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1. นิยามคําศัพท+
“ระบบโครงขายไฟฟา”
“ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา”
“ผูประกอบกิจการไฟฟา”

“ผูใชไฟฟา”
“ผูขอใชบริการ”

“ผูเชื่อมตอ”

“ผูผลิตไฟฟารายเล็ก”

“ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก”
“ผูใชไฟฟาที่เดินขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟา”

หมายความวา ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง
หมายความวา หนวยงานที่ ทํ า หนาที่ ค วบคุ ม ระบบไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวง
หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาหรือผูที่
ไดรั บ การยกเวนไมตองขอใบอนุ ญ าตการประกอบ
กิจการไฟฟาที่ผลิต จัดใหไดมา จัดสง จําหนายไฟฟา
หรื อ ควบคุ ม ระบบไฟฟาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
หมายความวา ผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟานครหลวง
หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ ขออนุ ญาตเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูประกอบ
กิ จ การไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวงและ/หรื อ ผู ใชไฟฟาที่ ข ออนุ ญ าต
เชื่ อ มตอเครื่ อ งกํ า เนิ ดไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟา
นครหลวงใหเชื่ อมตอเครื่องกํา เนิดไฟฟาหรือระบบ
โครงขายไฟฟาของผู ประกอบกิ จ การไฟฟาเขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและ/
หรือผูใชไฟฟาที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวงและผานการทดสอบการเชื่ อ มตอตามที่ ก าร
ไฟฟานครหลวงกําหนดแลว
หมายความวา ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาที่ จํ า หนายไฟฟาใหกั บ การ
ไฟฟาฝ]ายผลิตแหงประเทศไทยตามระเบียบการรับ
ซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ที่มีการประกาศและ
ยังมีผลบังคับใชทั้งหมด
หมายความวา ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาที่ จํ า หนายไฟฟาใหกั บ การ
ไฟฟานครหลวงตามระเบี ย บการรั บ ซื้ อ ไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่มีการประกาศและยังมี
ผลบังคับใชทั้งหมด
หมายความวา ผูใชไฟฟาที่มีการติดตั้งใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา และ
เดินขนาน (synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับ
ระบบโครงขายไฟฟา
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“ผูประกอบกิจการไฟฟา
รายอื่น”
“ผูผลิตไฟฟา”
“เหตุผิดปกติ”

หมายความวา ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
หมายความวา ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากหรือผูผลิตไฟฟารายเล็ก
หมายความวา เหตุ การณ)ใด ๆ ที่เ กิ ดขึ้ น และมีผ ลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟาหรื อ การปฏิ บั ติ ก ารระบบโครงขาย
ไฟฟา
“จุดตอรวม”
หมายความวา ตํ า แหนงในระบบโครงขายไฟฟาที่ อ ยู ใกลกั บ ผู
เชื่อมตอที่สุดซึ่งผูเชื่อมตอหรือผูใชไฟฟารายอื่นอาจ
ตอรวมได
“จุดเชื่อมตอ”
หมายความวา จุ ด ที่ อุ ป กรณ) ข องผู เชื่ อ มตอเชื่ อ มตอเขากั บ ระบบ
โครงขายไฟฟา
“การจายไฟฟาแบบแยกตัว หมายความวา การจายไฟฟาเขาสู ระบบโครงขายไฟฟาบางสวน
อิสระ (islanding)”
ในขณะที่ การไฟฟานครหลวงไมมีการจายไฟฟาเขา
ระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว
“ระบบปองกันระยะไกล
หมายความวา ระบบปองกันระบบโครงขายไฟฟาที่สั่งการโดยผาน
(teleprotection)”
ระบบสื่อสาร
“อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล หมายความวา อุปกรณ)ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ทําหนาที่
(Remote Terminal Unit:
ในการรั บ สงขอมู ล เพื่ อ การควบคุ ม หรื อการชี้ บ อก
RTU)”
สถานะของอุปกรณ)ที่อยูในระบบโครงขายไฟฟา
“ระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS”

“ระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/DMS”

“กําลังผลิตติดตั้ง”

หมายความวา ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition/Energy Management System ซึ่ง
เปj น ระบบควบคุ มระยะไกล/ระบบการจั ด การดาน
พลังงานไฟฟาในระบบสงไฟฟา ของการไฟฟานคร
หลวง สําหรับรับ-สงขอมูลที่เกี่ยวของกับการชี้บอก
สถานะของอุ ป กรณ) ไ ฟฟาและคาวั ด ทางไฟฟาดาน
ระบบสงไฟฟาและระบบจําหนายไฟฟา
หมายความวา ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition/Distribution Management System
ซึ่งเปjนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการดาน
พลังงานไฟฟาในระบบจําหนายไฟฟา ของการไฟฟา
นครหลวง สํ า หรั บ รั บ -สงขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั บ การ
ชี้บอกสถานะของอุปกรณ)ไฟฟา และคาวัดทางไฟฟา
ดานระบบจําหนายไฟฟา
หมายความวา ปริ ม าณกํ า ลั ง การผลิ ต ตามพิ กั ด ของเครื่ อ งกํ า เนิ ด
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ไฟฟาของผูขอใชบริการ ที่จะขอเชื่อมตอเขากับระบบ
โครงขายไฟฟา (หนวยเปjนกิโลวัตต)/เมกะวัตต))
“กําลังไฟฟาจายเขาระบบ” หมายความวา ปริมาณกําลังไฟฟาสูงสุดจากผูขอใชบริการที่จะจาย
เขาระบบโครงขายไฟฟา ตามสัญญาที่ทําไวกั บการ
ไฟฟา (หนวยเปjนกิโลวัตต)/เมกะวัตต))
“อินเวอร)เตอร) (inverter)” หมายความวา อุปกรณ)ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนไฟฟากระแสตรงจากแผง
เซลล)แสงอาทิตย)หรือแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง
อื่นๆไปเปjนไฟฟากระแสสลับซึ่งมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชงานตอโดยการไฟฟาได
“อินเวอร)เตอร)ที่ใชในระบบ หมายความวา อินเวอร)เตอร)ชนิดที่จะตองหยุดจายพลังงานเขาระบบ
ผลิตไฟฟาประเภทเชื่อมตอ
โครงขายไฟฟา เมื่อแรงดันและ/หรือความถี่ไฟฟาใน
กับโครงขาย (Gridระบบโครงขายไฟฟามีคาไมอยูในชวงการทํางานปกติ
connected Inverter)”
ตามที่กํา หนดไว หรื อเมื่ อเกิด สภาวะการจายไฟฟา
แบบแยกตัวอิสระ (islanding)
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2. วัตถุประสงค+และขอบเขต
2.1 วัตถุประสงค+
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เปjนการกําหนดหลักเกณฑ)ขั้นต่ําดานเทคนิค
การออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ)ไฟฟา และมาตรฐานการติดตั้ง สําหรับผูขอใชบริการ
ที่ตองการจะเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่จะตองปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงค)ดังนี้
(1) เพื่อใหมีวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาโดยกําหนดพื้นฐานในการเชื่อมตอระบบไฟฟาไวเพื่อเปjนหลักปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน
(2) เพื่อใหมีการกําหนดขอกําหนดพื้นฐานอยางชัดเจนครอบคลุมดานเทคนิคขั้นต่ําใน
การออกแบบสําหรับผูขอใชบริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ)ไฟฟาและมาตรฐาน
การติดตั้งที่จุดเชื่อมตอ
(3) เพื่อใหการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
และการเชื่อมตอระหวางระบบโครงขายไฟฟามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
(4) เพื่อใหคุณภาพในการจายไฟสําหรับผูใชไฟฟาทั่วไปอยูในเกณฑ)มาตรฐานของการ
ไฟฟานครหลวงภายหลังจากมีผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาแลว
2.2 ขอบเขต
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ ใชกับผูขอใชบริการดังนี้
(1) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer, SPP)
(2) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP)
(3) ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
(4) ผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น

3. ความรับผิดชอบของผูขอใชบริการ
ผูขอใชบริการจะตองออกแบบและติดตั้งใหมีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ)ไฟฟาตาม
รูปแบบการเชื่อมตอในขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้เปjนอยางนอย
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เปลี่ยนแปลงหรือกําหนดเงื่อนไขรายละเอียด
อื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟาและผูขอใชบริการจะตองยอมรับและปฏิบัติ
ตาม และในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟานั้น จะ
พิจารณาทั้งดานความปลอดภัยความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา และผลประโยชน)ตอสวนรวม
เปjนหลัก ซึ่งผูขอใชบริการจะตองยอมรับปฏิบัติตามและจะนําไปเปjนเหตุอางเพื่อเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ ตอการไฟฟานครหลวงมิได

หนาที่ 4

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตใหเชื่อมตอโครงขายไฟฟา ในกรณีผูขอ
ใชบริการ/ผูเชื่อมตอ กอสรางโครงขายไฟฟาของตนเองไปตามแนวโครงขายไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง หากโครงขายของผูขอใชบริการ/ผูเชื่อมตอกระทบตอความมั่นคง ความเชื่อถือไดของระบบ
ไฟฟา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟานครหลวง

หนาที่ 5

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2558

4. ขอกําหนดทั่วไป
เพื่อใหคุณภาพไฟฟาสําหรับผูใชไฟฟาทั่วไปอยูในเกณฑ)มาตรฐานของการไฟฟานครหลวง
ภายหลังจากมีผูเชื่อมตอแลว อีกทั้งไมสงผลกระทบทางดานความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของ
ระบบโครงขายไฟฟา ผูขอใชบริการทุกรายไมวาจะเปjนผูผลิตไฟฟารายเล็ก ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา และผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น จะตองดําเนินการให
เปjนไปตามขอกําหนดทั่วไปดังตอไปนี้
4.1 หลักเกณฑ+การพิจารณาทางเทคนิค
4.1.1 การไฟฟานครหลวงจะศึกษาผลกระทบของการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดาน
ตางๆ กอนที่ ผู ขอใชบริ ก ารจะไดรั บ อนุ ญ าตใหเชื่ อมตอระบบโครงขายไฟฟาทั้ งนี้ ใหพิ จ ารณาถึ ง
แผนงานหรือโครงการของการไฟฟานครหลวงดวย ดังนี้
(1) การจายกระแสไฟฟา ผูขอใชบริการที่ขออนุญาตเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา
จะตองไมทําใหกระแสไฟฟาที่ไหลในสายจําหนายหรือสายสงของระบบโครงขายไฟฟาเกินพิกัดกระแส
ตอเนื่อง และโดยพลังไฟฟาที่ไหลจากระบบจําหนายไฟฟาไปยังระบบสงไฟฟาจะตองไมกระทบตอ
ความมั่นคงระบบไฟฟาในภาพรวม
(2) คุ ณ ภาพแรงดั น ไฟฟา ผู ขอใชบริ ก ารที่ ข ออนุ ญ าตเชื่ อ มตอเครื่ อ งกํ า เนิ ดไฟฟา
จะตองไมทําใหระดับและคุณภาพแรงดันในระบบโครงขายไฟฟาอยูนอกเกณฑ)มาตรฐานของการไฟฟา
นครหลวง
(3) กระแสลัดวงจร ผูขอใชบริการที่ขออนุญาตเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาจะตองไม
ทําใหคากระแสลัดวงจรรวมในระบบโครงขายไฟฟา (โดยใชคา subtransient reactance ในการ
คํานวณ) เกินรอยละ 85 ของคาวิสัยสามารถตัดกระแสลัดวงจร (short circuit interrupting
capacity : IC) ของอุปกรณ)ตัดตอวงจร ดังนี้
ก. ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต) ใหใช IC 31.5 กิโลแอมแปร)
ข. ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต) ใหใช IC 40 กิโลแอมแปร)
ค. ระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต) ใหใช IC 8 กิโลแอมแปร)
ง. ระดับแรงดัน 12 กิโลโวลต) ใหใช IC 16 กิโลแอมแปร)
และสําหรับผูเชื่อมตอกับระบบตั้งแต 69 กิโลโวลต) ขึ้นไป จะตองไมจายกระแส
ลัดวงจรเกินรอยละ 25 ของกระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมตอที่มาจากระบบโครงขายไฟฟากอนการ
เชื่อมตอ
ทั้ ง นี้ ก ารเชื่ อ มตอโครงขายไฟฟาจะตองไมทํ า ใหเกิ ด ปv ญ หาการทํ า งานที่ ไ ม
ประสานสัมพันธ) (protection coordination) ของอุปกรณ)ปองกัน
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และในการประเมินกระแสลัดวงจร ตองคํานึงถึงแผนการขยายระบบไฟฟาของ
ทั้งการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาฝ] ายผลิตแหงประเทศไทยดวย ซึ่งจะสงผลตอระดับกระแส
ลัดวงจร
(4) ความซับซอนในการควบคุมและการปฏิบัติการ จํานวนของผูขอใชบริการรวมทั้งผู
ประกอบกิจการไฟฟารายอื่นจะตองไมเกินจํานวน 4 ราย/วงจร ยกเวนผูขอใชบริการที่ใชเครื่องกําเนิด
ไฟฟาแบบอินเวอร)เตอร) หรือที่เชื่อมตอกับระบบจําหนาย 230/400 โวลต)
4.1.2 ผูขอใชบริการรายใดที่ไมผานหลักเกณฑ)การพิจารณาทางเทคนิค ผูขอใชบริการ
จะตองทํ า การศึ กษาการแกไขผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ งการจายกระแสไฟฟา คุ ณภาพแรงดั น ไฟฟา
กระแสลัด วงจร และความเชื่ อถือไดของระบบไฟฟา และความซับ ซอนในการควบคุ มและการ
ปฏิ บั ติ การ ถาหากมี ค วามจํ า เปj น ตองมี การปรั บ ปรุ ง ระบบโครงขายไฟฟา ผู ขอใชบริ ก ารจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตใหเชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาเปjนราย ๆ ไป
4.1.3 ผูขอใชบริการจะตองติดตั้งอุปกรณ)ใหตรงตามรายละเอียดที่ผานการพิจารณาทาง
เทคนิคจากการไฟฟานครหลวงแลว และเมื่อการไฟฟานครหลวงมีความประสงค)จะขอตรวจสอบ
อุปกรณ) ทั้งกอนและหลังการเชื่อมตอ ผูขอใชบริการหรือผูเชื่อมตอจะตองอํานวยความสะดวกให
เจาหนาที่การไฟฟานครหลวงเขาตรวจสอบอุปกรณ)ดวยทุกครั้ง
4.1.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ)ในระบบผลิตไฟฟา ผูขอใชบริการหรือผูเชื่อมตอ
จะตองแจงให กฟน. พิ จ ารณาอนุ ญ าตกอนทุ กครั้ ง และกรณี ที่ก ารไฟฟานครหลวง ตรวจพบวา
อุปกรณ)ในระบบผลิตไฟฟาไมเปjนไปตามระเบียบขอกําหนดของการไฟฟานครหลวง การไฟฟานคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับ การเชื่อมตอเปjน การชั่วคราว จนกวาจะมี การปรับ ปรุงอุปกรณ)ให
เปjนไปตามระเบียบขอบังคับของการไฟฟานครหลวง
4.2 ระบบมาตรวัดไฟฟา และอุปกรณ+ประกอบที่ใชในการวัดปริมาณการซื้อขายไฟฟา
4.2.1 ผูขอใชบริการจะตองเปjนผูรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟา
ตามระเบี ย บการรั บ ซื้ อ ไฟฟาที่ มี ผ ลบั ง คั บใช ณ ขณะนั้ น โดยมี แ นวทางการจั ด หาและติ ด ตั้ ง ให
สอดคลองกับระดับแรงดันที่ขอเชื่อมตอ ดังนี้
(1) แรงดันไฟฟาไมเกิน 24 กิโลโวลต)
การไฟฟานครหลวงจัดหาและติดตั้งมาตรวัด พรอมอุปกรณ)ประกอบ (หมอแปลง
กระแส และหมอแปลงแรงดัน)
(2) แรงดันไฟฟาตั้งแต 69 กิโลโวลต) ขึ้นไป
การไฟฟานครหลวงจัดหาและติดตั้งมาตรวัด โดยผูขอใชบริการเปjนผูจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ)ประกอบ (หมอแปลงกระแส หมอแปลงแรงดัน ตูเครื่องวัด พรอมอุปกรณ)ปองกัน)
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สําหรับการติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟาและอุปกรณ)ประกอบที่ใชในการขายไฟฟาใหกับ
การไฟฟาฝ]ายผลิตแหงประเทศไทยใหเปjนไปตามขอกําหนดของการไฟฟาฝ]ายผลิตแหงประเทศไทย
4.2.2 หมอแปลงเครื่องมือวัด (instrument transformer) ที่ใชกับระบบมาตรวัดไฟฟา
จะตองไมตอรวมกับมาตรวัด หรือรีเลย)อื่น ๆ
4.2.3 ระบบมาตรวัดไฟฟาและอุปกรณ)ประกอบจะตองมีมาตรฐานตามที่การไฟฟานคร
หลวงยอมรับตามที่กําหนดไวในสิ่งแนบ (สิ่งแนบ1) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเทคโนโลยี ทั้งนี้การ
ไฟฟานครหลวงจะเปjนผูกําหนด
4.2.4 ผูเชื่อมตอจะตองไมดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบมาตรวัดไฟฟาและอุปกรณ)
ประกอบ หากพบวามีปvญหาใหแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ
4.3 รูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของผูขอใชบริการเขากับระบบของการไฟฟานครหลวง
จะตองมีลักษณะไมต่ํากวารูปแบบที่กําหนด (สิ่งแนบ 2) โดยการกําหนดรูปแบบการเชื่อมตอที่แนนอน
นั้นขึ้นอยูกับขนาดและการจายไฟของผูใหสัญญาตําแหนงที่ตั้งและประเภทการจายไฟซึ่งการไฟฟา
นครหลวงจะไดพิจารณาและกําหนดเปjนราย ๆ ไป
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการ/ผูเชื่อมตอ กอสรางโครงขายไฟฟาของตนเองไปตามแนวโครงขายไฟฟา
ของ กฟน. โดย กฟน. ขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตใหเชื่อมตอโครงขายไฟฟา หากโครงขายของผูขอใช
บริการ/ผูเชื่อมตอกระทบตอความมั่นคง ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของ กฟน.
4.3.1 การไฟฟานครหลวงจะตองสามารถมองเห็นสถานะที่ตัวอุปกรณ)สวิตช)ตัดตอนในขณะ
ปลดเพื่อความปลอดภัยในดานการปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบไฟฟาสวิตช)ตัดตอนนี้จะตองสามารถ
ล็อคทางกลไดในตําแหนงปลดดวย
4.3.2 การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเขากับระบบของการไฟฟานคร
หลวงที่ระดับแรงดัน 69 หรือ 115 กิโลโวลต) จะตองผานหมอแปลงไฟฟาที่มี connection diagram
ดานที่ตอกับระบบของการไฟฟานครหลวงเปjนแบบ WYE (grounded) ตามที่กําหนดไวในสิ่งแนบ 2
4.3.3
ผูขอใชบริการตองออกแบบและเลือกใชอุปกรณ)จายไฟใหสามารถทนกระแส
ลัดวงจรสูงสุด (maximum short circuit rating) ดังนี้
(1) ระบบจายไฟในระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต) ใหใชไมต่ํากวา 31.5 กิโลแอมแปร) 1
วินาที
(2) ระบบจายไฟในระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต) ใหใชไมต่ํากวา 40 กิโลแอมแปร) 1
วินาที
(3) ระบบจายไฟในระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต) ใหใชไมต่ํากวา 8 กิโลแอมแปร) 1
วินาที
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(4) ระบบจายไฟในระดับแรงดัน 12 กิโลโวลต)
ก. นอกพื้นที่เขตวงจรตาขาย ใหใชไมต่ํากวา 16 กิโลแอมแปร) 1 วินาที
ข. ในพื้นที่เขตวงจรตาขาย ใหใชไมต่ํากวา 20 กิโลแอมแปร) 1 วินาที
4.3.4 ผูขอใชบริการจะตองไมจายไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ในขณะที่ระบบของการไฟฟานครหลวงสวนที่ตอกับผูขอใชบริการมีการดับไฟเพื่อปฎิบัติงาน ผูขอใช
บริการตองมีอุปกรณ)ควบคุมการทํางานเพื่อปองกันการจายไฟฟาเขาสูระบบของการไฟฟานครหลวง
ขณะไมมีไฟฟาในระบบของการไฟฟานครหลวง
4.3.5 การ synchronization ใหทําที่ generator breaker หรือที่ interconnection
circuit breaker ตามที่การไฟฟานครหลวงเห็นชอบ
4.3.6 อุปกรณ)ที่ผูขอใชบริการจะนํามาเชื่อมตอ เชน incoming circuit breaker,
disconnecting switch, bus bar, bus coupler เปjนตน ตองเปjนไปตามขอกําหนดรายละเอียด
อุปกรณ)ของการไฟฟานครหลวงเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจายไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง
4.3.7 อุปกรณ)จายไฟของผูขอใชบริการสวนที่เชื่อมตอกับระบบของการไฟฟานครหลวง
จะตองไดรับการซอมบํารุงดูแลรักษาตามระยะเวลาที่ตกลงกับการไฟฟานครหลวง โดยผูขอใชบริการ
สามารถเลือกการซอมบํารุงไดวิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 วิธี ดังนี้
(1) ผูขอใชบริการเปjนฝ]ายซอมบํารุงเอง โดยมีการไฟฟานครหลวงตรวจสอบและผู
ขอใชบริการยินยอมรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบดังกลาว
(2) การไฟฟานครหลวงเปjนผูซอมบํารุง ดูแลอุปกรณ)จายไฟฟาของผูขอใชบริการและ
ผูขอใชบริการรับผิดชอบคาใชจายในการซอมบํารุงของการไฟฟานครหลวง
4.3.8 กรณีเกิดความชํารุดบกพรองในอุปกรณ)ที่เชื่อมตอกับระบบของการไฟฟานครหลวง
ผูขอใชบริการตองดําเนินการตรวจสอบและแกไขทันที พรอมทั้งแจงระยะเวลาแลวเสร็จใหการไฟฟา
นครหลวงพิจารณา หากอุปกรณ)ที่ชํารุดสงผลกระทบกับการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟา และการ
ไฟฟานครหลวงสามารถดําเนินการไดเร็วกวา การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์เขาดําเนินการแกไข โดยผู
ขอใชบริการจะตองรับผิดชอบคาใชจายและคาเสียหายที่เกิดขึ้น
4.3.9 ในกรณีอุปกรณ)จายไฟเปjนของผูขอใชบริการ เพื่อคงคุณภาพและความสามารถใน
การควบคุมการจายไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟา ผูขอใชบริการตกลงใหพนักงานของการไฟฟานคร
หลวงเขาไปควบคุมการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของผูขอใชบริการ ขณะควบคุมการจายไฟฟา พนักงาน
ของการไฟฟานครหลวงจะปฏิบัติตามหลักการควบคุมการจายไฟฟาและตามมาตรฐานของการไฟฟา
นครหลวง ฉะนั้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ)ของผูขอใชบริการการไฟฟานครหลวงไมตอง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแตอยางใด
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4.3.10 การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมตอและอุปกรณ)
ปองกั น ตามความเหมาะสมเพื่ อ ความปลอดภั ย ความเชื่ อ ถื อ ไดของระบบโครงขายไฟฟา และ
ผลประโยชน)ตอสวนรวมเปjนหลัก
4.3.11 กรณีผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น ผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่นที่ขอเชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปjนรายๆ ไปโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา และผลประโยชน)ตอสวนรวมเปjนหลัก
4.4 อุปกรณ+ปองกัน
ผูขอใชบริการจะตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณ)ปองกัน ตามกําหนดดังนี้
4.4.1 ผูขอใชบริการจะตองติดตั้งรีเลย)ที่มีมาตรฐานที่การไฟฟานครหลวงยอมรับตามที่
กําหนดในสิ่งแนบ 1
4.4.2 ผูขอใชบริการจะตองติดตั้งรีเลย)ใหเหมาะสมกับการปองกันระบบไฟฟาของตนเอง
ขึ้นอยูกับรูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ตามสิ่งแนบ 2
4.4.3 โดยทั่วไปการไฟฟานครหลวงจะมี automatic reclosing ที่ระบบสายสงและ
ระบบสายปอนอากาศดังนั้นผูขอใชบริการจะตอง แนใจวาสวิตช)ตัดตอนอัตโนมัติของตนจะตองปลด
การจายไฟออกกอนที่ automatic reclosing ของการไฟฟานครหลวงจะทํางาน การไฟฟานครหลวง
จะไมรับผิดชอบความเสียหายตออุปกรณ)ของผูขอใชบริการเนื่องจากการ reclosing นี้
4.4.4 เมื่อเกิดสภาวะการจายไฟฟาแบบแยกอิสระ (islanding) กับระบบของผูขอใชบริการ
หรือระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวงบางสวน ผู ขอใชบริการจะตองมีร ะบบปองกั นที่ส ามารถ
ตรวจจับและปลดวงจร interconnection circuit breaker ภายใน 0.1 วินาที ยกเวนระบบผลิต
ไฟฟาประเภทอินเวอร)เตอร)ใหเปjนไปตามเงื่อนไขในสิ่งแนบ 8
4.4.5 ผูผลิตไฟฟาที่เชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) จะตองจัดใหมีระบบ
ปองกันโดยใชการสื่อสารแบบ fiber optic สําหรับระบบ Direct Transfer Trip (DTT) ระหวาง
โรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟากับการไฟฟานครหลวง ตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง
4.4.6 ระบบปองกันที่กําหนดโดยการไฟฟานครหลวงเปjนการออกแบบระบบปองกันขั้น
ต่ําสุด ผูขอใชบริการตองพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ)ปองกันเพิ่มเติมเพื่อปองกันการ
ผิ ด พลาดของระบบปองกั น กรณี ที่ มิไดกํ า หนดไวในขอกํ า หนดนี้ เชน กระแสลั ด วงจรผานความ
ตานทานสูง (High Impedance Fault: HIF) การเกิดการจายไฟแบบแยกตัวอิสระโดยไมไดเจตนา
(inadvertent islanding) ซึ่งหลังจากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลวหากเกิดความเสียหายขึ้น
ตอระบบโครงขายไฟฟาและ/หรือบุคคลที่ 3 ที่มีสาเหตุมาจากการจายไฟฟาของผูเชื่อมตอผูเชื่อมตอ
จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
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4.5 การควบคุมคุณภาพไฟฟา
ผูขอใชบริการจะตองออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการจายไฟจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอ ใหเปjนไปตามเงื่อนไขดังนี้
4.5.1 การควบคุมระดับแรงดัน และคาตัวประกอบกําลัง (Power Factor)
(1) ผูขอใชบริการตองควบคุมระดับแรงดันที่จายจากเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ําสุดของการไฟฟานครหลวง ในแตละกรณี ดังนี้
มาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ําสุดของการไฟฟานครหลวง
กรณีผูขอใชบริการไมจายไฟเขาระบบ
ระดับแรงดัน
115 กิโลโวลต)
69 กิโลโวลต)
24 กิโลโวลต)
12 กิโลโวลต)
400 โวลต)
230 โวลต)

