
ການຂ ຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ – ກ ລະນິສົມມຸດຖານ 

ກ ລະນສົີມມດຸຖານ
ສາງເກັບມຽ້ນສນິຄ້າ: ❖ ເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ.

❖ ຕັັ້ງຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຢູູ່ເຂດທີີ່ ມີສາງເກັບມ້ຽນສິນຄາ້ ຄ້າຍຄ ກັນ ຕັັ້ງຢູູ່. ເຂດດັັ່ງກ່າວນີັ້ ເເມ່ນເຂດທີີ່ຄ ຕ້ອງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ໄຟຟ້າໃໝ່ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການລົງທ ນ (ການຖົມຂຸມ ຫຼ  ການໄດ້ຮັບບ ລິການ ແບບພິເສດ). ໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ຈ າກັດທີີ່ເປນັຮູບປະທ າ. ຕົວຢູ່າງ: ທີີ່ຕັັ້ງສາງ
ເກັບມ້ຽນສິນຄາ້ ບ ໍ່ຢູູ່ໃກ້ກັບ ສະຖານີລົດໄຟ.

❖ ເປັນການກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ ແລະ ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ລະບົບໄຟຟ້າເປັນຄັັ້ງທ າອິດ.
❖ ມີສອງຊັັ້ນ ແລະ ທັງສອງຊັັ້ນຕັັ້ງຢູູ່ເທິງໜ້າດິນ, ມີເນ ັ້ອທີີ່ກວ້າງ ປະມານ 1,300.6 ຕາເເມັດ (14,000 ຟິທມົນທົນ). ຕອນດິນ ທິີ່ ສາງຕັັ້ງຢູູ່ ມີເນ ັ້ອທີີ່ 

929 ຕາເເມັດ (10,000 ຟິດມົນທົນ).

ການເຊ ີ່ອມຕ ໄຟຟ້າ ❖ ແມ່ນການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ແບບຖາວອນ.
❖ ມີການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ເປນັ 3 ໄລຍະ, ຕ ໍ່ສາຍ Y ຈ ານວນ 4 ສາຍ, ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 140 ກິໂລໂວນອ າເເປ ດ້ວຍ ຕົວປະກອບກ າລັງໄຟຟ້າເທົັ່າກັບ 1 (1ກິໂລ

ໂວນອ າເເປ = 1 ກິໂລວັດໂມງ). (ຫາກຄວາມເເຮງໄຟຟ້າ ເທົັ່າກັບ 120/208 V, ໝາຍຄວາມວ່າ ກ າລັງໄຟຟ້າປະຈຸບນັ ແມ່ນ ປະມານ 400 ອ າແປ. 
ຫາກກ າລັງໄຟຟ້າແມ່ນ 230/400 ໂວນ, ກ າລັງໄຟຟ້າປະຈຸບນັ ແມ່ນ ປະມານ 200ອ າແປ).

❖ ຄວາມຍາວຂອງສາຍເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ແມ່ນ 150 ເເມັດ. ສາຍເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ລະບົບໄຟຟ້າ ແມ່ນ ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງງກາງ ຫຼ  ແຮງຕ ໍ່າ, ຢູູ່ເທິງອາກາດ ຫຼ  ຢູູ່ພ ັ້ນດິນ 
ແບບທີີ່ນິຍົມໃຊ້ຢູູ່ເຂດທີີ່  ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄາ້ຕັັ້ງຢູູ່. 

❖ ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການດ ງສາຍຂ້າມທາງ ທີີ່ມີຄວາມກວ້າງ 10 ເເມັດ (ໂດຍ ແມ່ນສາຍໄຕ້ ດິນ excavation, ແລະ 
ສາຍອາກາດ) ແຕ່ທັງໝົດ ແມ່ນດ າເນນີການຢູູ່ທີີ່ດິນສາທາລະນະ. ບ ໍ່ມີການດ ງສາຍຜ່ານ ເຂດທີີ່ມີຊັບສິນສ່ວນບຸກຄນົ ຍ້ອນ ສາງເກັບມ້ຽນສນິຄ້າ 
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງເສັັ້ນທາງ. ການດ ງສາຍຜ່ານອານາເຂດສ່ວນບຸກຄນົ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນມີຄວາມຍາວທີີ່ບ ໍ່ສາມາດເບິີ່ງຂ້າມໄດ້. 

❖ ໄດ້ສ າເລັດການຕ ໍ່ສາຍໄຟ ພາຍໃນສາງ ລວມທັງການ ຕິດຕັັ້ງເຄ ີ່ອງເປີດປິດໝ ໍ້ໄຟ ແລະ ໝ ໍ້ນັບໄຟ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ ການກວດກາ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນ 
ການຕ ໍ່ສາຍໄຟພາຍໃນ ຍັງຕ້ອງຂ ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າໃໝ່ນັັ້ນ ຈະຖ ກນັບເຂົັ້າເປນັ ຂັັ້ນຕອນ.

