื่องปองกันกระแสเกินสําหรับเครื่องอัดประจุไฟฟาดวยที่ตําแหน$งวงจรย$อย
5.7 วงจรย$อยแต$ละวงจรสามารถมีเครื่องตัดไฟรั่ว/RCD พิกัด I∆n ≤ 30 mA 1 ตัว ต$อ 1 เครื่องอัดประจุ
ไฟฟาเท$านั้น กรณีเครื่องอัดประจุไฟฟามีหัวจ$ายอัดประจุไฟฟามากกว$า 1 หัวจ$าย เครื่องอัดประจุ
ไฟฟาจะตองมีเครื่องตัดไฟรั่ว/RCD ภายในตัวเครื่องอัดประจุไฟฟาลักษณะ Built-in ขนาดพิกัดกระแส
ไม$ต่ํากว$าพิกัดกระแสของหัวจ$ายอัดประจุไฟฟา โดยมีจํานวนเครื่องตัดไฟรั่ว/RCD เท$ากับจํานวนหัว
จ$ายอัดประจุไฟฟา
5.8 กรณีเครื่องอั ดประจุ ไฟฟามี พิกัด กระแสต$ อเฟสดานไฟเขา (Input) มากกว$า 60 A ผูประกอบการ
จะตองติดตั้งสวิตช!ควบคุมฉุกเฉินดาน Source Side ของเครื่องอัดประจุไฟฟาภายในระยะ 15 เมตร
และสามารถมองเห็นสวิตช!ควบคุมฉุกเฉินนี้ไดจากตําแหน$งเครื่องอัดประจุไฟฟา สวิตช!ควบคุมฉุกเฉินนี้
จะตองเป9นชนิดที่สามารถตัดกระแสไฟฟาสายที่มีกระแสไฟฟาทุกเสนรวมถึงนิวทรัลออกพรอมกัน และ
ตองสามารถเขาถึงไดอย$างสะดวก
ขอยกเวน หากเครื่องอัดประจุไฟฟามีอุปกรณ!ตัดกระแสไฟฟาสายเสนไฟทุกเสนรวมถึงนิวทรัลแลว
ไม$ตองติดตั้งสวิตช!ควบคุมฉุกเฉินนี้อีก
5.9 กรณีผูประกอบการรับไฟฟาแรงต่ําจาก กฟน. หรือรับไฟฟาแรงสูงจาก กฟน. ผ$านหมอแปลงไฟฟาของ
ตัวเอง และมีสิ่งดังต$อไปนี้
ก) ตูจ$ายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ
ข) ตูจ$ายกpาซปZโตรเลียมเหลว (LPG) หรือ
ค) ตูจ$ายกpาซธรรมชาติ (CNG)
ผู ประกอบการจะตองจั ด เตรี ย มสวิ ต ช! ควบคุ ม ฉุ ก เฉิ น (Emergency Control Switch) ขนาดพิ กั ด
กระแสไม$ต่ํากว$าพิกัดกระแสของเมนสวิตช!แรงต่ํา โดยระยะห$างในแนวระดับจากตูจ$ายวัตถุอันตราย
ตามขอ 5.9 ก), ข) หรือ ค) ไม$นอยกว$า 6 เมตร แต$ไม$เกิน 30 เมตร สวิตช!ควบคุมฉุกเฉินนี้จะตองเป9น
ชนิ ด ที่ ส ามารถตั ด กระแสไฟฟาสายที่ มีกระแสไฟฟาทุ กเสนรวมถึ งนิ วทรั ลออกพรอมกั น และตอง
สามารถเขาถึงไดอย$างสะดวก
5.10 กรณีติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟาที่บริเวณถนนสาธารณะ วิธีการเดินสายไฟฟาวงจรย$อยกําหนดใหใช
วิธีรอยท$อฝvงดินเท$านั้น
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5.11 การต$อลงดิน
5.11.1 กรณี EV Load รับไฟฟาแรงต่ําจาก กฟน. (LV Supplied from MEA)
ระบบจ$ายไฟฟาสําหรับจ$ายเครื่องอัดประจุไฟฟา ใหมีลักษณะการจัดวางระบบสายดินแรง
ต่ํา (LV Earthing Arrangement) แบบ TT System ที่มีสายดินอุปกรณ! (เครื่องอัดประจุ
ไฟฟา) ต$อลงดินแยกเป9นอิสระต$างหากจากการต$อลงดินนิวทรัล ตามแสดงไวดังรูปที่ 1 และ
หลักดิน (Grounding Electrode) ของระบบสายดินนี้ตองอยู$ห$างจากหลักดินของระบบอื่น
ไม$นอยกว$า 2.0 เมตร