ภาวะปกติ
คาสูงสุด
117.6
70.4
23.6
11.8
410
237

คาต่ําสุด
106.4
63.6
21.8
10.9
371
214

ภาวะฉุกเฉิน
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
123.0
96.0
72.5
57.3
24
21.6
12.0
10.8
416
362
240
209

มาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ําสุดของการไฟฟานครหลวง
กรณีผูขอใชบริการจายไฟเขาระบบ
ระดับแรงดัน
115 กิโลโวลต)
69 กิโลโวลต)
24 กิโลโวลต)
12 กิโลโวลต)
400 โวลต)
230 โวลต)

ภาวะปกติ
คาสูงสุด
118.0
71.0
23.6
11.8
410
237

คาต่ําสุด
113.0
67.0
21.8
10.9
371
214

ภาวะฉุกเฉิน
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
123.0
113.0
72.5
67.0
24
21.6
12.0
10.8
416
362
240
209

การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุ มใหผูเชื่อมตอลดกําลังผลิตไฟฟาลง
หรือปลดวงจรออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากผูเชื่อมตอสงผลกระทบตอเกณฑ)แรงดันไฟฟาและ
ความมั่นคงในระบบไฟฟา
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(2) การควบคุมคาตัวประกอบกําลัง (Power Factor) การไฟฟานครหลวงขอสงวน
สิทธิ์ใหผูเชื่อมตอปรับคาตัวประกอบกําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหเปjนไปตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนด เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดันไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟา ทั้งนี้คาตัวประกอบ
กําลังที่การไฟฟานครหลวงกําหนดอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปjนของระบบโครงขายไฟฟาในแต
ละชวงเวลา
- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด Rotating Machine ตองสามารถปรับคาตัว
ประกอบกําลังในชวงระหวาง 0.85 นําหนา ถึง 0.85 ตามหลัง
- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด Inverter Base ตองสามารถปรับคาตัวประกอบ
กําลังในชวงระหวาง 0.95 นําหนา ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับ
แรงดัน 230/400 โวลต) หรือระหวาง 0.9 นําหนา ถึง 0.9 ตามหลัง หากเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาที่ระดับแรงดัน 12 กิโลโวลต) ขึ้นไป
4.5.2 การควบคุมความถี่ไฟฟา
การไฟฟาฝ]ายผลิตแหงประเทศไทยจะเปjนผูควบคุมความถี่ของระบบโครงขายไฟฟา
ใหอยูในเกณฑ) 50±0.5 รอบตอวินาที ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตองควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาให
synchronize กับระบบโครงขายไฟฟาอยูตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถาความถี่ของระบบไม
อยูในชวง 47.00 - 52.00 รอบตอวินาที ตอเนื่องเกิน 0.1 วินาที ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตอง
ออกแบบใหปลด circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอดวยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาทันที สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองปฏิบัติตามที่การไฟฟาฝ]ายผลิตแหงประเทศไทยกําหนด
สําหรับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย) หาก
ความถี่ในระบบมีคาเกินกวา 51.00 รอบตอวินาที โรงไฟฟาจะตองปรับลดการผลิตกําลังไฟฟาจริงลง
ในอัตรารอยละ 40 ของคากําลังผลิต ณ ขณะนั้น ตอความถี่ที่เพิ่มขึ้น 1 รอบตอวินาที
4.5.3 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพื่อมที่จุดตอรวมเกินกวาขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไวในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุม
แรงดันกระเพื่อมของการไฟฟานครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
โดยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟาของการไฟฟานครหลวง (สิ่ง
แนบ 3)
4.5.4 การควบคุมฮาร+มอนิก (Harmonics)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสฮาร)มอนิกที่จุดตอรวมเกินกวาขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไวในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุม
ฮาร)มอนิกของการไฟฟานครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง โดย
จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟาของการไฟฟานครหลวง (สิ่งแนบ
3)
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4.5.5 การควบคุมแรงดันไมไดดุล (Voltage Unbalance)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสไมไดดุลที่จุดตอรวมเกินกวาขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไวในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุม
แรงดันไมไดดุลของการไฟฟานครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง โดย
จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟาของการไฟฟานครหลวง (สิ่งแนบ
3)
4.5.6 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา
เพื่อใหสามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผู
เชื่อมตอประเภทตอไปนี้จะตองจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา (Power Quality Meter) ที่มี
คุณสมบัติเปjนไปตามขอกําหนดของการไฟฟานครหลวง (สิ่งแนบ 4) ณ ตําแหนงจุดเชื่อมตอของผู
เชื่อมตอ
(1) ผูเชื่อมตอที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดอินเวอร)เตอร)และมีขนาดกําลังผลิตติดตั้ง
รวมกันเกินกวา 250 กิโลวัตต)
(2) ผูเชื่อมตอที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดอื่น ๆ และมีขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมกันเกิน
กวา 1 เมกะวัตต)
4.6 ระบบควบคุมระยะไกล
4.6.1 ขอกํา หนดชนิ ด ของขอมู ลที่ ต องสงมายังศู น ย) ควบคุ มระบบไฟฟา กรณี เ ชื่อมโยง
ระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต)
(1) คาวัด ณ จุดรับซื้อขายไฟฟากับการไฟฟานครหลวง ประกอบดวย
ก. active power (เมกะวัตต))
ข. reactive power (เมกะวาร))
ค. line to line voltage (กิโลโวลต)) 3 คา
ง. ampere (แอมแปร)) 3 Phase
จ. power factor (pf)
ฉ. frequency (เฮิรตซ))
(2) สถานะของอุปกรณ)ตัดตอวงจร และ protection relay ประกอบดวย
ก. information messages จาก protection relay เชน overcurrent, earth
fault เปjนตน
ข. status ของอุปกรณ)ตัดตอวงจร (circuit breaker และ disconnecting
switch)
ค. status ของ ground disconnecting switch
ง. status ของ protection relay (on/off)
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จ. status ของ alarm ของอุปกรณ)ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง
ฉ. main protection tripping alarm
ช. control อุปกรณ) interconnection circuit breaker
ซ. อื่น ๆ ที่การไฟฟานครหลวงจําเปjนตองใชในการควบคุมระบบไฟฟา
4.6.2 ขอกําหนดชนิดของขอมูลที่ตองสงมายังศูนย)ควบคุมระบบไฟฟากรณีเชื่อมโยงระบบ
12 หรือ 24 กิโลโวลต)
(1) คาวัด ณ จุดรับซื้อขายไฟฟากับการไฟฟานครหลวง ประกอบดวย
ก. active power (เมกะวัตต)) 3 phase
ข. reactive power (เมกะวัตต)) 3 phase
ค. line to line voltage (กิโลโวลต)) 3 คา
ง. ampere (แอมแปร)) 3 Phase
จ. power factor (pf)
ฉ. frequency (เฮิรตซ))
(2) สถานะของอุปกรณ)ตัดตอวงจร และ protection relay ประกอบดวย
ก. status ของอุปกรณ)ตัดตอวงจร (Interconnection circuit breaker และ
disconnecting switch)
ข. status ของ ground disconnecting switch
ค. status ของ protection relay
ง. อื่น ๆ ที่การไฟฟานครหลวงจําเปjนตองใชในการควบคุมระบบไฟฟา
4.6.3 ขอกําหนดชนิดของขอมูลที่ตองรับจากศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา ประกอบดวย
คําสั่งการควบคุมสําหรับ ปลด/สับ circuit breaker และ protection relay ที่
จําเปjน และอื่น ๆ ที่การไฟฟานครหลวงมีความจําเปjนในการควบคุมระบบไฟฟา
การแสดงผลขอมูลที่ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟาตองแสดงผลที่ระบบคอมพิวเตอร)ที่ศูนย)
ควบคุ มระบบไฟฟาเทานั้น หามมิใหแสดงขอมู ลแยกเปjน เอกเทศจากระบบคอมพิวเตอร)ของศูน ย)
ควบคุมระบบไฟฟา
4.6.4 วิธีการสงขอมูล
อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ตองสงขอมูลมายังระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ดวยระบบ realtime โดยอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลตองสงขอมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (unsolicited data)
หรือสงขอมูลเมื่อมีการ poll โดยคาบของการ poll ขอมูลไมเกิน 2 วินาทีสําหรับขอมูล status และ
ไมเกิน 10 วินาทีสําหรับขอมูลคาวัด อุปกรณ)ควบคุมระยะไกลตองสามารถติดตอกับระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล SCADA/EMS ดวย protocol DNP3 subset level 2 หรือ 3 (ทั้ง over serial
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communication และ over IP communication) หรือระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS
ดวย protocol DNP3 subset level 1 หรือสูงกวา (over IP communication) ขอมูลทั้งหมดตอง
สามารถแสดงบนระบบคอมพิวเตอร)ของศูนย)ควบคุมระบบไฟฟาและการรับสงขอมูลตองเปjนไปโดย
อัตโนมัติทั้งนี้การเชื่อมตอเขากับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/DMS จะผานเครือขายสื่อสารของการไฟฟานครหลวงโดยจุดเชื่อมตอเขาระบบของ
การไฟฟานครหลวงและวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปjนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสารของการ
ไฟฟานครหลวง
อนึ่ง ระบบการรับสงขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเทคโนโลยี การไฟฟานครหลวง
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอุปกรณ)ไดตามความเหมาะสม
4.6.5 ระบบการสงขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเทคโนโลยี ซึ่งจะไดรับความเห็นชอบจาก
การไฟฟานครหลวง
4.7 ระบบการติดตอสื่อสาร
4.7.1 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต+
ผูขอใชบริการจะตองมีชองทางการสื่อสารที่สามารถติดตอกับการไฟฟานครหลวงได
ตลอดเวลาอยางนอย 3 ระบบ (รายละเอียดตามสิ่งแนบ 6) ไดแก
(1) ระบบสื่อสารผานสายใยแกวนําแสง พรอมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร
ก. เชื่ อ มตออุ ป กรณ) ค วบคุ ม ระยะไกลของผู ใชบริ ก ารกั บ ระบบรั บ -สงขอมู ล
ระยะไกล SCADA/EMS
ข. เชื่อมตออุปกรณ)ระบบปองกัน (protection relay) เชน ในกรณีที่ใช line
current differential relay หรือ กรณีการนํา distance relay ที่มีฟvงก)ชัน POTT (Permissive
Overreach Transfer Trip) และ PUTT (Permissive Underreach Transfer Trip) เปjนตน มาใช
งาน โดย การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม
(2) โทรศัพท)สายตรง ติดตั้งที่ผูขอใชบริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพื่อใชติดตอกับศูนย)
ควบคุมระบบไฟฟา
(3) วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) หรือตามที่การไฟฟานครหลวงเห็นสมควร
จํานวน 1 เครื่อง ที่สามารถติดตอสื่อสารกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟาไดตลอดเวลา
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตองดําเนินการขอรวมขายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟานครหลวง โดย
การไฟฟานครหลวงจะนํ าเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน) และกิ จการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการรวมขายของผูขอใชบริการ โดยผูขอใชบริการเปjน
ผูรับผิดชอบในการชําระคาตอบแทนตอป…ในการใชความถี่กับ กสทช. โดยตรง
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4.7.2 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต+ และกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต+ขึ้นไป
ผูขอใชบริการจะตองมีชองทางการสื่อสารที่สามารถติดตอกับการไฟฟานครหลวงได
ตลอดเวลาอยางนอย 3 ระบบ (รายละเอียดตามสิ่งแนบ 7) ไดแก
(1) ระบบสื่อสารผานสายใยแกวนําแสง พรอมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร เชื่อมตอ
อุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผูใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS
(2) โทรศัพท)สายตรง ติดตั้งที่ผูขอใชบริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพื่อใชติดตอกับ
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา
(3) วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) หรือตามที่การไฟฟานครหลวงเห็นสมควร
จํานวน 1 เครื่อง ที่สามารถติดตอสื่อสารกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟาไดตลอดเวลา
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตองดําเนินการขอรวมขายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟานครหลวง โดย
การไฟฟานครหลวงจะนํ าเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน) และกิ จการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการรวมขายของผูขอใชบริการ โดยผูขอใชบริการเปjน
ผูรับผิดชอบในการชําระคาตอบแทนตอป…ในการใชความถี่กับ กสทช. โดยตรง
4.7.3 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบแรงต่ํา หรือ ระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต+ ที่
มีกําลังการผลิตติดตั้งจายเขาระบบ ไมเกิน 1 เมกะวัตต+
ผูขอใชบริการจะตองจัดหาเครื่องมือติดตอสื่อสารที่สามารถติดตอกับการไฟฟานคร
หลวงไดตลอดเวลาอยางนอย 1 ระบบ ไดแก โทรศัพท)สายตรง ติดตั้งที่ผูขอใชบริการ จํานวน 1
เลขหมาย เพื่อใชติดตอกับการไฟฟานครหลวง
4.8 การเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟา
ผู เชื่ อ มตอที่ จ ะเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต หรื อ ขยายระบบไฟฟาของผู เชื่ อมตอจากสวนที่ ไดรั บ
อนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว จะตองไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟานครหลวง
กอน โดยสงรายละเอียดแผนการเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอใหการไฟฟา
นครหลวงพิจารณากอนจะเริ่มดําเนินการ 3 เดือน
4.9 ระบบผลิตไฟฟาประเภทอินเวอร+เตอร+
กรณีที่ระบบผลิตไฟฟาของผูขอใชบริการมีการใชงานอินเวอร)เตอร)ประเภทเชื่อมตอกั บ
โครงขาย (Grid-connected Inverter) ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาจากแผงเซลล)แสงอาทิตย) หรือ
จากแหลงจายไฟฟากระแสตรงอื่ นๆ เปjน แรงดั นไฟฟากระแสสลั บ จายเขาสูระบบโครงขายไฟฟา
อินเวอร)เตอร)เหลานี้ตองมีคุณสมบัติและผานการทดสอบตามเกณฑ)ที่กําหนดไวใน “ขอกําหนดสําหรับ
อินเวอร)เตอร)ที่ใชในระบบผลิตไฟฟาประเภทเชื่อมตอกับโครงขาย” (รายละเอียดตามสิ่งแนบ 8) จึงจะ
ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายของการไฟฟานครหลวง
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5. ขอกําหนดสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก
5.1 ปริมาณกําลังไฟฟาของผูขอใชบริการที่จายเขาระบบโครงขายไฟฟา
ผูขอใชบริการจะตองเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) โดยมีหลักเกณฑ)ปริมาณ
กําลังไฟฟาที่สามารถจายเขาระบบโครงขายไฟฟา ดังนี้
5.1.1 กรณีระบบ 69 กิโลโวลต) กําลังไฟฟาจายเขาระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของผู
เชื่อมตอทั้งหมดที่ติดตั้งในสายสงเดียวกันตองไมเกิน 90 เมกะวัตต)ตอวงจร
5.1.2 กรณีระบบ 115 กิโลโวลต) กําลังไฟฟาจายเขาระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของ
ผูเชื่อมตอทั้งหมดที่ติดตั้งในสายสงเดียวกันตองไมเกิน 180 เมกะวัตต)ตอวงจร
ทั้งนี้ปริมาณกําลังไฟฟาที่อนุญาตใหจายเขาระบบโครงขายไฟฟาตามที่ระบุขางตนเปjนเพียง
ขอกําหนดในภาพรวมเทานั้น ปริมาณกําลังไฟฟาแทจริงที่การไฟฟานครหลวงอนุญาตใหจายเขาระบบ
โครงขายไฟฟาในแตละจุดเชื่อมตอ/วงจร อาจต่ํากวาคาที่ระบุขางตน โดยการไฟฟานครหลวงจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือไดของ
ระบบโครงขายไฟฟา และผลประโยชน)ตอสวนรวมเปjนหลัก
5.2 การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล
5.2.1 ผูขอใชบริการจะตองเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้
(1) ผูขอใชบริการตองเปjนผู จัดหา ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ) ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใชในการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผูขอใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS ตามรายละเอียดที่กําหนดในสิ่งแนบ 5
และสิ่งแนบ 6 รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(2) circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอ รวมทั้ง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมตอที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอที่ติดตั้งในสถานีไฟฟา จะตองสามารถควบคุมไดโดยระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟานครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกลาว โดย
การประสานงานไปยังเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งนี้การไฟฟานครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกลาวไดโดยระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS
5.2.2 VT, CT และ transducer ผูขอใชบริการตองใช VT. และ CT. ของสถานี เพื่อรองรับ
ระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ตองมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวก
ลบศูนย)จุดหา (±0.5%) ที่ใชสําหรับระบบ protection สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (2) และมี
มาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนย)จุดสาม (±0.3%) ที่ใชสําหรับระบบ
metering สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (1) และมาตรวัดไฟฟาสําหรับขอมูลตามขอ 4.2
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5.2.3 การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมใชงานไดตลอดเวลา หากตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกลาวเกิดขัดของผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ สามารถใชงานไดเปjนปกติ ภายใน 7
วัน โดยระหวางที่อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) อยูระหวางการแกไข การ
ไฟฟานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการเขาควบคุมอุปกรณ)จายไฟ ณ จุดเชื่อมตอ ไดตลอด 24 ชั่วโมง
และหากผูเชื่อมตอยังไมสามารถดําเนินการแกไขใหใชงานไดภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการ
ใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด การไฟฟานครหลวงขอ
สงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา
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6. ขอกําหนดสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
6.1 ปริมาณกําลังไฟฟาของผูขอใชบริการที่จายเขาระบบโครงขายไฟฟา
หลักเกณฑ)ปริมาณกําลังไฟฟาของผูขอใชบริการที่สามารถจายเขาระบบโครงขายไฟฟา ใน
แตละระดับแรงดัน ดังนี้
6.1.1 ระบบ 230/400 โวลต+
(1) ผูผลิตไฟฟาสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแบบเฟสเดียวได หากมีกําลัง
ผลิตติดตั้งไมเกิน 5 กิโลวัตต) ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาตองการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเฟสเดียว
หลายชุดกับระบบโครงขายไฟฟา จะตองกระจายกําลังไฟฟาที่จายเขาระบบโครงขายไฟฟาในแตละ
เฟสใหสม่ําเสมอ โดยยอมใหมีความแตกตางของกําลังผลิตติดตั้งในแตละเฟสสูงสุดไมเกิน 5 กิโลวัตต)
(2) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟา (หนวยเปjนกิโลวัตต)) ของผู
เชื่อมตอทุกราย ที่เชื่อมตอในหมอแปลงจําหนายลูกเดียวกัน ตองไมเกินขีดจํากัดรอยละ 15 ของพิกัด
หมอแปลงจําหนาย (หนวยเปjนกิโลโวลต)-แอมแปร)) หากผูขอใชบริการยังคงตองเชื่อมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาในบริเวณดังกลาว จะตองไปพิจารณาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ณ ระดับแรงดัน 12 กิโล
โวลต)ขึ้นไป
6.1.2 ระบบ 12 และ 24 กิโลโวลต+
(1) ระบบจําหนาย 12 กิโลโวลต) ไมเกิน 4 เมกะวัตต) / วงจร
(2) ระบบจําหนาย 24 กิโลโวลต) ไมเกิน 8 เมกะวัตต) / วงจร
(3) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟา (หนวยเปjนเมกะวัตต)) ของผู
เชื่อมตอทุกราย ที่เชื่อมตอในหมอแปลงกําลังของสถานีไฟฟายอย ลูกเดียวกัน ตองไมเกินขีดจํากัด
รอยละ 20 ของพิกัดหมอแปลงกําลัง (หนวยเปjนเมกะโวลต)แอมแปร))
(4) หากไมเปjนไปตามเงื่อนไขในขอ (1) – (3) ผูขอใชบริการตองไปพิจารณาเชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟา ณ ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต)ขึ้นไป
6.1.3 ระบบ 69 และ 115 กิโลโวลต+
(1) กรณีระบบ 69 กิโลโวลต) กําลังไฟฟาจายเขาระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของผู
เชื่อมตอทั้งหมดที่ติดตั้งในสายสงเดียวกันตองไมเกิน 90 เมกะวัตต)ตอวงจร
(2) กรณีระบบ 115 กิโลโวลต) กําลังไฟฟาจายเขาระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของผู
เชื่อมตอทั้งหมดที่ติดตั้งในสายสงเดียวกันตองไมเกิน 180 เมกะวัตต)ตอวงจร
ทั้งนี้ปริมาณกําลังไฟฟาที่อนุญาตใหจายเขาระบบโครงขายไฟฟาตามที่ระบุขางตนเปjนเพียง
ขอกําหนดในภาพรวมเทานั้น ปริมาณกําลังไฟฟาแทจริงที่การไฟฟานครหลวงอนุญาตใหจายเขาระบบ
โครงขายไฟฟาในแตละจุดเชื่อมตอ/วงจร อาจต่ํากวาคาที่ระบุขางตน โดยการไฟฟานครหลวงจะ