❖ ພະລັງງານທີີ່ໃຊ້ປະຈ າເດ ອນເເມ່ນ 26,880 ກະໂລວັດໂມງ/ເດ ອນ, ແລະ ພະລັງງານທີີ່ນ າໃຊ້ຕ ໍ່ ຊົັ່ວໂມງເເມ່ນ 112 kWh.



ການຂ ຕິດ ຕັັ້ງໄຟຟ້າ- ດັັດສະນີ ຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ  ດ້ານການສະໜອງ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໄສ ຂອງ
ລາຄາ

ດັດສະນ ິຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ ດ້ານການສະໜອງ ແລະ 
ຄວາມໂປູ່ງໄສ ຂອງ ລາຄາ (2-8)

ດັດສະນີ ຄະເເນນ

ລວມຈ ານວນເວລາ  ແລະ ຄວາມຖີີ່ ຂອງ ໄຟຟ້າ
ຕົກ-ໄຟຟ້າມອດ ຕ ໍ່ ລູກຄ້າ ໜ ີ່ງຄົນ ຕ ໍ່ປີ 

ດັດສະນີ ຄ່າສະເລ່ຍຈ ານວນເວລາ ຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ (SAIDI) 1.0

ດັດສະນີ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຖີີ່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ (SAIFI) 5.0

ການຕົກ-ການມອດ ຂອງໄຟຟ້າ ມີ ໄລຍະເວລາ ຕ ໍ່າສຸດ ເທົັ່າໃດ (ຄິດເປັນນາທີ) ທີີ່ ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ນ າ
ໄປຄິດໄລ່ SAIDI/SAIFI

1.0

ກົນໄກເພ ີ່ອຕດິຕາມ ໄຟຟ້າຕກົ-ໄຟຟ້າມອດ (0-1) ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ໄດ້ ນ າໃຊ້ ເຄ ີ່ອງມ  ອັດຕະໂນມັດ ໃນການ ຈ າກັດ ໄຟຟ້າຕົກ-ໄຟຟ້າມອດ ໃຫ້ຢູູ່ໃນ
ລະດັບຕ າທີີ່ສຸດບ ໍ່ ?

ບ ໍ່

ກົນໄກສ າລບັການບ ລກິານກອບກູ້ໄຟຟ້າຄ ນ ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ໄດ້ ນ າໃຊ້ ເຄ ີ່ອງມ  ອັດຕະໂນມັດ ໃນການກອບກູ້ໄຟຟ້າຄ ນ ບ ໍ່? ບ ໍ່



ການຂ ຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ – ດັັດສະນີ ຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ  ດ້ານການສະໜອງ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໄສ 
ຂອງລາຄາ

ດັດສະນ ີຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສ 
ດ້ານລາຄາ (2-8)

ດັດສະນີ ຄະເເນນ

ລະບຽບການສ າລບັຕດິຕາມ (0-1) ມີ ຜູ້ກ ານົດລະບຽບ — ທີີ່ແມ່ນໜ່ວຍງານເເຕກຕ່າງຈາກ ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ—ເພ ີ່ອຕິດຕາມ ການ
ປະຕິບັດງານຂອງ ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ສ າລັບຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ  ຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່

ລະບບົຢຸດຄິດໄລເ່ງນິ ເພ ີ່ອຈ າກັດໄຟຟ້າດັບ-
ໄຟຟ້າມມອດ (0-1)

ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ມີການຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼ  ຖ ກບັບໃໝ ໂດຍ ຜູ້ອອກລະບຽບ (ຫຼ ທັງສອງຢູ່າງ) ບ ໍ່
ຫາກມີເຫດການໄຟຟ້າຕົກ-ໄຟຟ້າມອດ ເກີນຂອບເຂດ ?

ບ ໍ່

ການສ ີ່ສານ ດ້ານຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ການປູ່ຽນແປງຄ່າ
ໄຟຟ້າ (1-1)

ລາຄາໄຟ ທີີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສາມາດເບິີ່ງໄດ້ອອນລາຍ ບ ໍ່ ? ແມ່ນເເລ້ວ

ລິັ້ງຂອງເເວັບໄຊ ຫາກມີ ທາງອອນລາຍ http://edl.com.la/

ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໄດ້ຮັບເເຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການປູ່ຽນແປງ ລາຄາໄຟລ່ວງໜ້າ ກ່ອນການອອກໃບຮຽກເກັບ
ເງິນຮອບໃໝ່ບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ



ຂອບໃຈ

Thank you!