รูปที่ 1: TT System (LV Supplied from MEA)
5.11.2 กรณี EV Load รับไฟฟาแรงสูงจาก กฟน. ผ$านหมอแปลงไฟฟาของตัวเอง (LV Supplied
from own Transformer)
ระบบจ$ายไฟฟาสําหรับจ$ายเครื่องอัดประจุไฟฟา ใหมีลักษณะการจัดวางระบบสายดินแรง
ต่ํา (LV Earthing Arrangement) จากหมอแปลงไฟฟาที่จ$าย EV Load เป9นไปตามลักษณะ
TN-S System ดังต$อไปนี้
- นํานิวทรัลของหมอแปลงที่จ$าย EV Load ต$อลงดินจุดเดียวที่ตําแหน$งหมอแปลง
- สายดินของอุปกรณ! (เครื่องอัดประจุไฟฟา) แยกต$างหากจากนิวทรัลและไม$มีการต$ อ
ประสาน (Bonding) เขากับสายนิวทรัลนอกจากต$ อร$ว มกั บนิวทรัลลงดินที่ จุดเดี ย วที่
ตําแหน$งหมอแปลง

รูปที่ 2: TN-S System (LV Supplied from own Transformer)
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ขอยกเวน กรณีไม$สามารถต$อลงดินแบบ TN-S ได เครื่องอัดประจุไฟฟาใหมีการต$อลงดิน
โดยมีลักษณะการจัดวางระบบสายดินแบบ TT System ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3: TT System (LV Supplied from own Transformer)
5.12 ขนาดสายดินของวงจรยอย ตองเปนไปตามตารางดังตอไปนี้
ขนาดสายเฟส
ขนาดสายดินต่ําสุด
(ตร.มม.)
(ตร.มม.)
ไมเกิน 10
เทากับขนาดสายเฟส
16 – 35