หนาที่ 19

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2558

พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือไดของ
ระบบโครงขายไฟฟา และผลประโยชน)ตอสวนรวมเปjนหลัก
6.2 การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล
6.2.1 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต) ที่มีกําลังการผลิตติดตั้ง
รวมเกิน 1 เมกะวัตต)ขึ้นไป หรือ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้
(1) ผูขอใชบริการตองเปjนผู จัดหา ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ) ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใชในการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผูขอใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS (กรณีเชื่อมโยงที่ระบบ 69 หรือ 115 กิโล
โวลต)) ตามรายละเอียดที่กําหนดในสิ่งแนบ 5 และสิ่งแนบ 6 หรือระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS (กรณีเชื่อมโยงที่ระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต))ตามรายละเอียดที่กําหนดในสิ่งแนบ 5
และสิ่งแนบ 7 รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(2) circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอ รวมทั้ง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมตอที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอที่ติดตั้งในสถานีไฟฟา จะตองสามารถควบคุมไดโดยระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติการไฟฟานครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกลาว โดย
การประสานงานไปยังเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งนี้การไฟฟานครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกลาวไดโดยระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS
(3) การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมใชงานไดตลอดเวลา หากตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกลาวเกิดขัดของผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ สามารถใชงานไดเปjนปกติ ภายใน 7
วัน โดยระหวางที่อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) อยูระหวางการแกไข การ
ไฟฟานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการเขาควบคุมอุปกรณ)จายไฟ ณ จุดเชื่อมตอ ไดตลอด 24 ชั่วโมง
และหากผูเชื่อมตอยังไมสามารถดําเนินการแกไขใหใชงานไดภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการ
ใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด การไฟฟานครหลวงขอ
สงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา
6.2.2 VT, CT และ transducer ผูขอใชบริการตองยินยอมใหใช VT. และ CT. ของสถานี
เพื่อรองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ตองมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกิน
รอยละบวกลบศูนย)จุดหา (±0.5%) ที่ใชสําหรับระบบ protection สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (2)
และขอ 4.6.2 (2) และมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนย)จุดสาม
(±0.3%) ที่ใชสําหรับระบบ metering สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (1) และขอ 4.6.2 (1) และมาตร
วัดไฟฟา สําหรับขอมูลตามขอ 4.2
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7. ขอกําหนดสําหรับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
7.1 เงื่อนไขการเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
7.1.1 กรณีเชื่อมโยงในระบบ 230/400 โวลต)
(1) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟา (หนวยเปjนกิโลวัตต)) ของผู
เชื่อมตอทุกราย ทั้งจากผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก หรืออื่นๆ
ที่เชื่อมตอในหมอแปลงจําหนายลูกเดียวกัน ตองไมเกินขีดจํากัดรอยละ 15 ของพิกัดหมอแปลง
จําหนาย (หนวยเปjนกิโลโวลต)-แอมแปร))
(2) ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา จะอนุญาตใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา
กับระบบโครงขายไฟฟาได แมจะทําใหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เชื่อมตอ
ในหมอแปลงจําหนายลูกเดียวกันเกินรอยละ 15 ของพิกัดหมอแปลงจําหนาย หากผูใชไฟฟาที่เดิน
ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาไดติดตั้งอุปกรณ)ควบคุมมิใหเกิดการจายไฟไหลยอนเขาสูระบบโครงขาย
ไฟฟา ทั้งนี้อุปกรณ)ดังกลาวตองผานการตรวจสอบจากการไฟฟานครหลวงแลว
7.1.2 กรณีเชื่อมโยงในระบบตั้งแต 12 กิโลโวลต)ขึ้นไป ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิด
ไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณ)ควบคุมมิใหเกิดการจายไฟไหลยอนเขาสูระบบโครงขายไฟฟา ทั้งนี้อุปกรณ)
ดังกลาวตองผานการตรวจสอบจากการไฟฟานครหลวงแลว
7.2 การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล
7.2.1 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้
(1) ผูขอใชบริการตองเปjนผู จัดหา ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ) ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใชในการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผูขอใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS ตามรายละเอียดที่กําหนดในสิ่งแนบ 5
และสิ่งแนบ 6 รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(2) circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอ รวมทั้ง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมตอที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอที่ติดตั้งในสถานีไฟฟา จะตองสามารถควบคุมไดโดยระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติการไฟฟานครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกลาว โดย
การประสานงานไปยังเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งนี้การไฟฟานครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกลาวไดโดยระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS
(3) circuit breaker อุปกรณ)ตัดการเชื่อมตอหรืออุปกรณ)ที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ
จะตองสามารถ monitor ไดที่ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS
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7.2.2 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต) และกําลังการผลิตติดตั้ง
รวมเกิน 1 เมกะวัตต) ขึ้นไป
(1) ผูขอใชบริการตองเปjนผู จัดหา ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ) ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมทั้งระบบสื่อสาร เพื่อใชในการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ของผูขอใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ตามรายละเอียดที่กําหนดในสิ่งแนบ
5 และสิ่งแนบ 7 รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS โดยผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(2) circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอหรืออุปกรณ)ตัดการเชื่อมตอจะตองสามารถ
ควบคุมไดโดยระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟานครหลวงจะ
ควบคุมอุปกรณ)ดังกลาวโดยการประสานงานไปยังเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และ
ทั้งนี้การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกลาวไดโดยระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS
(3) interconnection circuit breaker อุปกรณ)ตัดการเชื่อมตอหรืออุปกรณ)ที่
เกี่ยวของกับการเชื่อมตอจะตองสามารถ monitor ไดที่ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS
7.2.3 VT, CT และ transducer ผูขอใชบริการตองใช VT. และ CT. ของสถานี เพื่อ
รองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ตองมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอย
ละบวกลบศูนย)จุดหา (±0.5%) ที่ใชสําหรับระบบ protection สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (2) และ
ขอ 4.6.2 (2) และมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนย)จุดสาม (±0.3%) ที่
ใชสําหรับระบบ metering สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (1) และขอ 4.6.2 (1) และมาตรวัดไฟฟา
สําหรับขอมูลตามขอ 4.2
7.2.4 การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมใชงานไดตลอดเวลา หากตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกลาวเกิดขัดของผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ สามารถใชงานไดเปjนปกติ ภายใน 7
วั น และหากผู เชื่ อมตอยั งไมสามารถดํ า เนิ น การแกไขใหใชงานไดภายใน 7 วั น หรื อเพิ กเฉยไม
ดําเนินการใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด การไฟฟานคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา
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8. ขอกําหนดสําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
8.1 ปริมาณกําลังไฟฟาของผูขอใชบริการที่จายเขาระบบโครงขายไฟฟา
หลักเกณฑ)ปริมาณกําลังไฟฟาของผูขอใชบริการที่สามารถจายเขาระบบโครงขายไฟฟาใน
แตละระดับแรงดัน ดังนี้
8.1.1 ระบบ 230/400 โวลต+
(1) ผูผลิตไฟฟาสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแบบเฟสเดียวได หากมีกําลัง
ผลิตติดตั้งไมเกิน 5 กิโลวัตต) ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาตองการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเฟสเดียว
หลายชุดกับระบบโครงขายไฟฟา จะตองกระจายกําลังไฟฟาที่จายเขาระบบโครงขายไฟฟาในแตละ
เฟสใหสม่ําเสมอ โดยยอมใหมีความแตกตางของกําลังผลิตติดตั้งในแตละเฟสสูงสุดไมเกิน 5 กิโลวัตต)
(2) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟา (หนวยเปjนกิโลวัตต)) ของผู
เชื่อมตอทุกราย ที่เชื่อมตอในหมอแปลงจําหนายลูกเดียวกัน ตองไมเกินขีดจํากัดรอยละ 15 ของพิกัด
หมอแปลงจําหนาย (หนวยเปjนกิโลโวลต)-แอมแปร)) หากผูขอใชบริการยังคงตองเชื่อมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาในบริเวณดังกลาว จะตองไปพิจารณาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ณ ระดับแรงดัน 12 กิโล
โวลต)ขึ้นไป
8.1.2 ระบบ 12 และ 24 กิโลโวลต+
(1) ระบบจําหนาย 12 กิโลโวลต) ไมเกิน 4 เมกะวัตต) / วงจร
(2) ระบบจําหนาย 24 กิโลโวลต) ไมเกิน 8 เมกะวัตต) / วงจร
(3) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟา (หนวยเปjนเมกะวัตต)) ของผู
เชื่อมตอทุกราย ที่เชื่อมตอในหมอแปลงกําลังของสถานีไฟฟายอย ลูกเดียวกัน ตองไมเกินขีดจํากัด
รอยละ 20 ของพิกัดหมอแปลงกําลัง (หนวยเปjนเมกะโวลต)แอมแปร))
(4) หากไมเปjนไปตามเงื่อนไขในขอ (1) – (3) ผูขอใชบริการตองไปพิจารณาเชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟา ณ ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต)ขึ้นไป
8.1.3 ระบบ 69 และ 115 กิโลโวลต+
(1) กรณีระบบ 69 กิโลโวลต) กําลังไฟฟาจายเขาระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของผู
เชื่อมตอทั้งหมดที่ติดตั้งในสายสงเดียวกันตองไมเกิน 90 เมกะวัตต)ตอวงจร
(2) กรณีระบบ 115 กิโลโวลต) กําลังไฟฟาจายเขาระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของผู
เชื่อมตอทั้งหมดที่ติดตั้งในสายสงเดียวกันตองไมเกิน 180 เมกะวัตต)ตอวงจร
ทั้งนี้ปริมาณกําลังไฟฟาที่อนุญาตใหจายเขาระบบโครงขายไฟฟาตามที่ระบุขางตนเปjน
เพียงขอกําหนดในภาพรวมเทานั้น ปริมาณกําลังไฟฟาแทจริงที่การไฟฟานครหลวงอนุญาตใหจายเขา
ระบบโครงขายไฟฟาในแตละจุดเชื่อมตอ/วงจร อาจต่ํากวาคาที่ระบุขางตน โดยการไฟฟานครหลวง
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จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได
ของระบบโครงขายไฟฟา และผลประโยชน)ตอสวนรวมเปjนหลัก
8.2 การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล
8.2.1 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้
(1) ผูขอใชบริการตองเปjนผู จัดหา ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ) ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใชในการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผูขอใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS ตามรายละเอียดที่กําหนดในสิ่งแนบ 5
และสิ่งแนบ 6 รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(2) circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอ รวมทั้ง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมตอที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอที่ติดตั้งในสถานีไฟฟา จะตองสามารถควบคุมไดโดยระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติการไฟฟานครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกลาว โดย
การประสานงานไปยังเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งนี้การไฟฟานครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกลาวไดโดยระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS
8.2.2 กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต) และกําลังการผลิตติดตั้ง
รวมเกิน 1 เมกะวัตต) ขึ้นไป ดําเนินการดังนี้
(1) ผูขอใชบริการตองเปjนผู จัดหา ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ) ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใชในการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผูขอใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ตามรายละเอียดที่กําหนดในสิ่งแนบ 5
และสิ่งแนบ 7 รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS โดยผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(2) circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอหรืออุปกรณ)ตัดการเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุม
ไดโดยระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟานครหลวงจะควบคุม
อุปกรณ)ดังกลาวโดยการประสานงานไปยังเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งนี้การ
ไฟฟานครหลวงสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการควบคุ ม อุ ป กรณ) ดั ง กลาวไดโดยระบบรั บ -สงขอมู ล ระยะไกล
SCADA/DMS
8.2.3 VT, CT และ transducer ผูขอใชบริการตองใช VT. และ CT. ของสถานี เพื่อรองรับ
ระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ตองมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวก
ลบศูนย)จุดหา (±0.5%) ที่ใชสําหรับระบบ protection สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (2) และขอ
4.6.2 (2) และมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนย)จุดสาม (±0.3%) ที่ใช
สําหรับระบบ metering สําหรับขอมูลตามขอ 4.6.1 (1) และขอ 4.6.2 (1) และมาตรวัดไฟฟา
สําหรับขอมูลตามขอ 4.2
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8.2.4 การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit) พรอมใชงานไดตลอดเวลา หากตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกลาวเกิดขัดของผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ สามารถใชงานไดเปjนปกติ ภายใน 7
วั น และหากผู เชื่ อมตอยั งไมสามารถดํ า เนิ น การแกไขใหใชงานไดภายใน 7 วั น หรื อเพิ กเฉยไม
ดําเนินการใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบวาอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด การไฟฟานคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา
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สิ่งแนบ 1
มาตรฐานอุปกรณ+ไฟฟา
อุปกรณ)ไฟฟาตองเปjนไปตามมาตรฐานอางอิงตามรายการดังนี้หรือที่การไฟฟานครหลวงยอมรับ
อุปกรณ)ไฟฟา
TOU Meter

Instrument Transformer

Circuit Breaker

Protection Relay

Disconnecting Switch
Distribution Fuse Cutout
Ring Main Unit
Gas Insulated Switchgear
Power Quality Meter

มาตรฐานอางอิง
ANSI C12.16 และ ANSI C12.20
or
IEC 62052-11, 62053-21 และ 62053-22
or
มอก. 1030, มอก. 2543 และ มอก. 2544
IEC 60044-1 และ IEC 60044-2
or
IEC 61869-2 และ IEC 61869-3
or
ANSI C57.13
IEC 60056
or
ANSI C37.11
or
NEMA SG4
IEC
ผูผลิตใน supplier list ของการไฟฟานครหลวงดังนี้ ABB, Areva, GE,
Merlin Gerin(group Schneider), Reyrolle, Schweitzer(Sel),
Siemens และ SEG
IEC 60129
or
ANSI C37.30 , ANSI C37.32 และ ANSI C37.34
IEEE C37.41 และ ANSI C37.42
or
NEMA SG2
IEC 62271-200
Internal Arc test IEC 62271-200
IEC
IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7 และ IEC 61000-4-15
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สิ่งแนบ 2
รูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาการไฟฟานครหลวง
ผูขอใชบริการจะตองติดตั้งรีเลย)ปองกันใหเหมาะสมกับระบบไฟฟาของตน โดยขึ้นอยูกับ
รูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ดังนี้
1. รูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 230/400 โวลต)
2. รูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 12 และ 24 กิโลโวลต)
2.1 VSPP/ Generator Connection for Overhead System
2.2 VSPP/ Generator Connection for Underground System
3. รูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 69 และ 115 กิโลโวลต)
3.1 VSPP (69 or 115 kV) with In Line Connection
3.2 VSPP (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection
3.3 SPP (69 or 115 kV) with In Line Connection
3.4 SPP (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection
3.5 Generator Connection (69 or 115 kV) with In Line Connection
3.6 Generator Connection (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection
3.7 Generator Connection (69 or 115 kV) with T-Tapped Connection
ยกเวนระบบผลิตไฟฟาที่ใชอินเวอร)เตอร)ประเภทเชื่อมตอกับโครงขาย (Grid-connected
Inverter) ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาจากแผงเซลล)แสงอาทิตย) หรือจากแหลงจายไฟฟากระแสตรง
อื่นๆ เปjนแรงดันไฟฟากระแสสลับจายเขาสูระบบโครงขายไฟฟา การติดตั้งรีเลย)ปองกันและรูปแบบ
การเชื่อมตอใหพิจารณาตามประกาศที่เกี่ยวของของการไฟฟานครหลวงเปjนคราวไป
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1. MEA1.

Device no.
25
59/27
50/51, 50N/51N
68
81U/81O/81R
78
32

(230/400 V)

MEA Distribution System (230/400 V)

Function
Synchronizing check
Over and Under Voltage relay
Phase and Ground Overcurrent
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Under and Over Frequency and Rate of Change of Frequency
Voltage Vector Shift
Reverse Power

Trips
52B
52B
52B
52B
52B

Note
For 52B,52A
For 52B

Remark

*25 not necessary for Induction Generators
*32 necessary for 3-phase generator connection (no energy sale) that exceeds 15 % of distribution
transformer capacity
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2.1

2.1 MEA Distribution System (12 or 24 kV) for Overhead System

Device no.
Function
25
Synchronizing check
59/27
Over and Under Voltage relay
50/51, 50N/51N
Phase and Ground Overcurrent
59N
Zero Sequence Overvoltage
67
Directional Phase Overcurrent
32
Reverse Power
68
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
81U/81O/81R
Under and Over Frequency and Rate of Change of Frequency
78
Phase/Vector Shift
Remark
*25 not necessary for Induction Generators
*32 not necessary for VSPP
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Trips
52B
52B, 52T
52B
52B, 52T
52B, 52T
52B
52B

Note
For 52B,52A

For 52B
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2.2

2.2 MEA Distribution System (12 or 24 kV) for Underground System

Device no.
Function
25
Synchronizing check
59/27
Over and Under Voltage relay
50/51, 50N/51N
Phase and Ground Overcurrent
59N
Zero Sequence Overvoltage
67
Directional Phase Overcurrent
32
Reverse Power
68
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
81U/81O/81R
Under and Over Frequency and Rate of Change of Frequency
78
Voltage Vector Shift
Remark
*25 not necessary for Induction Generators
*32 not necessary for VSPP
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Trips
52B
52B, 52T
52B
52B, 52T
52B, 52T
52B
52B

Note
For 52B,52A

For 52B
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MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In line connection
3.1 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In Line Connection for VSPP
In Underground
System
For VSPP to be connected
for VSPP to be
connected
HV transmission
Underground
Cable line

HV transmission
line
Underground Cable

Electricity Authority
Cogeneration or Residue Power Producer

59
27

3 VT

81U
81O

21B

LA

3 VT

Incoming
Incoming
52-2
Circuit Breaker No.1 Circuit Breaker No.2

52-1

25-1
87L

Visible status and Lockable
Disconnecting Switch

Visible status and Lockable
Disconnecting Switch
LA

81U
81O
25-2

50BF

21B

59
27

87L

50BF
3 CT

3 CT

3 CT

3 CT

3 VT

87B
Visible status and Lockable
Disconnecting Switch
MCB
3VT.
69 or 115KV. / 115V.
3
3
Cl. = 0.2S

MEA. [ Revenue Meter]

27
XM

3 CT
../5A. Cl. = 0.2S

KWH
KVARH

3 CT
../5A. Cl. = 0.2S

Cl. 0.2S

Communication
Unit

27
XM
KWH
KVARH
Cl. 0.2S

50
51

59 3 59N
27

3

1

3 CT
68
3 CT

1

1VT
Interconnection
Circuit Breaker

B1U
B1O

25

52B

3

1

LA

87T

1
63

Isolation
Transformer

3
51

1
51N

3 CT
3 CT
52T

52

52

52

1
25

52A

Generator Circuit Breaker

KWH
KVARH

Load

To UNIVERSAL
TELECOUNTING
DEVICE

Gen
Device no.
21B
25-1
25-2
25
50/51
50BF
59/27
59N
63
68
81U/81O
87B
87L
87K
MCB
27XM

Function
Backup Distance relay
Synchronizing Check
Synchronizing Check
Synchronizing Check
Phase Overcurrent relay
CB. Fail Relay
Over and Under Voltage relay
Ground Over Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Under and Over Frequency
Bus Differential relay
Line Current Differential relay
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay

Trips

Note

52-1, 52-2
52B, 52T
52B
52B
52B
52B, 52T
52B
52-1, 52-2, 52B
52-1, 52-2
52B, 52T

For 52-1
For 52-2
For 52B
For 52B
-

หมายเหตุ การติดตั้ง Lightning Arrester (LA) ในกรณีที่มีการเชื่อมตอกับการไฟฟานครหลวง ดวยระบบ Underground Cable หรือ GIS ตองใหการไฟฟานครหลวงเปdนผูพิจารณาตําแหนงติดตั้ง
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MEA
Transmission System (69 or 115 kV) with Bus extension connection
3.2 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection for VSPP
In Underground
System
VSPP to be connected
for VSPP
to beFor
connected

Underground Cable
MEA Substion

Electricity Authority
Cogeneration or Residue Power Producer
Visible status and Lockable
Disconnecting Switch
Interconnection
Circuit Breaker

3 VT

52-B

81U
81O
50BF

21B

59
27

87L

3 CT
25-1
3 CT
3 VT
87B
MCB
3VT.
69 or 115KV. / 115V.
3
3
Cl. = 0.2S

MEA. [ Revenue Meter]

27
XM

3 CT
../5A. Cl. = 0.2S

KWH
KVARH

3 CT
../5A. Cl. = 0.2S

Cl. 0.2S

Communication
Unit

27
XM
KWH
KVARH
Cl. 0.2S

50
51

59 3 59N
27

3

1

3 CT
68
3 CT

1
25

1VT
Interconnection
Circuit Breaker

52-1

3

B1U
B1O

1

LA

87T

1
63

Isolation
Transformer

3
51

1
51N

3 CT
3 CT
52T

52

52

52

1
25

52A

Generator Circuit Breaker

KWH
KVARH

Load

To UNIVERSAL
TELECOUNTING
DEVICE

Gen
Device no.
21B
25-1
25
50/51
50BF
59/27
59N
63
68
81U/81O
87B
87L
87K
MCB
27XM

Function
Backup Distance relay
Synchronizing Check
Synchronizing Check
Phase Overcurrent relay
CB. Fail Relay
Over and Under Voltage relay
Ground Over Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Under and Over Frequency
Bus Differential relay
Line Current Differential relay
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay

Trips

Note

52-1, 52-2
52B, 52T
52B
52B
52B
52B, 52T
52B
52-1, 52-2, 52B
52-1, 52-2
52B, 52T

For 52-1
For 52B
For 52B
-

หมายเหตุ การติดตั้ง Lightning Arrester (LA) ในกรณีที่มีการเชื่อมตอกับการไฟฟานครหลวง ดวยระบบ Underground Cable หรือ GIS ตองใหการไฟฟานครหลวงเปdนผูพิจารณาตําแหนงติดตั้ง
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3.3

MEA
Transmission
System
(69(69
oror
115
kV)
with
connection
3.3
MEA
Transmission
System
115
kV)
withInInline
Line
Connection for SPP
In Underground
System
For SPP to be connected
for SPP to be
connected

HV transmission
Underground
Cable line

HV Underground
transmissionCable
line

Electricity Authority
Cogeneration or Residue Power Producer

59
27

3 VT

81U
81O

21B

LA

3 VT

Incoming
Incoming
52-2
Circuit Breaker No.1 Circuit Breaker No.2

52-1

25-1
87L

Visible status and Lockable
Disconnecting Switch

Visible status and Lockable
Disconnecting Switch
LA

81U
81O
50BF

25-2

21B

59
27

87L

50BF
3 CT

3 CT

3 CT

3 CT

3 VT

87B
Visible status and Lockable
Disconnecting Switch
MCB
3VT.
69 or 115KV. / 115V.
3
3
Cl. = 0.2S