16

เกิน 35

เทากับครึ่งหนึ่งของขนาดสายเฟส

5.13 สําหรับเครื่องอัดประจุไฟฟาที่ตองการการระบายอากาศ ตัวเครื่องอัดประจุไฟฟาจะตองติดปาย
(Label) คําว$า “ตองการการระบายอากาศ” หรือ “Ventilation Required” ไวดวย
5.14 ความยาวสายขาออกของเครื่องอัดประจุไฟฟาไม$ควรเกิน 7.5 เมตร
5.15 ตําแหน$งติดตั้งเตารับ (Socket-outlet) (หากมี) ของเครื่องอัดประจุไฟฟาตองอยู$สูงจากพื้นผิวการ
จอดของยานยนต! (Parking surface) ไม$นอยกว$า 75 เซนติเมตร แต$ไม$เกิน 1.2 เมตร
5.16 เครื่องอัดประจุไฟฟาตองติดตั้งอยู$ในจุดที่ระดับน้ําท$วมไม$ถึง และตองจัดใหมีระบบปองกันน้ําท$วม
5.17 กรณีเครื่องอัดประจุไฟฟาอยู$ในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการกpาซปZโตรเลียมเหลว (LPG)
หรือสถานีบริการกpาซธรรมชาติ (CNG) เครื่องอัดประจุไฟฟาตองมีระยะห$างในแนวระดับจากอุปกรณ!
หรือวัตถุอันตรายต$าง ๆ ภายในสถานีบริการดังกล$าวไม$นอยกว$า 15 เมตร
หมายเหตุ ระยะห$างดังกล$าวใหรวมถึงกรณีเครื่องอัดประจุไฟฟาอยู$นอกบริเวณสถานีบริการน้ํามัน
สถานีบริการกpาซปZโตรเลียมเหลว (LPG) หรือสถานีบริการกpาซธรรมชาติ (CNG) ดวย
5.18 อุปกรณ!ไฟฟาที่เกี่ยวของกับการจ$ายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุไฟฟา เช$น กล$องต$อสาย แผงสวิตช!
ช$องเดินสาย เป9นตน หากอยู$ภายในบริเวณอันตราย อุปกรณ!ไฟฟานั้นจะตองมีคุณสมบัติพิเศษให
สอดคลองกับการใชงานในบริเวณอันตรายนั้นดวย
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5.19 การปองกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการกpาซปZโตรเลียมเหลว (LPG)
หรือสถานีบริการกpาซธรรมชาติ (CNG)
5.19.1 ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดชนิดผงเคมีแหง คาร!บอนไดออกไซด! หรือน้ํายา
ดับเพลิงอื่น ๆ ขนาดถังบรรจุไม$นอยกว$า 6.80 กิโลกรัม ชนิดที่ใชดับเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ!
ไฟฟา (Class C) ตาม NFPA 10 ไวในบริเวณเครื่องอัดประจุไฟฟาและสามารถนํามาใชงาน
ไดสะดวกตลอดเวลา ตามอัตราส$วนอย$างนอยดังต$อไปนี้
ก. จํานวน 2 เครื่อง ต$อเครื่องอัดประจุไฟฟาไม$เกิน 4 เครื่อง
ข. จํานวน 3 เครื่อง ต$อเครื่องอัดประจุไฟฟา 5 ถึง 8 เครื่อง
ค. ถามีเครื่องอัดประจุไฟฟาเกิน 8 เครื่อง ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพิ่มขึ้น 1 เครื่อง
ต$อเครื่องอัดประจุไฟฟาทุกๆ 1 ถึง 3 เครื่องที่เพิ่มขึ้น
5.19.2 เครื่องดับเพลิงตองอยู$ในสภาพที่ใชงานไดดี และตองตรวจสอบและบํารุงรักษาทุก 6 เดือน
โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไวที่เครื่องดับเพลิง
5.20 เครื่องตัดไฟรั่ว/RCD ตองมีปุ|มทดสอบการทํางาน (Test Button) และกําหนดใหมีระยะเวลาการ
ตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัดไฟรั่ว/RCD ทุกระยะ 3 เดือน
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ภาคผนวก ก.: มาตรฐานอุปกรณไฟฟา
รายการ

มาตรฐานอางอิง

เครื่องอัดประจุไฟฟาโหมด 3

IEC 61851-1 และ IEC 61851-22

เครื่องอัดประจุไฟฟาโหมด 4

IEC 61851-1, IEC 61851-23 และ IEC- 61851-24

RCD type A

IEC 61008, IEC 61009
หรือ มอก.909 , มอก.2425

RCD type B

IEC 62423

สวิตช5ควบคุมฉุกเฉิน
(Emergency control switch)

UL98, IEC 60947-1, IEC 60947-3

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับเครื่องอัดประจุไฟฟา
1. ความเพี้ยนกระแสฮาร5มอนิกรวม (Total Harmonic current distortion, THDi) ไมSเกิน 15%
2. ระบบวัดคSาพลังงานที่มีขีดจํากัดความผิดพลาดสําหรับเครื่องวัดใหZเป[นดังนี้ (หรือที่ดีกวSา)
2.1 แบบตSอผSานหมZอแปลงเครื่องวัด
คSาของกระแสไฟฟา
ขีดจํากัดความผิดพลาด (%)
ตัวประกอบกําลัง
สําหรับเครื่องวัด
สําหรับเครื่องวัด
1
± 1.0
0.01 In ≤ I < 0.05 In
0.05 In ≤ I ≤ In

1

± 0.5

0.02 In ≤ I < 0.1 In

0.5 แบบเหนี่ยวนํา
0.8 แบบความจุ

0.1 In ≤ I ≤ In

0.5 แบบเหนี่ยวนํา
0.8 แบบความจุ

± 1.0
± 1.0
± 0.6
± 0.6

In คือ คSาพิกัดกระแสไฟฟาดZานทุติยภูมิของหมZอแปลงเครื่องวัด
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2.2 แบบตSอตรง
คSาของกระแสไฟฟา
สําหรับเครื่องวัด

ตัวประกอบกําลัง

ขีดจํากัดความผิดพลาด (%)
สําหรับเครื่องวัด

0.05 Ib ≤ I < 0.1 Ib

1

± 1.5

0.1 Ib ≤ I ≤ Ib

1

± 1.0

0.1 Ib ≤ I < 0.2 Ib

0.5 แบบเหนี่ยวนํา
0.8 แบบความจุ

0.2 Ib ≤ I ≤ Ib

0.5 แบบเหนี่ยวนํา
0.8 แบบความจุ

± 1.5
± 1.5
± 1.0
± 1.0

Ib คือ คSาพิกัดกระแสไฟฟาของเครื่องอัดประจุไฟฟา
3. มีระบบสื่อสารระยะไกลจากหัวจSายอัดประจุไฟฟามายัง MEA Charging Control Center (MEA CCC)
ไดZโดยใชZโปรโตคอล Open Charge Point Protocol (OCPP) หรือตามที่สมาคมยานยนต5ไฟฟาไทย
กําหนดไวZ
4. มีปายเตือนอันตรายทางไฟฟา ขZอความและรูปรSางตามภาพขZางลSางนี้ติดอยูSบนเครื่องอัดประจุไฟฟา
สี ดาํ
สี เหลือง
สี ดาํ

ระวังอันตราย
จากไฟฟ้ าช็อก
DANGER
ELECTRIC SHOCK
RISK
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อักษรสี ดาํ
พื+นสี เหลือง

ภาคผนวก ข.: การจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้ง EV Meter แรงต่ํา (230/400 V)
1) เตรียมผนังที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให กฟน. สามารถแขวน EV Meter ได
2) พื้นที่ผนังที่จัดเตรียมมีขนาดมิติ (กวาง x สูง x ลึก) ต3อ 1 เครื่องดังนี้
- ขนาดเครื่องวัดฯ ไม3เกิน 50(150) A 3P 4W - ไม3นอยกว3า 60 x 70 x 35 ซม.
- ขนาดเครื่องวัดฯ 200 ถึง 400 A 3P 4W - ไม3นอยกว3า 60 x 130 x 35 ซม.
3) มีที่ว3างเพื่อปฏิบัติงานดานหนาเครื่องวัดฯ ไม3นอยกว3า 75 ซม.
4) กรณีติดตั้ง EV Meter ภายในอาคาร
- ขอบดานล3างของพื้นที่ผนังที่จัดเตรียมตองอยู3สูงจากระดับพื้นไม3นอยกว3า 80 ซม.
- บริเวณที่ว3างเพื่อปฏิบัติงานจะตองมีแสงสว3างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดทันที โดยที่ความส3องสว3าง
เฉลี่ยไม3นอยกว3า 200 ลักซH
5) กรณีติดตั้ง EV Meter ภายนอกอาคาร
- ขอบดานล3างของพื้นที่ผนังที่จัดเตรียมตองอยู3สูงจากระดับพื้นไม3นอยกว3า 180 ซม.
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