MEA. [ Revenue Meter]

27
XM

3 CT
../5A. Cl. = 0.2S

KWH
KVARH

3 CT
../5A. Cl. = 0.2S

Communication
Unit

27
XM

Cl. 0.2s

KWH
KVARH
Cl. 0.2s

EGAT [Revenue Meter]

27
XM

3CT
Cl. = 0.2S

KWH
KVARH
(BACK UP)

3CT
Cl. = 0.2S

Communication
Unit

27
XM
KWH
KVARH

59 3 59N
27

(MAIN)

50
51

3

1

3 CT
68
3 CT

1
25

1VT
Interconnection
Circuit Breaker

52B

3

B1U
B1O

1

LA

87T

1
63

Isolation
Transformer

3
51

1
51N

3 CT
3 CT
52T

52

52

52

1
25

52A

Generator Circuit Breaker

KWH
KVARH

Load

To UNIVERSAL
TELECOUNTING
DEVICE

Gen
Device no.
21B
25-1
25-2
25
50/51
50BF
59/27
59N
63
68
81U/81O
87B
87L
87K
MCB
27XM

Function
Backup Distance relay
Synchronizing Check
Synchronizing Check
Synchronizing Check
Phase Overcurrent relay
CB. Fail Relay
Over and Under Voltage relay
Ground Over Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Under and Over Frequency
Bus Differential relay
Line Current Differential relay
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay

Trips

Note

52-1, 52-2
52B, 52T
52B
52B
52B
52B, 52T
52B
52-1, 52-2, 52B
52-1, 52-2
52B, 52T

For 52-1
For 52-2
For 52B
For 52B
-

หมายเหตุ การติดตั้ง Lightning Arrester (LA) ในกรณีที่มีการเชื่อมตอกับการไฟฟานครหลวง ดวยระบบ Underground Cable หรือ GIS ตองใหการไฟฟานครหลวงเปdนผูพิจารณาตําแหนงติดตั้ง
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3.4 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection for SPP
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3.5 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In line connection

3.5 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In Line Connection
in Underground System For Generator connection only (No Energy Sale)
for Generator Connection only (No Energy Sale)
Underground Transmission Line

Underground Transmission Line

3

3
27

27
3VT

3VT

3 CT

3 CT

3 CT

3 CT

3

3 CT

3 CT

3

3 CT

3 CT

3

3

A

A

3
67

67N

79

3
87L

21

79

50
BF
50
BF

3
67
87L

52-1

Incoming
Circuit Breaker No.1

Incoming
Circuit Breaker No.2

3
67N

79

50
BF

79

50
BF

3
21

3

Electricity Authority

52-2

Cogeneration or Residue Power Producer

3VT

59
27

3

1
59N

1
78

81U
810

1
81R

1
68

Visible status and Lockable
Disconnecting Switch

3
87B
Electricity Authority

Interconnection
Circuit Breaker

Cogeneration or Residue Power Producer

52B

A

3 CT
1
50N
51N

Wh

3 CT

3
50
51

WhD
VarD

3 CT
3 CT

1 VT

1
25

87T

3

LA
1

Isolation
Transformer

63

3VT

1

1
51

3 CT

51N

1
32

3 CT

52T

52

52

LOAD

Device no.
21
25
50/51
50N/51N
50BF
59/27
59N
63
67/67N OR 32
68
78
79
81U/81O/81R
87B
87L
87T
MCB
27XM
A

Function
Distance relay
Synchronizing check
Phase Overcurrent relay
Ground Overcurrent relay
CB. Fail relay
Over and Under Voltage relay
Ground Over Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Directional Phase Overcurrent and Ground Overcurrent
OR Reverse Power relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Voltage Vector Shift
Auto reclosing relay
Under and Over and Rate of Change of Frequency
Bus Differential relay
Line Differential relay
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay
Ampere meter

52

1
25

52A

Generator Circuit Breaker

Gen

Trips
52-1,52-2
52B, 52T
52B, 52T
52-1, 52-2, 52B
52B
52B
52B, 52T
52-1, 52-2 (OR 52T)

Note
For 52B
-

52B
52-1, 52-2
52B
52-1, 52-2, 52B
52-1, 52-2
52B, 52T

For 52B
-

T มต่อแตกต่างไปจากทีก
หมายเหตุ การติดตังM Lightning Arrester (LA) ในกรณีทรีT ป
ู แบบของการเชือ
T ําหนด ต ้องให ้การไฟฟ้ านครหลวงเป็ นผู ้พิจารณาตําแหน่งติดตังM
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3.6 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection
for Generator Connection only (No Energy Sale)

3.6 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus extension connection
in Underground System For Generator connection only (No Energy Sale)
Underground Cable
Electricity Authority
Cogeneration or Residue Power Producer

Visible status and Lockable
Disconnecting Switch

LA

3VT
59
27

3

1
59N

1
78

81U
810

1
81R

1
Interconnection
Circuit Breaker
3

1
50N
51N

68

52B

50
51

3 CT

3

3 CT

WhD
VarD

87L
3 CT

3 VT

1 VT

1
25

87T

3

LA
1

Isolation
Transformer

63

3VT

1
51

3 CT

1
51N

1
32

3 CT

52T

52

52

52

LOAD

Device no.
25
32
50/51
50N/51N
59/27
59N
63
68
78
81U/81O/81R
87T
87L
MCB
27XM

1
25

52A

Generator Circuit Breaker

Gen

Function
Synchronizing check
Reverse Power relay
Phase Overcurrent relay
Ground Overcurrent relay
Over and Under Voltage relay
Ground Over Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Voltage Vector Shift
Under and Over and Rate of Change of Frequency
Transformer Differential relay
Line Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay

Trips
52T
52B, 52T
52B, 52T
52B
52B
52B, 52T
52B
52B
52B, 52T
52B

Note
For 52B
For 52B
-

T มต่อแตกต่างไปจากทีก
หมายเหตุ การติดตังM Lightning Arrester (LA) ในกรณีทรีT ป
ู แบบของการเชือ
T ําหนด ต ้องให ้การไฟฟ้ านครหลวงเป็ นผู ้พิจารณาตําแหน่งติดตังM
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3.7 MEA
Transmission
System
(69
kV)with
withT-Tapped
T-tapped
connection
3.7 MEA
Transmission
System
(69or
or115
115 kV)
Connection
for Generator
Connection
only (No Energy
in Overhead System
For Generator
connection
only Sale)
(No Energy Sale)
Disconnecting Switch

Overhead Transmission Line

Disconnecting Switch

Overhead Transmission Line

Electricity Authority
Cogeneration or Residue Power Producer

Visible status and Lockable
Disconnecting Switch

LA

3VT
59
27

3

1
59N

1
78

81U
810

1
81R

1
Interconnection
Circuit Breaker
3

1
50N
51N

68

52B

50
51

3 CT

3 CT

WhD
VarD

3 VT

1 VT

1
25

87T

3

LA
1

Isolation
Transformer

63

3VT

1
51

3 CT

1
51N

1
32

3 CT

52T

52

52

52

LOAD

Device no.
25
32
50/51
50N/51N
59/27
59N
63
68
78
81U/81O
87T
MCB
27XM

1
25

52A

Generator Circuit Breaker

Gen

Function
Synchronizing check
Reverse Power relay
Phase Overcurrent relay
Ground Overcurrent relay
Over and Under Voltage relay
Ground Over Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Voltage Vector Shift
Under and Over Frequency
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay

Trips
52T
52B, 52T
52B, 52T
52B
52B
52B, 52T
52B
52B
52B, 52T

Note
For 52B
For 52B
-

T มต่อแตกต่างไปจากทีก
หมายเหตุ การติดตังM Lightning Arrester (LA) ในกรณีทรีT ป
ู แบบของการเชือ
T ําหนด ต ้องให ้การไฟฟ้ านครหลวงเป็ นผู ้พิจารณาตําแหน่งติดตังM
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สิ่งแนบ 3
ขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟา
1.

การไฟฟานครหลวงจะทํ าการตรวจวั ดคุณภาพไฟฟาที่จุด ตอรวมของผู ขอใชบริ การ เพื่ อ
ประเมินผลกระทบทางดานคุณภาพไฟฟาในชวงที่ทําการทดสอบเชื่อมโยง
1.1 การไฟฟานครหลวงจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟากอนการเชื่อมโยงเปjนเวลา 1
สัปดาห) และติดตั้งเครื่องตรวจวัดฯตอเนื่องไปอีก 1 สัปดาห)ภายหลังการเชื่อมโยง
ระหวางชวงเวลาที่ตรวจวัดระบบผลิตไฟฟาของผูขอใชบริการตองทํางานในสภาวะใช
งานจริงซึ่งสรางมลภาวะทางไฟฟาออกมาเปjนปริมาณสูงสุด
1.2 ปริมาณมลภาวะทางไฟฟา (แรงดันกระเพื่อม กระแสฮาร)มอนิก และกระแสไมไดดุล)
ซึ่งเกิดจากระบบผลิตไฟฟาของผูขอใชบริการ (ประเมินจากผลการตรวจวัดกอนและ
หลังการเชื่ อมโยง) จะตองมีคาไมเกินขี ดจํากัดที่การไฟฟานครหลวงกํา หนด จึงจะ
อนุญาตใหเชื่อมโยงกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง

2. ภายหลั งการเชื่ อมโยง ผู เชื่ อมตอยั งคงตองควบคุ มไมใหระบบผลิ ตไฟฟาของผู เชื่ อมตอสราง
มลภาวะทางไฟฟาที่จุดตอรวมเกินกวาขีดจํากัดที่การไฟฟานครหลวงกําหนด การไฟฟานครหลวง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเขาไปตรวจสอบภายในระบบของผูเชื่อมตอเพิ่มเติมหลังการเชื่อมโยงโดยไมคิด
คาใชจาย หากสงสัย วาผู เชื่อมตอมี แนวโนมที่ จะสรางมลภาวะทางไฟฟาเกิน ขี ดจํ า กัด ซึ่งหาก
ตรวจสอบพบเชนนั้นผูเชื่อมตอจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปjนไปตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนด
3. การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิในการปลดการเชื่อมโยง หากระบบผลิตไฟฟาของผูเชื่อมตอไม
เปjนไปตามเงื่อนไขขอกําหนดทางดานคุณภาพไฟฟา เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟาในระบบไฟฟา
โดยรวมใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมสงผลเสียตอผูใชไฟฟารายอื่นๆ
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สิ่งแนบ 4
คุณสมบัติของเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา
Power Quality Meter Requirement
1. Power quality meter shall measure and record the 3 phase true RMS electrical
value in 2 categories which are Profile Recording and Event Recording.
2. Profile recording is the continuous recording of average, minimum and maximum
RMS value over 10 minutes period including Voltage, Ampere, Real Power,
Reactive Power, Apparent Power, Power Factor, Harmonics (Voltage, Current and
Power up to 50th), Voltage Unbalance (Unbalance Factor, Positive Sequence
Voltage, Negative Sequence Voltage and Zero Sequence Voltage) and Flicker
(Short Term Flicker Index, Pst, and Long Term Flicker Index, Plt). Note except Plt
which calculate over 2 hours period.
3. Event recording is the condition trigged recording of a voltage and current
waveform of an abnormal event including Voltage Sag (Dip), Voltage Swell and
Short Interruption with the minimum sampling resolution of 128 samples per
cycle and allow user to adjust the trigger condition.
4. Power quality meter shall comply with the latest version of international
standard IEC 61000-4-30 (power quality measurement method) class A
performance, IEC 61000-4-7 (harmonics) and IEC 61000-4-15 (flicker).
5. The internal memory of power quality meter shall be enough to store all
measurement data at least 7 days without data loss.
6. Power quality meter shall have an internal battery backup for ride through
capability at least 1 hour in case of power supply failure and shall have an
automatic restart function in case of back up battery deplete.
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สิ่งแนบ 5
รายละเอียดขอกําหนดของอุปกรณ+ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ที่ใช
เชื่อมตอกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/DMS
ขอกําหนดนี้จะระบุชนิดของขอมูล วิธีการ มาตรฐาน และอุปกรณ)ประกอบตางๆเพื่อการ
รับ-สงขอมูลระหวางอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) กับระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS
1. ขอกําหนดสําหรับผูเชื่อมตอที่เปdนผูผลิตไฟฟารายเล็ก ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีขนาด
เครื่องกําเนิดไฟฟารวมกัน เกิน 1 เมกะวัตต+ขึ้นไป ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
และผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
1.1 จํานวนและชนิดของขอมูลที่ผูเชื่อมตอจะตองรับ-สงขอมูลมายังศูนย+ควบคุมระบบ
ไฟฟา
ผูขอใชบริการเปjนผูจัดหาและติดตั้งอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit)
โดยจะตองรับ-สงขอมูลกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS (กรณีเชื่อมโยงที่ระบบ 69 หรือ
115 กิโลโวลต)) และรับ-สงขอมูลกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS (กรณีเชื่อมโยงที่
ระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต)) โดยมีจํานวน Input – Output Point เปjนไปตามที่การไฟฟานคร
หลวงกําหนด
1.2 มาตรฐานการสื่อสารขอมูล
อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ของผูเชื่อมตอตองสงขอมูลมายัง
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ดวย
ระบบ real-time
โดยอุ ป กรณ) ค วบคุ ม ระยะไกลตองสงขอมู ล ทั น ที เ มื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
(unsolicited data) หรือสงขอมูลเมื่อมีการ poll โดยคาบของการ poll ขอมูลไมเกิน 2 วินาที
สําหรับขอมูล status และไมเกิน 10 วินาทีสําหรับขอมูลคาวัด อุปกรณ)ควบคุมระยะไกลตองสามารถ
ติดตอกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS ดวย protocol DNP3 subset level 2 หรือ 3
(ทั้ง over serial communication และ over IP communication) หรือระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/DMS ดวย protocol DNP3 subset level 1 หรือสูงกวา (over IP
communication) โดยมีรายละเอียดของ Device Profile and Implementation Table ของ
โปรโตคอลที่ใชงานในระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS ที่การไฟฟานครหลวงกําหนด
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1.3 สัญญาณ Input/Output Point
1.3.1 Analog Input
จะตองจั ดหาอุปกรณ)ควบคุ มที่มีคาความเที่ ยงตรงผิ ดพลาดไมเกิ นกวา ±0.2%
ของ Full Scale หรือคาทางการวัดที่มีความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกิน ±1% รวมคา
ความเที่ยงตรงของ CT หรือ PT แลว
1.3.2 Status Input
จะตองมีความละเอียดในการบันทึกขอมูลของเหตุการณ)ที่เกิดในลักษณะลําดับ
ของเหตุการณ) (Sequence of Event) ที่ทุก ๆ 1 มิลลิวินาที โดยชนิดที่ใชจะแบงเปjน
2 แบบ คือ
(1) Single Contact, Two-State Status สําหรับสงขอมูลชนิด Alarm
(2) Double Contact สําหรับสงขอมูลสถานะของเซอร)กิตเบรคเกอร)หรือสวิตช)
1.3.3 Control Output สําหรับสั่งควบคุมปลด/สับ Interconnection Circuit
Breaker จะตองจัดหาแบบ Select-Check-Before-Operate (SCBO)
1.4 แหลงจายไฟฟาของอุปกรณ+ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit)
ผูขอใชบริการตองจัดหาและติดตั้งแหลงจายไฟฟาชนิด AC และ DC สําหรับจายไฟฟาให
อุปกรณ)ที่ใชในการรับ-สงขอมูลกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/DMS ของการไฟฟานครหลวง จํานวน 2 แหลง เปjนอยางนอย
1.5 การปรับปรุงหรือขยายระบบไฟฟา
กรณีที่ผูเชื่อมตอมีการปรับปรุง ขยายระบบไฟฟา หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมตอ
จะตองดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการรับสงขอมูลใหเปjนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว
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สิ่งแนบ 6
รายละเอียดชองทางการสื่อสาร (communication channel)
กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต+
1. วัตถุประสงค+การเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
1.1 เพื่อเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ของผูใชบริการกับ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS (Supervisory Control and Data
Acquisition / Energy Management System) ของศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา
1.2 เพื่อเชื่อมตออุปกรณ)ระบบปองกัน (protection relay)
1.3 เพื่อใหการติดตอสื่อสารระหวางผูขอใชบริการกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ
วิทยุ และโทรศัพท) ไดตลอดเวลา
2. รายละเอียดของระบบสื่อสาร
2.1 ระบบสื่อสารผานสายใยแกวนําแสง พรอมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร โดยแยกตามสถานที่
ติดตั้ง ประกอบดวยอุปกรณ)ดังนี้
2.1.1 สายใยแกวนําแสงชนิด ADSS SM G652D ขนาด 24 cores จํานวน 2
เสนทาง พรอมอุปกรณ) fiber optic termination ปลายทางทั้งสองแหง
2.1.2 สถานที่ติดตั้งของผูขอใชบริการ
• ตู enclosure 19-inch rack ขนาดความสูงไมนอยกวา 27U จํานวน 1 ชุด
• อุ ป กรณ) สื่ อ สารสํ า หรั บ เชื่ อ มตออุ ป กรณ) ค วบคุ ม ระยะไกล (Remote
Terminal
Unit) ของผู ใชบริ ก ารกั บ ระบบรั บ -สงขอมู ล ระยะไกล
SCADA/EMS จํานวน 1 ระบบ
• อุปกรณ)สื่อสารสําหรับ เชื่อมตออุปกรณ)ระบบปองกัน (protection relay)
(ระบบสื่อสารที่เชื่อมตอกับอุปกรณ)ระบบปองกัน มีหรือไมมีก็ได โดยการ
ไฟฟานครหลวงจะพิจารณาความจําเปjนในแตละรายวาตองมีระบบสื่อสาร
หรือไม)
• อุปกรณ)ปองกันไฟกระชากจํานวน 1 ชุด
• cabling และอุปกรณ)ประกอบอื่น ๆ
2.1.3 สถานที่ติดตั้งของการไฟฟานครหลวง
• ตู enclosure 19-inch rack ขนาดความสูงไมนอยกวา 27U จํานวน 1 ชุด
• อุ ป กรณ) สื่ อ สารสํ า หรั บ เชื่ อ มตออุ ป กรณ) ค วบคุ ม ระยะไกล (Remote
Terminal
Unit) ของผู ใชบริ ก ารกั บ ระบบรั บ -สงขอมู ล ระยะไกล
SCADA/EMS จํานวน 1 ชุด
• Cabling และอุปกรณ)ประกอบอื่น ๆ
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2.2 วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) จํานวน 1 เครื่อง ที่สามารถติดตอสื่อสารกับ
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟาไดตลอดเวลา
2.3 โทรศัพท)สายตรง ติดตั้งที่ผูขอใชบริการจํานวน 1 เลขหมาย เพื่อการติดตอระหวาง
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา และผูขอใชบริการ
3. ขอบเขตความรับผิดชอบ
3.1 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่มีขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟารวมกัน
เกิน 1 เมกะวัตต)ขึ้นไป ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา และ ผูประกอบ
กิจการไฟฟารายอื่น
3.1.1 ระบบสื่อสารผานสายใยแกวนําแสง พรอมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร การไฟฟานคร
หลวง จะดําเนินการแจงคาใชจายจริง โดยจะแจงใหทราบภายหลังที่ผูขอใช
บริการ ไดสงขอมู ลรายละเอียดตําแหนงสถานที่ติดตั้งใหกับ การไฟฟานคร
หลวงแลว โดยผูขอใชบริการ เสียคาใชจายในการดําเนินการจัดหา การไฟฟา
นครหลวงจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของการไฟฟานครหลวง
• เชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล SCADA/EMS
• เชื่อมตออุปกรณ)ระบบปองกัน (protection relay) (ระบบสื่อสารที่เชื่อมตอ
กับอุปกรณ)ระบบปองกัน มีหรือไมมีก็ได โดยการไฟฟานครหลวงจะพิจารณา
ความจําเปjนในแตละรายวาตองมีระบบสื่อสารหรือไม)
3.1.2 วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) จํานวน 1 เครื่อง ผูขอใชบริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของ ผูขอใชบริการ
3.1.3 โทรศัพท)สายตรง ติดตั้งที่ผูขอใชบริการจํานวน 1 เลขหมาย ผูขอใชบริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของ ผูขอใชบริการ
3.2 ขอบเขตความรับผิดชอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ)ระบบสื่อสารของ การไฟฟานคร
หลวงจะสิ้นสุดที่ MEA End Point ซึ่งติดตั้งภายในสถานที่ของผูขอใชบริการ
(รายละเอียดตาม communication system diagram)
3.3 ผูขอใชบริการตองจัดหาวิทยุสื่อสารชนิด base radio ประจําคงที่ (fixed radio) ตาม
ระเบียบที่การไฟฟานครหลวงกําหนดและใหสามารถใชงานติดตอกับ การไฟฟานคร
หลวง ไดตลอดเวลา
3.3.1 ผูขอใชบริการ เปjนผูจัดหาวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio)
3.3.2 ผูขอใชบริการ เปjนผูดําเนินการขอรวมขายกับการไฟฟานครหลวง โดยการ
ไฟฟานครหลวง จะนําเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน) และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการรวม
ขายของผูขอใชบริการ
3.3.3 เมื่อไดรับการอนุญาตรวมขาย ผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบในการชําระ
คาตอบแทนรายป…ในการใชความถี่กับ กสทช. โดยตรง
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3.4
3.5
3.6

3.7

3.3.4 การไฟฟานครหลวง เปjนผูดําเนินการโปรแกรมชองใชงานวิทยุสื่อสารชนิด
ประจําที่ (fixed radio) ใหใชงานกับระบบของ การไฟฟานครหลวงได
ผูขอใชบริการตองจัดหาโทรศัพท)สายตรงจากผูใหบริการ (เชน TOT, True หรือผู
ใหบริการรายอื่น)
ผูขอใชบริการตองจัดเตรียมระบบไฟฟากระแสสลับขนาดไมนอยกวา 30 แอมแปร)
จํานวน 2 วงจร พรอมอุปกรณ)สํารองไฟฟา เพื่อจายใหกับอุปกรณ)ระบบสื่อสารที่
ติดตั้งทั้งหมดภายในสถานที่ติดตั้งของผูขอใชบริการ
การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตหรือระงับใหมีการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
ของ การไฟฟานครหลวง ถาปรากฏวาผูขอใชบริการละเมิดระบบความปลอดภัยของ
ระบบสื่อสารของ การไฟฟานครหลวง ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร)กําหนด
การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงระบบสื่อสารของ การไฟฟานครหลวง ได
ตามความจําเปjนทางเทคนิคที่จะมีขึ้น เมื่อไดแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาใน
เวลาอันควร

4. การดําเนินงานเชื่อมโยงระบบสื่อสารของ การไฟฟานครหลวง
4.1 ผูขอใชบริการตองชี้แจงแบบ ขอมูลสถานที่ และตําแหนงที่ติดตั้งให การไฟฟานคร
หลวง พิจารณากอนดําเนินการ และเพื่อคิดคาใชจายในการกอสราง และ/หรือ การ
ติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนําแสง
4.2 ผูขอใชบริการและเจาหนาที่ การไฟฟานครหลวง จะตองรวมทําการทดสอบระบบ
เชื่อมโยงกอนใชงานจริง
4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานเขารวมขายวิทยุกับ การไฟฟานครหลวง
4.3.1 ผูขอใชบริการดําเนินการจัดทําหนังสือสงถึงผูวาการการไฟฟานครหลวงเพื่อขอ
อนุญาตรวมขายสื่อสาร โดยการไฟฟานครหลวงจะนําเสนอเพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบรวมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน)
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในการขยายโครงขายระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ภายหลังการพิจารณา การไฟฟานครหลวงจะแจงผลการขอ
อนุญาตใหผูขอใชบริการทราบ พรอมกับขอปฏิบัติซึ่งผูใชวิทยุคมนาคมตอง
ปฏิบั ติต ามกฎ ระเบี ยบ ประกาศ หลักเกณฑ) และเงื่ อนไขตามที่ กสทช.
กําหนด
4.3.2 เมื่อไดรับอนุญาต ใหรวมขายสื่อสารกับการไฟฟานครหลวงแลวผูขอใชบริการ
ชําระคาตอบแทนในการใชความถี่ใหกับ กสทช. และขออนุญาตนําเขาเครื่อง
วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) เขามาใชงาน
4.3.3 ผูขอใชบริการตองนําสงเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) เพื่อ
โปรแกรมชองใหสามารถใชกับระบบของการไฟฟานครหลวงได
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สิ่งแนบ 7
รายละเอียดชองทางการสื่อสาร (communication channel)
กรณีผูขอใชบริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต+
1. วัตถุประสงค+การเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
1.1 เพื่อเชื่อมตออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ของผูใชบริการกับ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS (Supervisory Control and Data Acquisition /
Distribution Management System) ของศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา
1.2 เพื่อใหการติดตอสื่อสารระหวางผูขอใชบริการกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ
วิทยุ และโทรศัพท) ไดตลอดเวลา
2. รายละเอียดของระบบสื่อสาร
2.1 ระบบสื่อสารผานสายใยแกวนําแสง พรอมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร โดยแยกตามสถานที่
ติดตั้ง ประกอบดวยอุปกรณ)ดังนี้
2.1.1 สายใยแกวนําแสงชนิด ADSS SM G652D ขนาด 24 cores จํานวน 2
เสนทางพรอมอุปกรณ) fiber optic termination ปลายทางทั้งสองแหง
2.1.2 สถานที่ติดตั้งของผูขอใชบริการ
• อุ ป กรณ) สื่ อ สารสํ า หรั บ เชื่ อ มตออุ ป กรณ) ค วบคุ ม ระยะไกล (Feeder
Remote Terminal Unit) ของผูใชบริการกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS จํานวน 1 ระบบ
• cabling และอุปกรณ)ประกอบอื่น ๆ
2.2 วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) จํานวน 1 เครื่อง ที่สามารถติดตอสื่อสารกับ
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟาไดตลอดเวลา
2.3 โทรศัพท)สายตรง ติดตั้งที่ผูขอใชบริการจํานวน 1 เลขหมาย เพื่อการติดตอระหวาง
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟา และผูขอใชบริการ
3. ขอบเขตความรับผิดชอบ
3.1 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่มีขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟารวมกัน เกิน 1 เมกะวัตต)ขึ้นไป
ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือ ผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
3.1.1 ระบบสื่อสารผานสายใยแกวนําแสง พรอมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร การไฟฟานคร
หลวง จะดําเนินการแจงคาใชจายจริง โดยจะแจงใหทราบภายหลังที่ผูขอใช
บริการ ไดสงขอมู ลรายละเอียดตําแหนงสถานที่ติดตั้งใหกับ การไฟฟานคร
หลวงแลว โดยผูขอใชบริการ เสียคาใชจายในการดําเนินการจัดหา การไฟฟา
นครหลวงจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของการไฟฟานครหลวง
3.1.2 วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) จํานวน 1 เครื่อง ผูขอใชบริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของผูขอใชบริการ
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3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.1.3 โทรศัพท)สายตรง ติดตั้งที่ผูขอใชบริการจํานวน 1 เลขหมาย ผูขอใชบริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของ ผูขอใชบริการ
ขอบเขตความรับผิดชอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ)ระบบสื่อสารของ การไฟฟานคร
หลวงจะสิ้นสุดที่ MEA End Point ซึ่งติดตั้งภายในสถานที่ของผูขอใชบริการ
(รายละเอียดตาม communication system diagram)
ผูขอใชบริการตองจัดหาวิทยุสื่อสาร ชนิด ประจําที่ (fixed radio) ตามระเบียบที่
การไฟฟานครหลวง กําหนดและ ใหสามารถใชงานติดตอกับ การไฟฟานครหลวง ได
ตลอดเวลา
3.3.1 ผูขอใชบริการ เปjนผูจัดหาวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) ตามขอ 2.2
3.3.2 ผูขอใชบริการ เปjนผูดําเนินการขอรวมขายกับ การไฟฟานครหลวง โดย การ
ไฟฟานครหลวง จะนํ า เสนอคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน) และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการรวม
ขายของผูขอใชบริการ
3.3.3 เมื่อไดรับการอนุญาตรวมขาย ผูขอใชบริการเปjนผูรับผิดชอบในการชําระ
คาตอบแทนรายป…ในการใชความถี่กับ กสทช โดยตรง
3.3.4 การไฟฟานครหลวง เปjนผูดําเนิ นการโปรแกรมชองใชงานวิทยุสื่อสารชนิ ด
ประจําที่ (fixed radio) ใหใชงานกับระบบของการไฟฟานครหลวงได
ผูขอใชบริการตองจัดหาโทรศัพท)สายตรงจากผูใหบริการ (เชน TOT, True หรือผู
ใหบริการรายอื่น)
ผูขอใชบริการตองจัดเตรียมจุดเชื่อมตอระบบไฟฟากระแสสลับขนาดไมนอยกวา 20
แอมแปร) จํา นวน 2 วงจร พรอมอุป กรณ) สํา รองไฟฟา เพื่ อจายใหกับ อุป กรณ)
ระบบสื่อสารที่ติดตั้งทั้งหมดภายในสถานที่ติดตั้งของผูขอใชบริการ
การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตหรือระงับใหมีการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
ของ การไฟฟานครหลวง ถาปรากฏวาผูขอใชบริการละเมิดระบบความปลอดภัยของ
ระบบสื่อสารของ การไฟฟานครหลวง ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร)กําหนด
การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงระบบสื่อสารของ การไฟฟานครหลวง ได
ตามความจําเปjนทางเทคนิคที่จะมีขึ้นเมื่อไดแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาในเวลา
อันควร

4. การดําเนินงานเชื่อมโยงระบบสื่อสารของการไฟฟานครหลวง
4.1 ผูขอใชบริการตองชี้แจงแบบ ขอมูลสถานที่ และตําแหนงที่ติดตั้งให การไฟฟานคร
หลวง พิจารณากอนดําเนินการ และเพื่อคิดคาใชจายในการกอสราง และ/หรือ การ
ติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนําแสง
4.2 ผูขอใชบริการและเจาหนาที่ การไฟฟานครหลวง จะตองรวมทําการทดสอบระบบ
เชื่อมโยงกอนใชงานจริง
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4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานเขารวมขายวิทยุสื่อสารกับ การไฟฟานครหลวง
4.3.1 ผูขอใชบริการดําเนินการจัดทําหนังสือสงถึงผูวาการการไฟฟานครหลวงเพื่อขอ
อนุญาตรวมขายสื่อสาร โดยการไฟฟานครหลวงจะนําเสนอเพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบ รวมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน)
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในการขยายโครงขายระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ภายหลังการพิจารณา การไฟฟานครหลวงจะแจงผลการขอ
อนุญาตใหผูขอใชบริการทราบ พรอมกับขอปฏิบัติซึ่งผูใชวิทยุคมนาคมตอง
ปฏิบั ติต ามกฎ ระเบี ยบ ประกาศ หลักเกณฑ) และเงื่ อนไขตามที่ กสทช.
กําหนด
4.3.2 เมื่ อไดรั บ อนุ ญ าต ใหรวมขายสื่ อสารกั บ การไฟฟานครหลวง แลวผู ขอใช
บริการชําระคาตอบแทนในการใชความถี่ใหกับ กสทช. และขออนุญาตนําเขา
เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) เขามาใชงาน
4.3.3 ผูขอใชบริการตองนําสงเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (fixed radio) เพื่อ
โปรแกรมชองใหสามารถใชกับระบบของการไฟฟานครหลวงได

หนาที่ 48

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2558

สิ่งแนบ 8
ขอกําหนดสําหรับอินเวอร+เตอร+ที่ใชในระบบผลิตไฟฟา
ประเภทเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
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1. ขอบเขตและวัตถุประสงค+
ขอกําหนดฯฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดเงื่อนไขทางเทคนิคในการเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
และแนวทางในการทดสอบสําหรับอินเวอร)เตอร) (Grid-connected Inverter) ที่ใชในระบบผลิต
ไฟฟาของผูเชื่อมตอไมวาจะเปjน ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือ
ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีวัตถุประสงค)เพื่อควบคุมผลกระทบจากการทํางานของ
อินเวอร)เตอร)เหลานี้ที่อาจมีตอระบบไฟฟาทั้งในดานคุณภาพไฟฟาและความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพย)สิน
ขอกําหนดฯฉบับนี้ประยุกต)ใชกับอินเวอร)เตอร)ของผูเชื่อมตอทุกประเภท โดยอินเวอร)เตอร)
ที่ใชในระบบผลิตไฟฟาของผูเชื่อมตอจะตองผานการทดสอบและมีคุณสมบัติทางดานเทคนิคตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดฯฉบับนี้ จึงจะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวงได
การจั ด ทํ า ขอกํ า หนดฉบั บ นี้ ไ ดอางอิ ง เนื้ อ หาจากมาตรฐานสากลที่ เ กี่ ย วของกั บ Gridconnected Inverter ทั้งในสวนการกําหนดเงื่อนไขการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา และการ
กําหนดแนวทางในการทดสอบอินเวอร)เตอร) โดยการอางอิงเนื้อหาจากมาตรฐานสากลขางตนยึดหลัก
ดังตอไปนี้
- ในประเด็นที่มาตรฐานอางอิงขางตนมีการกําหนดไวชัดเจนครบถวนแลวก็จะยกมาใช
อางอิงเลย
- กรณี ที่ ในประเด็ น เดี ย วกั น แตในแตละมาตรฐานมี การกํ า หนดเนื้ อหารายละเอี ย ดไว
แตกตางกัน จะพิจารณาเลือกใชเนื้อหาตามมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใช
ในระบบของการไฟฟานครหลวงมากกวา
- หากในประเด็นใดที่เนื้อในมาตรฐานอางอิงไมสอดคลองกับการทํางานของระบบไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวง จะพิจารณาปรับแกเนื้อหาใหสอดคลองกับการทํางานของระบบ
ไฟฟา
มาตรฐานสากลเหลานี้ไดแก IEC 61727-2004, IEC 62116-2008, IEEE 1547-2003,
IEEE 1547.1-2005 และ AS 4777.3-2005 ดังนั้นมาตรฐานอางอิงขางตนถือเปjนสวนหนึ่งของ
ขอกํ า หนดฯฉบั บ นี้ ประเด็ น ใดในขอกํ า หนดฯที่ ไ มไดระบุ ร ายละเอี ย ดไวใหอางอิ ง เนื้ อ หาตาม
มาตรฐานสากลเหลานี้
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2. นิยามคําศัพท+
2.1 อินเวอร+เตอร+ (Inverter)
อุ ป กรณ) ซึ่ ง ทํ า หนาที่ เ ปลี่ ย นไฟฟากระแสตรง (DC) จากแผงเซลล) แ สงอาทิ ต ย) ห รื อ
แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงอื่นๆ ไปเปjนไฟฟากระแสสลับ (AC) ซึ่งมีความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชงานตอโดยการไฟฟาได
2.2 อิ น เวอร+ เ ตอร+ ที่ ใ ชในระบบผลิ ต ไฟฟาประเภทเชื่ อ มตอกั บ โครงขาย (Gridconnected Inverter)
อินเวอร)เตอร)ชนิดที่จะตองหยุดจายพลังงานเขาระบบจําหนายไฟฟา เมื่อแรงดันและ/หรือ
ความถี่ไฟฟาในระบบไฟฟามีคาไมอยูในชวงการทํางานปกติตามที่กําหนดไว หรือเมื่อเกิดสภาวะไอส)
แลนดิ่งขึ้น
2.3 ฮาร+มอนิก (Harmonic)
สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน) (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปjนคาบใด ๆ
ซึ่งมีความถี่เปjนจํานวนเต็มเทาของความถี่หลักมูล สําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทยความถี่หลักมูลมี
คาเทากับ 50 Hz ดังนั้น สวนประกอบที่มีความถี่เปjน 100 Hz เรียกวา ฮาร)มอนิกที่ 2 (Second
Harmonic) สวนประกอบที่มีความถี่เปjน 150 Hz เรียกวา ฮาร)มอนิกที่ 3 (Third Harmonic)
2.4 ความเพี้ยนกระแสฮาร+มอนิกรวม (Total Harmonic Current Distortion,
THDi)
อัตราสวนระหวางคารากที่สองของผลบวกกําลังสอง (Root-Sum-Square) ของคากระแส
RMS ของสวนประกอบฮาร)มอนิก (Harmonic Component) กับคากระแส RMS ของสวนประกอบ
ความถี่หลักมูล (Fundamental Component) เทียบเปjนรอยละ
THDi (%)

=

I

2

2

+ I 3+

I

2

+ ..........

x 100
I
2.5 แรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation or Flicker)
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของคา RMS (หรือคา Peak) ของแรงดันไฟฟา ระหวางคา
ระดั บ แรงดั น 2 ระดั บ ใกลกั น ซึ่ ง แตละระดั บ มี ค าคงที่ ใ นระยะเวลาที่ แ นนอนแตไมกํ า หนดชวง
ระยะเวลา
2

4

1

2.6 ไอส+แลนดิ่ง (Islanding)
สภาวะซึ่งสวนหนึ่งของระบบโครงขายไฟฟาซึ่งประกอบดวยโหลดและเครื่องกําเนิดไฟฟา
ยังคงทํางานตอเนื่องและแยกตัวออกจากสวนที่เหลือของระบบโครงขายไฟฟา โหลดและเครื่องกําเนิด
ไฟฟาอาจเปjนการรวมกันระหวางทรัพย)สินของการไฟฟาและผูใชไฟฟา
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3. ขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับอินเวอร+เตอร+
3.1 การควบคุมคุณภาพไฟฟา
3.1.1 ฮาร+มอนิก
เมื่ออินเวอร)เตอร)จายไฟใหโหลดเชิงเสนที่สมดุล (Balanced Linear Load)
อิ น เวอร) เ ตอร) จ ะตองไมสรางกระแสฮาร) มอนิ กจายเขาสู ระบบโครงขายไฟฟาเกิ น
ขีดจํากัดดังตอไปนี้ (แสดงคาเปjนรอยละเทียบกับกระแสพิกัดของอินเวอร)เตอร))
อันดับคี่
3-9
11 - 15
17 - 21
23 - 33
≥ 35

อับดับคู ขีดจํากัดกระแส (%)
ขีดจํากัดกระแส (%)
4.0
2 - 10
1.0
2.0
12 - 16
0.5
1.5
18 - 22
0.375
0.6
24 - 34
0.15
0.3
≥ 36
0.075
ความเพี้ยนกระแสฮาร+มอนิกรวม (THDi) 5.0 %

3.1.2 แรงดันกระเพื่อม
อินเวอร)เตอร)จะตองไมกอใหเกิดแรงดันกระเพื่อมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไวตาม
มาตรฐาน IEC 61000-3-3 สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่มีกระแสพิกัดไมเกิน 16 A หรือ
มาตรฐาน IEC 61000-3-5 สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่มีกระแสพิกัดเกินกวา 75 A หรือ
มาตรฐาน IEC 61000-3-11 สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่มีกระแสพิกัดไมเกิน 75 A
3.1.3 การจายไฟฟากระแสตรง
อินเวอร)เตอร)จะตองไมสรางไฟฟากระแสตรง (DC Injection) จายเขาสูระบบ
โครงขายไฟฟาเกินกวา 0.5 % ของกระแสพิกัดของอินเวอร)เตอร)
3.2 การตอบสนองตอระบบไฟฟา
3.2.1 ชวงแรงดันทํางาน
(1) อินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแรงดัน 230/400 V
อินเวอร)เตอร)จะตองปลดวงจรออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากขนาด
ของแรงดัน Line to Line หรือ Line to Neutral ในระบบโครงขายไฟฟามีคา
ออกนอกชวง 346 - 416 V และ 200 - 240 V ตามลําดับ ในระยะเวลาดังนี้
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ชวงแรงดัน (โวลต+)
Line to Line Line to Neutral
V < 199
V < 115
199 ≤ V < 346
115 ≤ V < 200
346 ≤ V ≤ 416
200 ≤ V ≤ 240
416 < V < 539
240 < V < 311
V ≥ 539
V ≥ 311

เวลาในการปลดวงจรสูงสุด
(วินาที)
0.1
2.0
ทํางานตอเนื่อง (ไมปลดวงจร)
2.0
0.05

(2) อินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแรงดัน 12 kV ขึ้นไป
อิ น เวอร) เ ตอร) จ ะตองปลดวงจรออกจากระบบโครงขายไฟฟาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากขนาดของแรงดันในระบบโครงขายไฟฟามีคาออกนอก
ชวงแรงดันที่ระบุในตารางตอไปนี้
ชวงแรงดัน (% Nominal Voltage
ของอินเวอร+เตอร+)
V < 50%
50% ≤ V < 85%
85% ≤ V ≤ 110%
110% < V < 135%
V ≥ 135%

เวลาในการปลดวงจรสูงสุด
(วินาที)
0.1
2.0
ทํางานตอเนื่อง (ไมปลดวงจร)
2.0
0.05

3.2.2 ชวงความถี่ทํางาน
อินเวอร)เตอร)จะตองปลดวงจรออกจากระบบโครงขายไฟฟาภายในเวลาไมเกิน
0.1 วินาที หากความถี่ของระบบโครงขายไฟฟาไมอยูในชวง 47 - 52 Hz
3.2.3 การปองกันสภาวะไอส+แลนดิ่ง
ในกรณีที่เกิดสภาวะไอส)แลนดิ่ง อินเวอร)เตอร)จะตองตรวจพบและปลดวงจรออก
จากระบบโครงขายไฟฟาภายในเวลาไมเกิน 2 วินาที
อยางไรก็ ต าม เนื่ อ งจากการไฟฟานครหลวงมี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบสั บ เปลี่ ย น
แหลงจายไฟโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาขัดของ เพื่อลดระยะเวลาการเกิดไฟฟา
ดับและผลกระทบตอผูใชไฟฟา โดยขณะที่ระบบขางตนทํางานผูใชไฟฟาจะประสบ
เหตุการณ)ไฟฟาดับเปjนเวลาประมาณ 0.3 วินาที นั่นคืออินเวอร)เตอร)จะประสบกับ
สภาวะไอส)แลนดิ่งเปjนเวลา 0.3 วินาทีเชนกัน
หลั งจากผานไป 0.3 วิ น าที เมื่ อระบบการไฟฟาจายแรงดั น กลั บ คื น มา หาก
อินเวอร)เตอร)ไมปลดวงจรออกไปภายในชวงเวลาดังกลาว อาจเกิดปvญหา Out of
Synchronization คือแรงดันที่จายจากอินเวอร)เตอร)มีมุมเฟสแตกตางจากแรงดันที่
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จายจากระบบการไฟฟา ซึ่งอาจสงผลใหเกิดแรงดันกระชากสรางความเสียหายกับ
อินเวอร)เตอร)และอุปกรณ)อื่น ๆ ในระบบไฟฟาได
ดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะไอส)แลนดิ่ง หากอินเวอร)เตอร)ของผูเชื่อมตอไมปลดวงจร
ออกจากระบบโครงขายไฟฟาภายในเวลา 0.3 วินาที และกอใหเกิดความเสียหายกับ
ระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอหรือระบบของการไฟฟานครหลวงเนื่องจากปvญหา Out of
Synchronization ผูเชื่อมตอตองเปjนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
3.2.4 การเชื่อมตอหลังไฟฟากลับคืน
ภายหลังจากที่อินเวอร)เตอร)ปลดวงจร เนื่องจากเกิดไฟฟาดับหรือแรงดัน/ความถี่
ไมอยู ในชวงที่ กํ า หนด และเมื่ อ ระบบโครงขายไฟฟากลั บ เขาสู สภาวะปกติ แ ลว
อินเวอร)เตอร)จะตองหนวงเวลาการเชื่อมตอกลับเขาสูระบบโครงขายไฟฟาเปjนเวลา
อยางนอย 2 นาที
4. แนวทางการทดสอบอินเวอร+เตอร+
4.1 สถาบันหรือหนวยงานที่ทดสอบ
อินเวอร)เตอร)จะตองผานการทดสอบโดยหนวยงานหรือสถาบันทดสอบที่เปjนกลาง
และไดรั บ การรั บ รองตามมาตรฐานหองทดสอบจาก ISO/IEC 17025 (สํ า หรั บ
อินเวอร)เตอร)) หรือไดรับการตรวจสอบและยอมรับจากการไฟฟานครหลวง
4.2 ประเภทของการทดสอบ
4.2.1 การทดสอบการออกแบบ (Design Test)
เปjนการทดสอบกับอินเวอร)เตอร)เพียงตัวเดียวที่เปjนตัวแทนของรุน เพื่อยืนยันวา
อิ น เวอร) เ ตอร) รุ นที่ จ ะนํ า มาติ ด ตั้ งใชงานมี การออกแบบที่ เ หมาะสมสอดคลองตาม
ขอกํ า หนดทั้ งในดานการควบคุ มคุ ณภาพไฟฟาและการตอบสนองตอระบบไฟฟา
อินเวอร)เตอร)รุนที่เคยผานการทดสอบการออกแบบแลวไมจําเปjนตองทําการทดสอบ
การออกแบบซ้ําอีก
การทดสอบการออกแบบตองดําเนินการในทุกหัวขอการทดสอบคือ ฮาร)มอนิก
แรงดันกระเพื่อม การจายไฟฟากระแสตรง ชวงแรงดันทํางาน ชวงความถี่ทํางาน การ
ปองกั นการเกิ ดไอส) แลนดิ่ง และการเชื่ อมตอหลั งไฟฟากลั บ คื น และตองผานการ
ทดสอบโดยสถาบันที่มีคุณสมบัติตามขอ 4.1 เทานั้น
4.2.2 การทดสอบประจําเครื่อง (Routine Test)
เปjนการทดสอบที่ตองดําเนินการกับอินเวอร)เตอร)ทุกเครื่องที่จะนําไปติดตั้งใช
งาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดและปองกันผลเสียที่อาจมีตอระบบ
ไฟฟา หัวขอทดสอบที่ตองทําการทดสอบประจําเครื่องคือ ชวงแรงดันทํางาน ชวง
ความถี่ทํางาน และการปองกันการเกิดไอส)แลนดิ่ง
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การทดสอบประจําเครื่องสามารถดําเนินการโดยสถาบันที่มีคุณสมบัติตามขอ
4.1 หรือหองทดสอบของผูผลิตอินเวอร)เตอร)ซึ่งไดรับการตรวจสอบและยอมรับจาก
การไฟฟานครหลวง
4.3 วิธีการทดสอบและเกณฑ+การประเมิน
4.3.1 การทดสอบฮาร+มอนิก
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยใหอางอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบและ
เกณฑ)การประเมินตามมาตรฐาน IEEE 1547.1-2005 ขอ 5.11.1 ซึ่งกําหนดให
ทดสอบวัดคากระแสฮาร)มอนิกเมื่ออินเวอร)เตอร)ทํางานที่ 33% 66% และ 100%
ของพิกัดกระแส
4.3.2 การทดสอบแรงดันกระเพื่อม
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยใหอางอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบและ
เกณฑ)การประเมินตามมาตรฐาน IEC 61000-3-3 สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่มีกระแส
พิกัดไมเกิน 16 A หรือมาตรฐาน IEC 61000-3-5 สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่มีกระแส
พิกัดเกินกวา 75 A หรือมาตรฐาน IEC 61000-3-11 สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่มีกระแส
พิกัดไมเกิน 75 A
4.3.3 การทดสอบการจายไฟฟากระแสตรง
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยใหอางอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบและ
เกณฑ)การประเมินตามมาตรฐาน IEEE 1547.1-2005 ขอ 5.6 ซึ่งกําหนดใหทดสอบ
วัดคากระแสตรงเมื่ออินเวอร)เตอร)ทํางานที่ 33% 66% และ 100% ของพิกัดกระแส
4.3.4 การทดสอบชวงแรงดันทํางาน
(1) Design Test
1.1) ขั้นตอนวิธีการทดสอบ
การทดสอบแบงเปjน 2 สวน คือ Overvoltage และ Undervoltage
ดังนี้
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หัวขอ จํานวนครั้ง
ทดสอบ ทีท่ ดสอบ

5
Overvoltage

X

m1
X

n

5
Undervoltage

X

m2
X

n

วิธีการทดสอบ
(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคูมือการติดตั้งและขอกําหนดจากผูผลิต
(2) ตั้งคาการทํางานของแหลงจายไฟฟาทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของชุด
อินเวอร)เตอร)
(3) ตั้งคา Overvoltage Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คาแรงดันทดสอบ (ดู
หมายเหตุ, m1) และตั้งคา Setting การทํางานอื่นๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คา
การทํางานปกติ
(4) ปรับแรงดันทดสอบเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันใด โดยใหมีคาเทากับ Overvoltage
Trip Setting + 1 V และคงไวจนกระทั่งอินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ
(5) บันทึกคาระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ
(6) ในกรณีอินเวอร)เตอร) 3 เฟส ใหทําการทดสอบทีละเฟสจนครบ 3 เฟส และ
ทดสอบทั้ง 3 เฟสพรอมกันอีกครั้ง โดยขณะทําการทดสอบในเฟสใด แรงดันใน
เฟสที่เหลือใหตั้งคาที่ระดับการทํางานปกติ
(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคูมือการติดตั้งและขอกําหนดจากผูผลิต
(2) ตั้งคาการทํางานของแหลงจายไฟฟาทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของชุด
อินเวอร)เตอร)
(3) ตั้งคา Undervoltage Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คาแรงดันทดสอบ
(ดูหมายเหตุ, m2) และตั้งคา Setting การทํางานอื่นๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คา
การทํางานปกติ
(4) ปรับแรงดันทดสอบลดลงแบบทันทีทันใด โดยใหมีคาเทากับ Undervoltage
Trip Setting – 1 V และคงไวจนกระทั่งอินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ
(5) บันทึกคาระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ
(6) ในกรณีอินเวอร)เตอร) 3 เฟส ใหทําการทดสอบทีละเฟสจนครบ 3 เฟส และ
ทดสอบทั้ง 3 เฟสพรอมกันอีกครั้ง โดยขณะทําการทดสอบในเฟสใด แรงดันใน
เฟสที่เหลือใหตั้งคาที่ระดับการทํางานปกติ

หมายเหตุ :
m1 คือ จํานวนแรงดันสูงเกินทีต่ องทดสอบ 2 คา คือ 241 V และ 311 V สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมตอกับ
ระบบ 230/400 V หรือ 110% Un และ 135% Un สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมตอกับระบบ 12 kV ขึ้นไป *
m2 คือ จํานวนแรงดันต่ําเกินที่ตองทดสอบ 2 คา คือ 199 V และ 114 V สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมตอกับ
ระบบ 230/400 V หรือ 85% Un และ 50% Un สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมตอกับระบบ 12 kV ขึ้นไป *
n คือ จํานวนครั้งที่ตองทดสอบเพิ่มเติมในกรณีที่อินเวอร)เตอร)เปjนชนิด 3 เฟส โดยทดสอบทีละเฟสและ
ทดสอบทั้ง 3 เฟสพรอมกัน
* กรณีที่อินเวอร)เตอร)ไมสามารถปรับ Overvoltage Trip Setting และ/หรือ Undervoltage Trip Setting
ไดถึงคาสูงสุดและต่ําสุดตามที่กําหนดได ใหปรับ Overvoltage Trip Setting และ/หรือ Undervoltage
Trip Setting ไปที่คาแรงดันสูงสุดและ/หรือแรงดันต่ําสุดที่อินเวอร)เตอร)สามารถปรับตั้งคาไดตามลําดับ
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1.2) เกณฑ)การประเมิน
ในการทดสอบแตละครั้งอินเวอร)เตอร)ตองหยุดจายไฟเขาระบบภายใน
ระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 3.2.1
(2) Routine Test
ใหอางอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบและเกณฑ)การประเมินเชนเดียวกับ Design
Test แตปรับลดจํานวนครั้งในการทดสอบลง โดยกรณี Overvoltage ทดสอบ
m1 X n ครั้ง และ Undervoltage ทดสอบ m2 X n ครั้ง
4.3.5 การทดสอบชวงความถี่ทํางาน
(1) Design Test
1.1) ขั้นตอนวิธีการทดสอบ
การทดสอบแบงเปj น 2 สวนคื อ Overfrequency
Underfrequency ดังนี้
หัวขอ
ทดสอบ

Overfrequency

Underfrequency

และ

จํานวนครั้ง
ที่ทดสอบ

วิธีการทดสอบ

5

(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคูมือการติดตั้งและขอกําหนดจากผูผลิต
(2) ตั้งคาการทํางานของแหลงจายไฟฟาทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของ
ชุดอินเวอร)เตอร)
(3) ตั้งคา Overfrequency Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คาทดสอบ
52.1 Hz และตั้งคา Setting การทํางานอื่นๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คาการ
ทํางานปกติ
(4) ปรั บ ความถี่ ท ดสอบเพิ่ ม ขึ้ น แบบทั น ที ทั น ใด โดยใหมี ค าเทากั บ
Overfrequency Trip Setting + 0.1 Hz และคงไวจนกระทั่ง
อินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ
(5) บันทึกคาระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ

5

(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคูมือการติดตั้งและขอกําหนดจากผูผลิต
(2) ตั้งคาการทํางานของแหลงจายไฟฟาทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของ
ชุดอินเวอร)เตอร)
(3) ตั้งคา Underfrequency Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คาทดสอบ
46.9 Hz และตั้งคา Setting การทํางานอื่นๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่คา
การทํางานปกติ
(4) ปรั บ ความถี่ ท ดสอบลดลงแบบทั น ที ทั น ใด โดยใหมี ค าเทากั บ
Underfrequency Trip Setting – 0.1 Hz และคงไวจนกระทั่ง
อินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ
(5) บันทึกคาระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจายไฟเขาระบบ
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1.2) เกณฑ)การประเมิน
ในการทดสอบแตละครั้งอินเวอร)เตอร)ตองหยุดจายไฟเขาระบบภายใน
เวลาไมเกิน 0.1 วินาที
(2) Routine Test
ใหอางอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบและเกณฑ)การประเมินเชนเดียวกับ Design
Test แตปรั บ ลดจํ า นวนครั้ งในการทดสอบลง โดยกรณี Overfrequency
ทดสอบ 1 ครั้ง และ Underfrequency ทดสอบ 1 ครั้ง
4.3.6 การทดสอบการปองกันสภาวะไอส+แลนดิ่ง
(1) Design Test
1.1) ขั้นตอนวิธีการทดสอบ
ใหอางอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62116-2008
1.2) เกณฑ)การประเมิน
ในการทดสอบแตละครั้งอินเวอร)เตอร) จะตองหยุ ดจายไฟเขาระบบ
ภายในเวลาไมเกิน 2 วินาที
(2) Routine Test
2.1) ขั้นตอนวิธีการทดสอบ
ทดสอบตามวิธีการในขอ 6.1 ของมาตรฐาน IEC 62116-2008 แตให
ทดสอบเฉพาะเงื่อนไขการทดสอบดังตอไปนี้
Condition
A
B
C

% Change in Real Load,
Reactive Load from Nominal
0,0
0,0
0,0

จํานวนครั้งการ
ทดสอบ
1
1
1

หมายเหตุ
- Condition A หมายถึงอินเวอร)เตอร)ทํางานที่ Maximum Output Power และแรงดันที่ปอน
ใหอินเวอร)เตอร)มีคามากกวา 90% ของชวงแรงดันพิกัด
- Condition B หมายถึงอินเวอร)เตอร)ทํางานระหวาง 50% - 66% ของ Maximum Output
Power และแรงดันที่ปอนใหอินเวอร)เตอร)มีคา 50% ของชวงแรงดันพิกัด ± 10%
- Condition C หมายถึงอินเวอร)เตอร)ทํางานระหวาง 25% - 33% ของ Maximum Output
Power และแรงดันที่ปอนใหอินเวอร)เตอร)มีคานอยกวา 10% ของชวงแรงดันพิกัด
- % Change in Real Load, Reactive Load from Nominal = 0 , 0 หมายความวาทั้ง Real
Power และ Reactive Power ที่จายจากอินเวอร)เตอร)ถูก AC Loads ในวงจรทดสอบดูดกลืน
พลังงานไปทั้งหมด ดังนั้นทั้ง Real Power และ Reactive Power ที่ไหลไปยัง AC Power
Source จึงมีคาเปjนศูนย)
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2.2) เกณฑ)การประเมิน
ในการทดสอบแตละครั้งอินเวอร)เตอร) จะตองหยุ ดจายไฟเขาระบบ
ภายในเวลาไมเกิน 2 วินาที
4.3.7 การทดสอบการเชื่อมตอหลังไฟฟากลับคืน
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยใหอางอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE
1547.1-2005 ขอ 5.10 สวนเกณฑ)การประเมินใหอางอิงตามขอ 3.2.4 ในขอกําหนดฉบับนี้
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1. นิยามคําศัพท)
“ระบบโครงขายไฟฟา”

หมายความวา ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง
“ผูประกอบกิจการไฟฟา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาหรือผูที่
ไดรั บ การยกเวนไมตองขอใบอนุ ญ าตการประกอบ
กิจการไฟฟาที่ผลิต จัดใหไดมา จัดสง จําหนายไฟฟา
หรื อ ควบคุ ม ระบบไฟฟาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
“ผูใชไฟฟา”
หมายความวา ผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟานครหลวง
“ผูขอใชบริการ”
หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ขออนุญาตเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูประกอบ
กิ จ การไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวงและ/หรื อ ผู ใชไฟฟาที่ ข ออนุ ญ าต
เชื่ อมตอเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
“ผูเชื่อมตอ”
หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟา
นครหลวงใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบ
โครงขายไฟฟาของผู ประกอบกิ จ การไฟฟาเขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและ/
หรื อ ผู ใชไฟฟาที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตใหเชื่ อ มตอเครื่ อ ง
กํ า เนิ ด ไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวงและผานการทดสอบการเชื่ อมตอ
ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนดแลว
“ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก” หมายความวา ผูประกอบกิ จการไฟฟา ที่จํ าหนายไฟฟาใหกับ การ
ไฟฟานครหลวง ตามระเบี ย บการรั บ ซื้ อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ กมากที่มีการประกาศและยังมี
ผลบังคับใชทั้งหมด
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“ผูผลิตไฟฟารายเล็ก”

หมายความวา ผูประกอบกิ จการไฟฟา ที่จํ าหนายไฟฟาใหกับ การ
ไฟฟาฝIายผลิตแหงประเทศไทย ตามระเบียบการรับ
ซื้ อไฟฟาจากผู ผลิ ตไฟฟารายเล็ ก ที่ มีการประกาศ
และยังมีผลบังคับใชทั้งหมด
“ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา”
หมายความวา ผูใชไฟฟาที่มีการติดตั้งใชงานเครื่อง
กําเนิดไฟฟา และเดินขนาน (Synchronize) เครื่อง
กําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
“ผูประกอบกิจการรายอื่น” หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
“จุดรับซื้อไฟฟา”
หมายความวา จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
จําหนายไฟฟาใหกั บการไฟฟานครหลวง หรื อจุด ที่
ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ผูขอใชบริการรับซื้อไฟฟาจาก
การไฟฟานครหลวง
“จุดเชื่อมตอ”
หมายความวา จุ ด ที่ อุ ป กรณ( ข องผู เชื่ อ มตอเชื่ อ มตอเขากั บ ระบบ
โครงขายไฟฟา
“กําลังผลิตติดตั้ง”
หมายความวา ปริ ม าณกํ า ลั ง การผลิ ต ตามพิ กั ด ของเครื่ อ งกํ า เนิ ด
ไฟฟาของผู ขอใชบริ ก าร ที่ จ ะขอเชื่ อ มตอเขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟา (หนวยเปVนกิโลวัตต(/เมกะวัตต()
“กําลังไฟฟาจายเขาระบบ” หมายความวา ปริมาณกําลังไฟฟาสูงสุดจากผูขอใชบริการที่จะจาย
เขาระบบโครงขายไฟฟา ตามสัญญาที่ทําไวกับการ
ไฟฟา (หนวยเปVนกิโลวัตต(/เมกะวัตต()
“อินเวอร(เตอร( (Inverter)” หมายความวา อุปกรณ(ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนไฟฟากระแสตรงจากแผง
เซลล(แสงอาทิตย(หรือแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง
อื่นๆ ไปเปVนไฟฟากระแสสลับซึ่งมีความเหมาะสมที่
จะนําไปใชงานตอโดยการไฟฟาได
“อินเวอร(เตอร(ที่ใชในระบบผลิตไฟฟาประเภทเชื่อมตอกับโครงขาย (Grid-connected Inverter)”
หมายความวา อินเวอร(เตอร(ชนิดที่จะตองหยุดจาย
พลังงานเขาระบบโครงขายไฟฟา เมื่อแรงดันและ/
หรือความถี่ไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟามีคาไมอยู
ในชวงการทํางานปกติตามที่กําหนดไว หรือเมื่อเกิด
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สภาวะการจายไฟฟาแบบแยกตัวอิสระ (Islanding)
ขึ้น
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2. วัตถุประสงค)และขอบเขต
2.1 วัตถุประสงค)
ขอกํ า หนดการใชบริ ก ารระบบโครงขายไฟฟาฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค( เ พื่ อ กํ า หนด
ขอบเขตและแนวทางในการดําเนินการขออนุญาตเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง สําหรับผูขอใชบริการใชในการวางแผนและดําเนินการ เพื่อใหการใชบริการระบบโครงขาย
ไฟฟาเปVนไปดวยความเรียบรอยและเปVนธรรม ไมสงผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาและผูใชบริการ
ระบบโครงขายไฟฟารายอื่น
2.2 ขอบเขต
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ ใชกับผูขอใชบริการทุกรายดังนี้
2.2.1 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer, SPP)
2.2.2 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP)
2.2.3 ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
2.2.4 ผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น

3. ลักษณะการใหบริการ
การไฟฟานครหลวงจะใหบริการระบบโครงขายไฟฟา ในลักษณะดังตอไปนี้
3.1 รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟาตามลักษณะกระบวนการผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนหรือระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน (Cogeneration หรือ
Combined Heat and Power: CHP) ที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีการประกาศและยังมีผลบังคับใชทั้งหมด
3.2 รับเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูใชไฟฟาที่มีความประสงค(จะติดตั้งเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเพื่อผลิตพลังไฟฟาใชเองและขออนุญาตเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา หรือรับเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
3.3 รับเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก ซึ่งทําสัญญาจําหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาฝIายผลิตแหงประเทศไทย

4. เอกสารในการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา
การขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา ใหผูขอใชบริการยื่นเอกสารใหการไฟฟานครหลวง
ใชประเมินความเปVนไปไดของการใหบริการและการวิเคราะห(ผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวงดังนี้
4.1 กรณีผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
แบบคําขอจําหนายไฟฟา และเอกสารประกอบการขอจําหนายไฟฟา ตามประกาศการ
รับซื้อไฟฟาหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีการประกาศและยังมีผล
บังคับใชทั้งหมด
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4.2 กรณีประสงค(จะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตพลังไฟฟาใชเองและขออนุญาต
เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
แบบคําขอเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา (แนบ) และเอกสารประกอบแบบคําขอฯ
4.3 กรณีผูผลิตไฟฟารายเล็ก
แบบคําขอเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา (แนบ) และเอกสารประกอบแบบคําขอฯ
4.4 กรณีผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
กฟน. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปVนรายๆ ไป

5. ขั้นตอนการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา
ผู ขอใชบริ การที่ ป ระสงค( จ ะขอใชบริ การระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ตามขอ 3 สามารถยื่ น เอกสารไดที่ ที่ ทํา การการไฟฟานครหลวงเขต หากผู ขอใชบริ การตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบรายละเอี ยดไดที่ www.mea.or.th หรือติ ดตอสอบถาม
โดยตรงไดที่ฝIายเศรษฐกิจพลังไฟฟา การไฟฟานครหลวง เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท( 02-220-5706-7 ในเวลาทําการ 07.30-15.30 น.
5.1 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
5.1.1 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ยื่นแบบคําขอจําหนายและเอกสารประกอบการ
พิจารณา ที่การไฟฟานครหลวงเขต
5.1.2 กฟน. แจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟาและคาใชจาย (หากมี) ตามระยะเวลาที่
กําหนดในระเบียบ/ประกาศฯที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น ทั้งนี้ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตองจัดสง
แผนงานการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาให กฟน. เห็นชอบกอนลงนามสัญญา
5.1.3 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากชําระคาใชจายที่การไฟฟานครหลวงเขต
5.1.4 กฟน. แจงใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากมาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาฯ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบ/ประกาศฯที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น หากพนจากระยะเวลาที่กําหนด
แลว กฟน. ไมไดรับแจงถึงเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่แจง กฟน. ไว จะถือวา
คําขอจําหนายไฟฟาฯ เปVนอันยกเลิก
ทั้งนี้ หากลงนามแลว แตมิไดมีการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาตามแผนงานที่แจง
ไว กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฯ
5.1.5 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตองนําหนังสือรับรองการอนุญาตใหกอสรางโรงงาน
ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ใบอนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใบอนุญาตทาง
สิ่งแวดลอมและใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดมาแสดงกับ กฟน. ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
ทําการ กอนวันเริ่มตนเชื่อมตอ
หากการเชื่ อ มตอของผู ผลิ ต ไฟฟาขนาดเล็ ก มาก เปV น ไปตามขอกํ า หนด
การเชื่ อมตอระบบโครงขายไฟฟาและขอกํ า หนดการปฏิ บั ติ การระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน.
ครบถวนแลว ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจึงจะเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. ได
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5.1.6 กฟน. ตรวจระบบการเชื่อมตอรวมทั้งระบบควบคุมและปองกัน ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก แจงความประสงค(ให กฟน. เขาตรวจสอบ
ระบบไฟฟากอนจายไฟฟาเขาระบบ หากเปVนไปตามขอกําหนดของ กฟน. ครบถวนแลว ผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมากจึงจะจายไฟฟาเขาระบบได โดย กฟน. จะมีหนังสือแจงกําหนดวัน COD ใหผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก ทราบ
ทั้งนี้ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่ติดตั้งอุปกรณ(ไฟฟาแลว จะจายไฟฟาเขา
ระบบไดเมื่อ กฟน. ไดตรวจสอบการเชื่อมตอระบบไฟฟาและอุปกรณ(ที่ติดตั้ง ตลอดจนแผนปฏิบัติการ
เชื่อมตอตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาและขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟา โดยการไฟฟานครหลวงจะดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูขอใช
บริการแจงความประสงค(ใหการไฟฟานครหลวงเขาตรวจสอบระบบไฟฟากอนจายไฟฟาเขาระบบ
5.2 ผู ใชไฟฟาที่ เ ดิ น ขนานเครื่ องกํ า เนิ ด ไฟฟา ผู ประกอบกิ จ การไฟฟารายอื่ น และ
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
5.2.1 ผูขอใชบริการยื่นแบบคําขอเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวงและเอกสารประกอบการพิจารณา ที่การไฟฟานครหลวงเขต โดยจะตองสงแบบการติดตั้ง
อุป กรณ( ไฟฟาพรอมรายละเอีย ดใหการไฟฟานครหลวงพิ จารณาใหความเห็ นชอบกอนการติ ด ตั้ ง
อุปกรณ(ไฟฟา ทั้งนี้การออกแบบติดตั้งอุปกรณ(ไฟฟาจะตองเปVนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟา
5.2.2 การไฟฟานครหลวงแจงผลการพิจารณาและคาใชจาย (หากมี) ภายใน 45 วัน
สําหรับกรณีประสงค(จะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตพลังไฟฟาใชเองและขออนุญาตเชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟา หรือภายใน 90 วันสําหรับกรณีผูผลิตไฟฟารายเล็ก และผูประกอบกิจการ
รายอื่น นับจากวันที่การไฟฟานครหลวงไดรับเอกสารถูกตองครบถวนสมบูรณ(
5.2.3 ผู ขอใชบริการชําระคาใชจาย ที่การไฟฟานครหลวงเขตตามพื้น ที่ติดตั้ ง
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาขอเชื่อมตอฯของการไฟฟานครหลวง
5.2.4 ผู ขอใชบริ การที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ( แลว จะจายไฟฟาเขาระบบไดเมื่ อ การไฟฟา
นครหลวงไดตรวจสอบการเชื่อมตอระบบไฟฟาและอุปกรณ(ที่ติดตั้ง ตลอดจนแผนปฏิบัติการเชื่อมตอ
ตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาและขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา โดยผูขอใช
บริการตองมีหนังสือแจงความพรอมและกําหนดวันใหการไฟฟานครหลวงเขาตรวจระบบการเชื่อมตอ
รวมทั้งระบบควบคุมและปองกัน ซึ่งการไฟฟานครหลวงจะดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน
30 วัน นับจากวันที่ผูขอใชบริการมีหนังสือแจงความประสงค(ใหการไฟฟานครหลวงเขาตรวจสอบ
5.2.5 ผูขอใชบริการจะตองนําหนังสือรับรองการอนุญาตใหกอสรางโรงงานติดตั้ง
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟา ใบอนุ ญ าตผลิ ต ใบอนุ ญ าตจํ า หนายไฟฟา ใบอนุ ญ าตทางสิ่ ง แวดลอม และ
ใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดมาแสดงกั บ การไฟฟานครหลวงลวงหนาไมนอยกวา 15
วันทําการ กอนวันเริ่มตนเชื่อมตอ
หากการเชื่ อมตอของผู ขอใชบริ การเปV น ไปตามขอกํ า หนดการเชื่ อ มตอระบบ
โครงขายไฟฟาและขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงครบถวน
แลว ผูขอใชบริการจึงจะเชื่อมตอได
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5.2.6 การไฟฟานครหลวงแจงใหผูขอใชบริการมาลงนามสัญญาการขอเชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพนจากระยะเวลาที่กําหนดนี้แลว จะ
ถือวาคําขอเชื่อมตอฯ เปVนอันยกเลิก
หากผู ขอใชบริ ก ารมี ค วามประสงค( จ ะดํ า เนิ น การตออายุ สั ญ ญาฯ จะตองทํ า
หนังสือแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยการเชื่อมตอของผูขอใชบริการ
จะตองเปVนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาและขอกําหนดการปฏิบัติการระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวงจึงจะดําเนินการตออายุสัญญาฯ กับผูขอ
ใชบริการ

6. หลักเกณฑ)และเงื่อนไขการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา
การไฟฟานครหลวงจะพิ จ ารณารั บ เชื่ อ มตอและ/หรื อ รั บ ซื้ อ ไฟฟาจากผู ขอใชบริ ก าร
ที่ ย อมรั บ และปฏิ บั ติ ต ามขอกํ า หนดการใชบริ ก ารระบบโครงขายไฟฟา ขอกํ า หนดการเชื่ อ มตอ
ระบบโครงขายไฟฟาและขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์
ตรวจสอบอุปกรณ(ปองกัน มาตรวัดไฟฟา คุณภาพไฟฟาทุกปtหรือตามที่การไฟฟานครหลวงเห็นสมควร
และกรณีที่มีการแกไข ปรับปรุง ขอใหผูใชบริการดําเนินการเมื่อไดรับแจงจากการไฟฟานครหลวง
เปVนลายลักษณ(อักษร

7. คาใชจายและเงื่อนไขในการชําระเงิน
การไฟฟานครหลวงคิดคาใชจายในการใชบริการสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากเปVนไป
ตามระเบี ย บการรั บ ซื้ อไฟฟาจากผู ผลิ ตไฟฟาขนาดเล็ กมาก และผู ผลิ ตไฟฟารายเล็ กเปV น ไปตาม
ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก
สําหรับผูขอใชบริการที่เปVนผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาขอเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟา การไฟฟานครหลวงจะคิดคาใชจายเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ(ปองกันเพิ่มเติมในสวนของการ
ไฟฟานครหลวงเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และอุปกรณ(ควบคุมระยะไกลตามที่ระบุ
ในขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ในกรณีที่มีการขยายเขต ปรับ ปรุงระบบโครงขายไฟฟาเพื่ อรองรับการเชื่อมตอ ผู ขอใช
บริการเปVนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
หลังจากมีการเชื่อมตอผูขอใชบริการเขากับระบบโครงขายไฟฟาแลว หากมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบโครงขายไฟฟา ผูประสงค(ทําการเปลี่ยนแปลงเปVนผูรับผิดชอบคาใชจาย
การไฟฟานครหลวงจะไมคิดคาใชจายในการตรวจสอบแบบสําหรับผูขอใชบริการที่เชื่อมตอ
กับระบบแรงดันต่ํา
สําหรับคาใชจายในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
การไฟฟานครหลวงจะพิจารณาเปVนกรณีๆ ไป
ผูขอใชบริการจะตองชําระคาใชจายภายใน 30 วัน หลังจากไดรับแจงจากการไฟฟานครหลวง
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8. กรรมสิทธิ์และทรัพย)สิน
ระบบไฟฟา (ยกเวนมาตรวัดไฟฟาที่ขายไฟฟาใหผูใชบริการเปVนทรัพย(สินของการไฟฟานคร
หลวง) ที่อยูในเขตรับผิดชอบของผูขอใชบริการเปVนทรัพย(สินของผูขอใชบริการ รวมถึงการดูแล รักษา
เวนแตจะมีการตกลงเปVนอยางอื่น
9. ความรับผิดชอบตอความเสียหายของระบบโครงขายไฟฟา
ผูเชื่อมตอตองบํารุงรักษาอุปกรณ(ในระบบไฟฟาใหอยูในสภาพดีพรอมทํางาน
หากมี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากความบกพรองทางดานอุ ป กรณ( ป องกั น
การควบคุมคุณภาพไฟฟาที่ไมไดมาตรฐาน การปฏิบัติการที่บกพรอง หรือสาเหตุอื่นๆ จากฝIายใด
ฝIายนั้นจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพย(สินหรือชีวิตตอบุคคลที่ 3 การไฟฟานครหลวงและผู
เชื่ อมตอจะตองรวมกัน ตรวจสอบความเสีย หายวาเกิ ดจากฝI ายใด ฝIา ยนั้ นจะตองรั บ ผิ ด ชอบออก
คาใชจายทั้งหมดในการซอมแซมหรือทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมและยินยอมชดใชคาเสียหายทั้งหมด

10. การรองเรียนปAญหาจากการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับระบบโครงขายไฟฟา
ในกรณีที่ผูเชื่อมตอมีความประสงค(จะยื่นคํารองจากการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบโครงขายไฟฟา ใหยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

หนาที่ 8

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2558

สิ่งแนบ
แบบคําขอเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
สวนที่1 รายละเอียดของผูขอใชบริการ
ชื่อผูขอใชบริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู
………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท( …………………………………โทรศัพท(มือถือ.....................…………….… โทรสาร
……………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท( …………………………………………………………….… โทรสาร ……………………………………………………
ประเภทกิจการ ……………………………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค(ในการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ………………………………………………………………………….
สวนที่ 2 รายละเอียดทางเทคนิค
ระดับแรงดันไฟฟาที่ตองการเชื่อมโยงกับระบบของ กฟน. ....................................... กิโลโวลต(
ขนาด/แรงดัน/Vector group ของหมอแปลงไฟฟา
.......................................
ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟา ……………………………………………………………………………………………………………
จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟาของโครงการ .................เครื่อง กําลังการผลิตไฟฟารวม ………………. กิโลวัตต(
กรณีชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาเปVนอินเวอร(เตอร(
ยี่หอ...................................... รุน............................................... จํานวน.........................เครื่อง
พิกัดกําลังไฟฟา.................กิโลวัตต(ตอเครื่อง พิกัดแรงดันดาน AC ...............................โวลต(
เฟส (เฟสเดียว หรือ 3 เฟส) .................. Firmware Version.................................................
คุณสมบัติเฉพาะทางไฟฟา (Electrical Specification) เปVนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
กรณีมีอินเวอรเตอรมากกวา 1 รุน ใหแนบรายละเอียดเพิ่มเติมใหครบ
สวนที่ 3 ขอมูลโหลดของโครงการ
กําลังไฟฟาที่รับจาก กฟน.
กําลังไฟฟารวมที่ติดตั้ง

สูงสุด ................... กิโลวัตต(
สูงสุด ................... กิโลวัตต(

ต่ําสุด ....................... กิโลวัตต(
ต่ําสุด ....................... กิโลวัตต(

สวนที่ 4 รายชื่อผูติดตอประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………….……….. ตําแหนง…………………………………….…...
โทรศัพท( …………………………………………โทรศัพท(มือถือ....................................… โทรสาร
……………………………………………………
e-mail address …………………………………………………………………………………………………………………………
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สวนที่ 5 เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม * (ลงนามและประทับตราของบริษัททุกหนา)
1. แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงงานหรือแผนที่ของระบบไฟฟา
2. แบบระบบไฟฟา (Single Line Diagram) และระบบปองกัน (Metering and Relaying Diagram)
พรอมวิศวกรรับรองแบบ และสําเนาใบประจําตัวผูประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไมหมดอายุ
3. ฟ?งก(ชั่นการทํางานของระบบปองกัน
4. รายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟา พรอมขอกําหนดทางเทคนิค (Specification) เชน คา Xd, Xq,
Ro, Xo, R2, X2, Xd”, Xq”, Xd’, Xq’, Td”, Tq”, Td’, Tq’, P-Q curve (เฉพาะผูขอใชบริการ
ที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟา)
5. รายละเอียดทางเทคนิค (Specification) ของระบบไฟฟาและ/หรืออุปกรณ(ที่ใชในการเชื่อมตอ
ระบบไฟฟา เชน หมอแปลง (Transformer), เซอร(กิตเบรกเกอร( (Circuit Breaker), CT, PT, รีเลย(
(Relays), เครื่องวัดคุณภาพไฟฟา (Power Quality Meter) และแบบระบบ Teleprotection
สําหรับการเชื่อมตอระบบ 115 kV
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในการขอเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง ดังกลาว
ขางตนเปVนความจริงและจะปฏิบัติตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ลงชื่อ ................................................................................
(...............................................................................)
ตําแหนง ...........................................................................
วันที่ ................................................................................
หมายเหตุ: * เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบดวย ตนฉบับและสําเนา ดังนี้
เชื่อมตอ ณ ระดับแรงดัน
230/400 V
12/24 kV และ 69/115 kV

ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง จํานวนตนฉบับและสําเนารวม (ชุด)
ทุกขนาด

3

ต่ํากวา 1MW

6

ตั้งแต 1 MW

8
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เล็ก (SPP) ............................................................................................................................. 30

หนาที่ ก

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย
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(Small Power Producer - SPP)
พ.ศ. 2558
1. นิยามคําศัพท<
“ระบบโครงขายไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบโครงขายไฟฟาอื่น”

หมายความวา

“ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา”

หมายความวา

“ผูประกอบกิจการไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบสงไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบจําหนายไฟฟา”

หมายความวา

“ผูใชไฟฟา”

หมายความวา

“ผูขอใชบริการ”

หมายความวา

“ผูเชื่อมตอ”

หมายความวา

ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวง
ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาที่ไมใช
ของการไฟฟานครหลวง
หนวยงานที่ ทํา หนาที่ ควบคุ ม ระบบไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง
ผู ไดรั บ ใบอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การไฟฟา
หรื อ ผู ที่ ไ ดรั บ การยกเวนไมตองขอใบอนุ ญ าต
การประกอบกิ จ การไฟฟา ที่ ผ ลิ ต จั ดใหไดมา
จัดสง จําหนายไฟฟา หรือ ควบคุมระบบไฟฟา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
พลังงาน พ.ศ.2550 หรือฉบับลาสุด
ระบบส งของการไฟฟานครหล ว งระดั บ
แรงดันไฟฟา 69 , 115 และ 230 กิโลโวลตระบบจําหนายของการไฟฟานครหลวงระดับ
แรงดันไฟฟา 230/400 โวลต- และ 12 , 24
กิโลโวลตผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟานครหลวง
ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาที่ ข ออนุ ญ าตเชื่ อ มตอ
เครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟา หรื อระบบโครงขายไฟฟา
ของผู ประกอบกิ จ การไฟฟาเขากั บ ระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและ/
หรื อ ผู ใชไฟฟาที่ ข ออนุ ญ าตเชื่ อ มตอเครื่ อ ง
กํ า เนิ ด ไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง
ผูประกอบกิจการไฟฟา ที่ไดรับอนุญาตจากการ
ไฟฟานครหลวงใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา

หนาที่ 1

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
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“ผูผลิตไฟฟารายเล็ก”

หมายความวา

“เหตุผิดปกติ”

หมายความวา

“เหตุฉุกเฉิน”

หมายความวา

“ไฟฟาดับ”

หมายความวา

“จุดตอรวม”

หมายความวา

“จุดเชื่อมตอ”

หมายความวา

“การสวิตช-ชิ่ง”

หมายความวา

“ลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง”

หมายความวา

หรือระบบโครงขายไฟฟาของผูประกอบกิจการ
ไฟฟา เขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวงและ/หรือผูใชไฟฟาที่ไดรับอนุญาตให
เชื่ อ มตอเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟาเขากั บ ระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและผาน
การทดสอบการเชื่ อมตอตามที่ ก ารไฟฟานคร
หลวงกําหนดแลว
ผูประกอบกิจการไฟฟา ที่จําหนายไฟฟาใหกับ
การไฟฟาฝ@ า ยผลิ ต แหงประเทศไทย ตาม
ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ที่มีการประกาศและยังมีผลบังคับใชทั้งหมด
เหตุการณ-ใดๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟา หรื อ การปฏิ บั ติ ก ารระบบ
โครงขายไฟฟาทั้ งในกรณี ที่มี ไฟฟาดั บและไมมี
ไฟฟาดับ
กรณีเหตุการณ-ที่เปNนไปโดยปOจจุบันทันดวน โดย
ไมคาดคิดหรือคาดการณ-ลวงหนา ทั้งนี้ใหรวมถึง
กรณี อุบั ติ เหตุ เหตุสุ ด วิสั ย ภั ย ธรรมชาติ หรื อ
เหตุขัดของจากระบบผลิตไฟฟา หรือระบบสง
ไฟฟา หรือระบบจําหนายไฟฟา เปNนเหตุทําให
ตองดําเนินการแกไขสถานการณ-อยางเรงดวน
การขัดของในระบบผลิตไฟฟา หรือระบบสงไฟฟา
หรือระบบจําหนายไฟฟา มีผลทําใหระบบไฟฟา
หยุดการสงจายพลังงานไฟฟา
ตําแหนงในระบบโครงขายไฟฟาที่อยูใกลกับ ผู
เชื่อมตอที่สุด ซึ่งผูเชื่อมตอหรือผูใชไฟฟารายอื่น
อาจตอรวมได
จุ ด ที่ อุ ป กรณ- ข องผู เชื่ อ มตอ เชื่ อ มตอเขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟา
การปฏิ บั ติ ง านกั บ อุ ป กรณ- ใ นระบบโครงขาย
ไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาอื่นเพื่อตัดหรือ
จายกระแสไฟฟา หรือการควบคุมระบบไฟฟา
ใหมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยโดยมีลําดับการ
ปฏิบัติงานเปNนขั้นตอน
ลําดับการสั่งการ สับ-ปลด อุปกรณ-ไฟฟาที่
เรียงลําดับเปNนขั้นตอน

หนาที่ 2

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
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“เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตชชิ่ง (switching order)”
“กระบวนการปลดโหลด”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/EMS”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS”

หมายความวา

“อุปกรณ-ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit :
RTU)”

หมายความวา

“blackout”

หมายความวา

“interconnection circuit
breaker”

หมายความวา

“in-line connection”

หมายความวา

หมายความวา

เอกสารลําดับการ สับ-ปลด อุปกรณ-ไฟฟาเปNน
ขั้นตอน
วิธีการปลดภาระไฟฟาที่เลือกไวกอนแลวออก
จากระบบโครงขายไฟฟาโดยเจตนา เพื่ อ
ตอบสนองแกภาวะผิ ด ปกติ และรั ก ษาความ
มั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาเอาไว
ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition /Energy Management System
ซึ่งเปNนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ดานพลังงานไฟฟา ในระบบสงไฟฟา ของการ
ไฟฟานครหลวง สําหรับรับ-สงขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ-ไฟฟา และคา
วั ด ทางไฟฟาดานระบบสงไฟฟาและระบบ
จําหนายไฟฟา
ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition /Distribution Management
System ซึ่งเปNนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการดานพลังงานไฟฟา ในระบบจําหนาย
ไฟฟา ของการไฟฟานครหลวง สํ าหรับรั บ-สง
ขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั บ การชี้ บ อกสถานะของ
อุปกรณ-ไฟฟา และคาวัดทางไฟฟาดานระบบ
จําหนายไฟฟา
อุปกรณ-ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ทํา
หนาที่ในการรับสงขอมูลเพื่อการควบคุม หรือ
การชี้ บ อกสถานะของอุ ป กรณ- ที่ อ ยู ในระบบ
โครงขายไฟฟา
เหตุการณ-ที่ระบบผลิตไฟฟา ไมสามารถสงจาย
พลังงานไฟฟา ผานระบบสงของการไฟฟาฝ@าย
ผลิตแหงประเทศไทย และกอใหเกิดไฟฟาดับทั้ง
ประเทศ
circuit breaker ที่เชื่อมตอระหวางระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงกับระบบ
ไฟฟาของผูขอใชบริการ
สถานีไฟฟาที่ มีการเชื่อมตอชนิดคั่ นกลาง โดย
สถานีไฟฟาจะรับไฟจากระบบสงดานหนึ่ง และ
จายไฟใหระบบสงอีกดานหนึ่ง

หนาที่ 3

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
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“synchronization”

หมายความวา

กระบวนการที่ทําใหแรงเคลื่อนไฟฟาของเครื่อง
กํา เนิ ดไฟฟาสองเครื่ องซึ่ งไมไดตอเขาดวยกั น
โดยทางกล มีสภาพซิงโครนิสม-และเฟสตรงกัน

หนาที่ 4

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
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2. วัตถุประสงค<และขอบเขตของขอกําหนด
2.1 วัตถุประสงค<
ขอกําหนดการปฏิบั ติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับ นี้ เขี ยนขึ้นโดย มี วัตถุป ระสงคเพื่อใหผูเชื่อมตอหรือผูประกอบกิจการไฟฟาไดทราบ และปฏิบัติตามขอกําหนดดานปฏิบัติการที่
สามารถรับรูและเขาถึงวิธีปฏิบัติระหวางกันได โดยขอกําหนดนี้ไดกําหนด หนาที่ ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ รวมทั้งกําหนด หลักเกณฑ- และขอกําหนด
ทางเทคนิคดานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อไมใหมี
ผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงขายไฟฟา
2.2 ขอบเขต
ขอกํา หนดเกี่ย วกับ การปฏิบั ติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับ นี้ใชกับ ผูเชื่อมตอและ
ผูขอใชบริการทุกราย

หนาที่ 5

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

3. ความรับผิดชอบของผูเชื่อมตอ
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ- รวมทั้งวิธีการ
ดําเนินการตางๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่นๆ ที่อยูในขอบเขตของ
ขอกําหนดนี้ โดยผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งทรัพยากร
ตางๆ ที่การไฟฟานครหลวงพิจารณาแลววาจําเปNนในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เพื่อให
ระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟาอยูภายในเกณฑ-ที่กําหนด โดยการ
ไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิดําเนินการดังนี้
3.1 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอเปNนการ
ชั่วคราว หากการไฟฟานครหลวงเห็นวาผูเชื่อมตอไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา หรือขอกําหนด
ฉบับนี้ขอใดขอหนึ่ง
3.2 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจาก
ระบบโครงขายไฟฟาไดทั น ที ในกรณี มีเ หตุ ฉุกเฉิ น หรื อ กรณี ที่ทํ าใหเกิ ด ความไมปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาโดยไมตองแจงใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา และการไฟฟานครหลวง ไม
ตองรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพื่อรักษาระบบโครงขายไฟฟา และคุณภาพการบริการ
3.3 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ หาก
ตรวจพบวาการเชื่อมตอของผูเชื่อมตอมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพไฟฟา
ของระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยตองแจงใหการไฟฟา
นครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.4 ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายของการไฟฟานครหลวงทันที หากการ
ไฟฟานครหลวงเห็ น วาอุ ป กรณ- ที่เ ชื่ อมตอกับ ระบบโครงขายไฟฟาไมมี ความปลอดภั ย หรื อสงผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยตองแจงให
การไฟฟานครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.5 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอกรณีที่
การไฟฟานครหลวง ตองปฏิบัติงานเพื่อการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา
3.6 ผูเชื่อมตอตองมีอุปกรณ-และมาตรการควบคุมการทํางานเพื่อปองกันการจายไฟฟา
เขาสูระบบโครงขายไฟฟา ในขณะที่ระบบโครงขายไฟฟาสวนที่เชื่อมตอกับผูเชื่อมตอมีการดับไฟเพื่อ
ปฎิบัติงาน
3.7 กรณีเกิด blackout และผูเชื่อมตอไดรับการรองขอจากการไฟฟาฝ@ายผลิตแหง
ประเทศไทย ใหจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา โดยผูเชื่อมตอจะตองประสานงานกับการไฟฟาฝ@าย
ผลิตแหงประเทศไทย เพื่อใหการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทยแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ
กอนการจายไฟฟากลับเขาระบบโครงขายไฟฟาตามหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจาย
ไฟฟาระหวางการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.), การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)
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3.8 ผูเชื่อมตอเปNนผูรับผิดชอบในการ synchronization เขาสูระบบโครงขายไฟฟา และ
ตองไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวงทุกครั้ง กอนจะทําการ synchronization หรือ ยกเลิกการ
synchronization กับระบบโครงขายไฟฟา
3.9 การ synchronization ใหทําที่ generator circuit breaker หรือที่ interconnection circuit breaker ตามที่การไฟฟานครหลวงเห็นชอบ
3.10 การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนิ นการใดๆ ของผูเชื่อมตอกั บระบบโครงขายไฟฟาตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
3.11 หามมิ ใหผู เชื่ อมตอปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงระบบโครงขายไฟฟา และ/หรื อเครื่ อง
กําเนิดไฟฟา รวมทั้งระบบผลิตไฟฟาอื่นใด ที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอตามหลักเกณฑ- โดยมิไดรับ
อนุญาตจากการไฟฟานครหลวง ทั้งนี้หากผูเชื่อมตอมีแผนปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือ
ติด ตั้ งเครื่องกํ า เนิ ดไฟฟาเพิ่ม ตองแจงแผนการติ ด ตั้ งใหการไฟฟานครหลวงเห็ น ชอบกอนเริ่ ม
ดําเนินการไมนอยกวา 3 เดือน
3.12 หลังจากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว ผูเชื่อมตอตองกําหนดแผนงานและ
ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ-เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงอุปกรณ-ปองกันของผูเชื่อมตอ
ใหอยูในสภาพดีพรอมทํางานตลอดเวลา
3.13 ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพไฟฟาใหไดตามมาตรฐานของการ
ไฟฟานครหลวง หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือ บุคคลที่สาม อันเกิดจาก
การกระทําของผูเชื่อมตอ ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น
3.14 ผูเชื่อมตอจะตองจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจายไฟที่เชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟาในสภาพปกติ ที่เ ปN นปO จ จุบั น แจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ และตองไม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจายไฟ ยกเวนไดรับการติดตอไวลวงหนา และการไฟฟานครหลวงพิจารณา
อนุญาตแลวจึงดําเนินการได
3.15 กรณีผูเชื่อมตอมีการเปลี่ย นแปลงการเชื่อมตอการผลิตไฟฟา และ/หรื อระบบ
โครงขายไฟฟาอื่นในระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่เชื่อมตออยูกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง และสงผลกระทบกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงนั้น ตองไดรับ
การพิจารณาอนุญาตจากการไฟฟานครหลวง และกอนการปฏิบัติการเชื่อมตอดังกลาวของผูเชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง ผูเชื่อมตอตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา
ทราบทุกครั้ง
3.16 ผูเชื่อมตอที่มีระบบโครงขายไฟฟาอื่นที่มีระบบผลิตไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่ไดแสดงความประสงค-ให การไฟฟานครหลวง ไดทราบแลว จะตองจัดทําผัง
การจายไฟอางอิงภูมิศาสตร- (route diagram) และผังการจายไฟของอุปกรณ-ที่สถานีจายไฟฟา
(switching diagram) ที่จะสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงไดทุก
ชองทาง ใหการไฟฟานครหลวงทราบ และกรณีระบบโครงขายไฟฟาอื่นที่มีระบบผลิตไฟฟาเชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอมีการปรับปรุงรูปแบบการจายไฟฟาที่สามารถเชื่อมตอกับระบบ
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โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงได ผูเชื่อมตอตองจัดทําและแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ
ทุกครั้ง
3.17 ในกรณีที่ผูเชื่อมตอ จะตองเชื่อมตอแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง กับแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาอื่น ผูเชื่อมตอตองจัดสงขอมูลทางไฟฟา (electrical
parameter) ใหการไฟฟานครหลวงทราบ เพื่อวิเคราะห-ระบบไฟฟา กอนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ
3.18 กรณี ผูเชื่อมตอไดทําสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟากับการไฟฟานครหลวงไว มีความ
ตองการรับ-จายปริมาณพลังงานไฟฟาเกินกวาขอกําหนดตามสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟา ผูเชื่อมตอตอง
แจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทราบและตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
3.19 กรณีผูเชื่อมตอปฏิบัติการสับหรือปลดอุปกรณ-สวนที่เชื่อมตอ ตามที่ไดประสานงาน
ดําเนินการไวกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้แลว การไฟฟานครหลวง
ไมอนุญาตให สับหรือปลด เพื่อเปลี่ยนสถานะอุปกรณ-สวนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาใน
สภาวะเหตุการณ-ปกติ กอนไดรับการประสานงานและอนุญาตจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา
3.20 การไฟฟานครหลวงสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะแกไข เปลี่ ย นแปลง หรื อ กํ า หนดเงื่ อ นไข
รายละเอียดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา โดยผูเชื่อมตอ
จะตองยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
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4. การติดตอประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
4.1 บทนํา
ในระบบการจายไฟฟาที่เชื่อมโยงเขาดวยกันเปNนโครงขายขนาดใหญ จําเปNนจะตองจัด
ใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา การติดตอประสานงานเปNนกระบวนการหนึ่งที่
มีความสําคัญ เพื่อใหการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
สูง และเปNนไปอยางมีประสิทธิภาพ การไฟฟานครหลวงจึงไดกําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติ
ในการติดตอประสานงานดานปฏิบัติการ การปรับปรุงและบํารุงรักษา และการแลกเปลี่ยนขอมูล
รวมทั้งการแจงขอมูลเหตุการณ-ตางๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาระหวางกัน
4.2 วัตถุประสงค<
4.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติในการติดตอประสานงานในการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูเชื่อมตอ ใหมี
ระบบการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความ
มั่นคง และความปลอดภัยสูง
4.2.2 เพื่อกําหนดใหมีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล การจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูลขอเท็จจริงในเหตุการณ-ที่เกี่ยวของกับระบบการจายไฟของ
ระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูเชื่อมตอ เพื่อใชในการ
วิ เ คราะห- ตรวจสอบ และควบคุ ม ระบบโครงขายไฟฟาใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เสถียรภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัย
4.2.3 เพื่อกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูประสานงานรับผิดชอบดานปฏิบัติการ และชองทาง
การติดตอประสานงานระหวางกัน ของผูเชื่อมตอกับการไฟฟานครหลวง
4.3 ขอบเขต
ขอกํ า หนดการติ ด ตอประสานงานในการปฏิ บั ติ ก ารระบบโครงขายไฟฟานี้ ใ ชกั บ
ผูเชื่อมตอทุกราย
4.4 การดําเนินการ
การปฏิบัติการดานระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจัดใหมีหนวยงานดาน
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และสิ่ งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ประกอบดวย
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา ทําหนาที่ควบคุม ดูแล เฝาระวังระบบโครงขายไฟฟารวมถึงแกไขเหตุการณขัดของในระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS
และระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ใหเจาหนาที่ปฏิบัติการศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา
ใชดูแลระบบการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟา
การติดตอสื่อสาร การไฟฟานครหลวงจัดใหมีหลักปฏิบัติที่ใชสําหรับการติดตอสื่อสาร
ผานระบบสื่ อ สารหลั กโดยใช “วิ ทยุ สื่ อ สาร” และระบบสื่ อ สารรอง “โทรศั พท- ” ใชสํ า หรั บ
ประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง
การไฟฟานครหลวงกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการใชปายเตือนอันตรายกับอุปกรณ-ไฟฟา
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
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ของอุปกรณ-ไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมเอกสารลําดับขั้นตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ใหเปNนไปตาม
หลักดานวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย นอกจากนี้การไฟฟานครหลวงยังจัดใหมีเจาหนาที่
ปฏิ บั ติ ก าร จั ด การงานดานระบบไฟฟา ทํ า หนาที่ อํ า นวยการจั ด การวางแผนการขอดั บ ไฟเพื่ อ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีอุปกรณ-ไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
ผู เชื่ อมตอที่ เ ชื่ อ มตอเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟา ตองจั ดใหมี เ จาหนาที่ ป ฏิ บั ติ การ
สําหรับติดตอประสานงานดานปฏิบัติการควบคุมการจายไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟากับ
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวงอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และตองจัดใหมีอุปกรณควบคุม เฝาระวัง ตรวจสอบ ที่สามารถเชื่อมตอขอมูลคาวัดกับสถานะอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบรับ
– สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS ของการไฟฟานครหลวง
ผูเชื่ อมตอตองจั ดใหมี ห ลักปฏิบั ติ ที่ส อดคลองกั บ การไฟฟานครหลวงใชสํา หรับ การ
ติดตอสื่อสารสั่งการ โดยมีระบบสื่อสารหลัก ”วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท-” ใช
ประสานงานการควบคุมการจายไฟระหวางผูเชื่อมตอกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
ไดตอเนื่องตลอดเวลา รวมทั้งตองกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการแขวนปายเตือนอันตรายกับอุปกรณไฟฟา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ-ไฟฟาที่เชื่อมตอในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมเอกสาร
ลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ
ใหเปNนไปตามหลักดานวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย รวมทั้งตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ประสานงานดานระบบโครงขายไฟฟา ทํ า หนาที่ อํ า นวยการจั ด การวางแผนการขอดั บ ไฟเพื่ อ
ปฏิบัติงานของผูเชื่อมตอ
ผูเชื่ อมตอที่ เชื่ อมตอกั บระบบโครงขายไฟฟา ที่ร ะดับ แรงดั น 69 กิ โลโวลต-ขึ้นไป
การติดตอประสานงานกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาใหเปNนไปตามขอกําหนด “หลักปฏิบัติในการติดตอ
ประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง
(กฟน.), การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)” ตามรายละเอียดที่กําหนดไว
ในสิ่งแนบ และผูเชื่อมตอตองกําหนดรหัสชื่อเรียกขานของผูเชื่อมตอและแจงใหการไฟฟานครหลวง
ทราบ
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5. แผนปฏิบัติการและบํารุงรักษา
5.1 บทนํา
การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงและผูเชื่อมตอจะมีแผนงานใน
การปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ-ตางๆ ในระบบโครงขายไฟฟา หรืออุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาใหมีความพรอมใชงานอยูตลอดเวลา การไฟฟานครหลวงมีความจําเปNนที่จะตองทราบ
แผนงานตางๆของผูเชื่อมตอทุกราย สําหรับใชในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาใหมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อรั ก ษาความมั่ น คงของระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้ ง ดู แ ลความปลอดภั ย ของ
ผูปฏิบัติงาน และปองกันไมใหอุปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟาและอุปกรณ-ที่เชื่อมตอชํารุดเสียหาย
5.2 วัตถุประสงค<
5.2.1 เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ- ใ นการจั ด สงแผนปฏิ บั ติ ก ารและบํ า รุ ง รั ก ษาของ
ผูเชื่อมตอใหกับการไฟฟานครหลวง
5.2.2 เพื่อกําหนดขั้นตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟานครหลวง
และผูเชื่อมตอ
5.3 ขอบเขต
ขอกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
5.4 การดําเนินการ
5.4.1 แผนปฏิบัติการของผูเชื่อมตอ
ผูผลิตไฟฟารายเล็กตองจัดสงแผนหยุดเครื่องลวงหนา 1 ปw แผนหยุด
เครื่องรายเดือน แผนหยุดเครื่องรายสัปดาห- แผนหยุดเครื่องรายวัน แผนการ
ผลิตรายปw แผนการผลิตรายเดือน ปริมาณพลังไฟฟาที่รับหรือจายจากระบบ
โครงขายไฟฟา และแผนงานอื่ นๆที่ เกี่ ยวของใหการไฟฟานครหลวงทราบ
ตามที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กตองจัดสงใหกับการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย
สําหรับแผนการหยุดเครื่องลวงหนา 1 ปw ผูผลิตไฟฟารายเล็ก ตอง
จัดสงเปNนแผนรายปw ภายในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปw ใหการไฟฟานคร
หลวงไดรับทราบ และตองทบทวนแผนปฏิบัติเฝาติดตามแผนดังกลาวเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเปNนแผนปฏิบัติรายเดือนทุกๆ เดือน พรอมจัดสงใหการไฟฟานคร
หลวงทราบ เพื่อปรับแผนการซอมบํารุงใหสอดคลองกับการไฟฟานครหลวง
ไมนอยกวา 30 วันกอนถึงวันปฏิบัติงาน
5.4.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟานครหลวงเปHนผูรองขอดับไฟ
และ/หรือ ผูเชื่อมตอเปHนผูรองขอปลดการเชื่อมตอ
การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา ทั้งกรณีการไฟฟานครหลวงเปNนผูรองขอ
ดับไฟ และ/หรือ ผูเชื่อมตอเปNนผูรองขอปลดการเชื่อมตอ ขั้นตอนปฏิบัติให
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ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการ
ไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.), การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)” และในสวนกรณี
ที่ไมมีรายละเอียดใน “หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟา
ระหวางการไฟฟาฝ@า ยผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง
(กฟน.), การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)” ให
อยูในดุลพินิจของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
5.4.3 ขอมูลประกอบการจัดทําแผนบํารุงรักษา
กรณีที่ผูเชื่อมตอจะขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา จะตองจัดทําแผนบํารุงรักษา
สงใหการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย โดยใหระบุรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
(1) ชื่อ, ตําแหนง และขอบเขตงานของสถานที่ที่บํารุงรักษา
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา
(3) ชื่อผูติดตอประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลใหชัดเจน โดยรายชื่อให
ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการ
ไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.), การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)”
(4) รายละเอี ย ดแผนการบํ า รุ ง รั ก ษา วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ
(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา
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6. การควบคุมคุณภาพไฟฟา
6.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมแรงดัน การใชกําลังงานไฟฟารีแอกทีฟ และรักษาคุณภาพไฟฟาใหอยูภายในเกณฑ-ที่กําหนด
เพื่อใหผูเชื่อมตอและผูใชไฟฟาทุกรายในระบบโครงขายไฟฟามีแรงดันและคุณภาพไฟฟาอยูในเกณฑมาตรฐาน
6.2 วัตถุประสงค<
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ-ในการควบคุมแรงดันไฟฟา power factor แรงดันกระเพื่อม
ฮาร-มอนิก แรงดันไมไดดุล และความถี่ รวมทั้งขอกําหนดมาตรฐานอื่นที่ประกาศใชในอนาคต ณ จุด
เชื่อมตอ หรือจุดตอรวมใหเปNนไปตามมาตรฐานและเกณฑ-ที่กําหนด
6.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟานี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
6.4 การดําเนินการ
6.4.1 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟา
ผูเชื่อมตอตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุด
เชื่อมตอ ในสภาวะปกติ ตามตารางที่ 1 และใหยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.), การไฟฟาสวนภู มิภาค (กฟภ.)
และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)”
ตารางที่ 1 ระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุดเชื่อมตอใน
สภาวะปกติ
230 กิโลโวลต<
ระดับแรงดันในกรณีจายไฟปกติ
= 218.0 - 237.0 กิโลโวลต115 กิโลโวลต<
ระดับแรงดันในกรณีจายไฟปกติ
= 113.0 - 118.0 กิโลโวลต69 กิโลโวลต<
ระดับแรงดันในกรณีจายไฟปกติ

= 67.0 - 71.0 กิโลโวลต-

ผูเชื่อมตอตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุด
เชื่อมตอ ในสภาวะฉุกเฉิน ตามตารางที่ 2 และใหยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟาฝ@ายผลิตแหง
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ประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.), การไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.) และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)”
ตารางที่ 2 ระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุดเชื่อมตอ
ในสภาวะฉุกเฉิน
230 กิโลโวลต<
ระดับแรงดันในกรณีจายไฟฉุกเฉิน
= 218.0 - 242.0 กิโลโวลต115 กิโลโวลต<
ระดับแรงดันในกรณีจายไฟฉุกเฉิน
= 113.0 - 123.0 กิโลโวลต69 กิโลโวลต<
ระดับแรงดันในกรณีจายไฟฉุกเฉิน

= 67.0 - 72.5 กิโลโวลต-

กรณี ที่เ กิ ด ปO ญ หาในการควบคุ ม แรงดั น ของระบบโครงขายไฟฟา
เพื่อเปNนการรักษาความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา และปองกัน ความ
เสีย หายที่อาจเกิด ขึ้น ไดกั บอุ ปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟา อุ ปกรณ-ของผู
เชื่อมตอ และอุปกรณ-ของผูใชไฟฟา ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟานคร
หลวง สงวนสิทธิใหผูเชื่อมตอดําเนินการใดๆเพื่อชวยรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในเกณฑ-มาตรฐานได เชน การปรับแรงดันโดยใชหมอแปลง การจายกําลัง
งานไฟฟารีแอกทีฟเขาระบบโครงขายไฟฟา การรับกําลังงานไฟฟารีแอกทีฟ
จากระบบโครงขายไฟฟา หรือปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา
6.4.2 การควบคุมคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor)
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ทธิใหผู เชื่ อมตอปรั บ คาตั ว ประกอบ
กําลังไฟฟาของเครื่ องกํา เนิดไฟฟาใหเปNนไปตามคาที่ การไฟฟานครหลวง
กําหนด เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดัน ไฟฟาในระบบโครงขาย
ไฟฟา ทั้งนี้คาตัวประกอบกําลังที่การไฟฟานครหลวงกําหนดอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความจําเปNนของระบบโครงขายไฟฟาในแตละชวงเวลา
- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด Rotating Machine ตองสามารถ
ปรับคาตัวประกอบกําลังในชวงระหวาง 0.85 นําหนา ถึง 0.85 ตามหลัง
- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด Inverter Base ตองสามารถปรับ
คาตัวประกอบกําลังในชวงระหวาง 0.95 นําหนา ถึง 0.95 ตามหลัง หาก
เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 230/400 โวลต- หรือระหวาง
0.9 นําหนา ถึง 0.9 ตามหลัง หากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับ
แรงดัน 12 กิโลโวลต- ขึ้นไป
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6.4.3 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพื่อมที่จุดตอรวมเกิน
กวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ขอบั ง คั บ ใดๆที่ เ กี่ ย วของกั บ การควบคุ ม แรงดั น กระเพื่ อ มของการไฟฟา
นครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.4 การควบคุมฮาร<มอนิก (Harmonics)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสฮาร-มอนิกที่จุดตอรวมเกิน
กวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ขอบังคับใดๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมฮาร-มอนิก ของการไฟฟานครหลวง
รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.5 การควบคุมแรงดันไมไดดุล (Voltage Unbalance)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสไมไดดุลที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี การประเมิ น ที่ กํา หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
ขอบั งคั บใดๆที่ เ กี่ย วของกั บ การควบคุ มแรงดัน ไมไดดุ ล ของการไฟฟานคร
หลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.6 การควบคุมความถี่ไฟฟา
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมความถี่ไฟฟา ตามที่การไฟฟาฝ@ายผลิตแหง
ประเทศไทยกําหนด โดยยึดถือตาม “หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงาน
การจายไฟฟาระหวางการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.), การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(SPP)”
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7. การประสานงานดานความปลอดภัย
7.1 บทนํา
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสวนการปฏิบัติงานของการ
ไฟฟานครหลวงหรือผูเชื่อมตอ มีความจําเปNนที่จะตองกําหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณ-ตางๆ ใน
ระบบโครงขายไฟฟา และอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจึงไดจัดทํา
ขอกําหนดการประสานงานดานความปลอดภัยขึ้น ซึ่งผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดอยาง
เครงครัด
7.2 วัตถุประสงค<
7.2.1 เพื่อกําหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน
กับอุปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟา หรือผูปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟา
7.2.2 เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟา และ
อุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
7.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการประสานงานดานความปลอดภัยนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
7.4 การดําเนินการ
7.4.1 เมื่อผูเชื่อมตอมีความประสงค-จะปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา ใหผู เชื่อมตอจัด ทํ า ตารางแผนการปฏิ บัติ งาน รายชื่ อผู
ประสานงาน พรอมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของ แจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ของการไฟฟานครหลวงทราบ โดยการแจงใหยึดถือตาม หลักปฏิบัติในการ
ติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.), การไฟฟาสวนภูมิภ าค (กฟภ.) และ
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)
7.4.2
เมื่อผูเชื่อมตอไดรับการยืนยันสามารถดับไฟอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาได ใหผูเชื่อมตอดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
7.4.2.1 การจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)
สามารถแบงออกไดเปNน 2 ชวงขั้นตอนใหญ ๆ ไดดังนี้
• การจั ด ทํ า เอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง (switching
order) เพื่อดับไฟใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ใหดําเนินการ
ตามแนวทางดังนี้
- วางแนวทางการเตรียมการจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) โดยตองปลอดภัยตอผู
ปฏิบัติงานและใหครอบคลุมกับบริเวณที่จะทํางาน โดย
ใหคํานึงถึงหลักวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย
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- ตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่จะใชในการเตรียมเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) เชน แนวทางการ
สวิตช-ชิ่งยายโหลดภายในไปรับไฟจากแหลงจายอื่น หรือ
การปลดโหลดระหวางดับไฟปฏิบัติงาน
- เขียนลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง ลงในแบบฟอร-ม โดยตอง
เปNนไปตามหลักเกณฑ-และมาตรฐาน และใหแสดงขอมูล
ที่ ใชเตรี ย มเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง (switching
order) อยางครบถวนและงายแกการตรวจสอบ
- บริเวณที่จะทํางานจะตองมีการปลดไกตัดตอนและล็อค
ไวเพื่อไมใหสับไดอีกพรอมแขวนปายหามสับไกตัดตอน
กํากับไวทุกครั้ง
- พิจารณาให แนใจวาขอบเขตการเตรียมเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ปลดไกตัดตอน
อุ ป กรณ- นั้ น เมื่ อ ดํ า เนิ น การสวิ ต ช- ชิ่ ง ดั บ ไฟแลวเสร็ จ
ขอบเขตการปลดไก ตัดตอนจะอยูในลักษณะพรอมที่จะ
ใหเจาหนาที่ ป ฏิ บั ติ ง านไดโดยไมมี ไ ฟยอนเขามาทั้ ง
ทางตรง และทางออม
- บริ เ วณขอบเขตการสวิ ต ช- ชิ่ ง ดั บไฟควรตองสั บ earth
switch (ถาบริเวณดังกลาวติดตั้ง earth switch) ทุก
ครั้งในบริเวณขอบเขตดานที่เจาหนาที่จะปฏิบัติงาน โดย
กอนสับ earth switch ตองตรวจสอบคาแรงดันไฟฟา
เทากับศูนย-กอนเสมอ
- หลักการเตรียมลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่งเพื่อปลดอุปกรณไฟฟาที่ เ ชื่ อ มตอระหวางผู เชื่ อมตอกั บ ระบบโครงขาย
ไฟฟา ใหปลด circuit breaker บริเวณที่เกี่ยวของของ
แตละฝ@ายออกกอน แลวปลด disconnecting switch
บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละฝ@ายออกเปNนลําดับตอมา
หลังจากนั้นจึงจะสับ earth switch บริเวณที่เกี่ยวของ
ของแตละฝ@ายเปNนลําดับสุดทาย
• การจั ด ทํ า เอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง (switching
order) เพื่อจายไฟกลับ หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบรอย ใหดําเนินการตามแนวทาง ซึ่งมีหลักการเตรียม
ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง ใหปลดอุ ป กรณ- ไ ฟฟาที่ เ ชื่ อ มตอ
ระหวางผู เชื่ อ มตอกั บ ระบบโครงขายไฟฟาดั ง นี้ ใหปลด
earth switch บริเวณจุดเชื่อมตอ ของแตละฝ@ายออกกอน
เปNนลําดับแรก แลวสับ disconnecting switch บริเวณที่
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เกี่ยวของ ของแตละฝ@ายเปNนลําดับตอมา หลังจากนั้นจึงจะ
สับ circuit breaker บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละฝ@ายเปNน
ลําดับสุดทาย
7.4.2.2 หลั งจากการเตรี ยมเอกสารลํ าดั บ ขั้น ตอนสวิต ช- ชิ่ง (switching
order) เสร็จ จะตองใหผูมีอํานาจอนุมัติ ลงนามรับ รองความ
ถูกตองของเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)
นั้ น ทุ ก ครั้ ง โดยผู จั ด เตรี ย ม และผู อนุ มั ติ ต องไมเปN น บุ ค คลคน
เดียวกัน และผูอนุมัติตองเปNนผูที่มีคุณสมบัติไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร และตองเปNนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในสาย
งานที่ปฏิบัติ
7.4.2.3 ตองจัดสงเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ที่
ไดรับการตรวจและลงนามรับรองแลว ใหกับการไฟฟาฝ@ายผลิต
แหงประเทศไทย กอนถึงวันปฎิบัติงานจริง โดยใหเปNนไปตามที่
กําหนดใน “หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟา
ระหวางการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.), การไฟฟาสวนภู มิภาค (กฟภ.) และผู ผลิ ต
ไฟฟารายเล็ก (SPP)”
7.4.2.4 การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตชชิ่ง (switching order)
• เมื่ อ ถึ ง วั น ปฏิ บั ติ ง านตามเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง
(switching order) ผูเชื่อมตอตองศึกษาและตรวจสอบ
เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ของ
ตนเอง สามารถปฏิ บั ติไ ดจริ ง ในวั น ดํ า เนิ น การอี กครั้ ง
เนื่ อ งจา กบางค รั้ ง ส ถาน ะอุ ป กร ณ- ที่ เ ตรี ย มไว อา จ
เปลี่ ย นแปลงไป กรณี เ อกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง
(switching order) ที่เตรียมไวกอนหนานี้ไมสอดคลองกับ
สถานะอุ ป กรณ- ปO จ จุ บั น ใหแกไขเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) ใหสอดคลองกับสถานะ
ปOจจุบันและตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทราบ กอน
เริ่มปฏิบัติงาน โดยการแจงใหแจงผานการไฟฟาฝ@ายผลิ ต
แหงประเทศไทย
• ผู เชื่ อ มตอตองประสานงานกั บ ศู น ย- ค วบคุ ม ระบบไฟฟา
ผาน การไฟฟาฝ@ า ยผลิ ต แหงประเทศไทย กอนเริ่ ม การ
สวิ ต ช- ชิ่ ง ดั บ ไฟปฏิ บั ติ ง าน ตามเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) ที่ไดจัดเตรียมไว
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• ผูเชื่อมตอจะตองประสานงานและปฏิบัติตามเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ในสวนที่เชื่อมตออยาง
เปNนลําดับขั้นตอนโดยเครงครัด
• ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาจะประสานงานกับผูเชื่อมตอผาน
การไฟฟาฝ@ า ยผลิ ต แหงประเทศไทย ในการปฏิ บั ติ ต าม
ขั้น ตอนใน เอกสารลํา ดั บ ขั้น ตอนสวิ ต ช-ชิ่ ง (switching
order) ที่ไดจัดเตรียมไวแลวตั้งแตลําดับแรก ไปจนถึงลําดับ
สุดทาย ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปNนกระทันหันตองเปลี่ย น
ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง
ศู น ย- ค วบคุ ม ระบบไฟฟาจะ
ประสานงานกั บ ผู เชื่ อ มตอ ผานการไฟฟาฝ@ า ยผลิ ต แหง
ประเทศไทยเปNนกรณีไป โดยใหดําเนินการปฎิบัติการปลดสับอุปกรณ- ตามการสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาเปNน
ขั้นตอน
• การปฏิ บั ติ ก ารสั่ ง การ การเรี ย กขานชื่ อ อุ ป กรณ- จ ะตอง
ประกอบดวยชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ตามที่การไฟฟา
นครหลวงกําหนด
• ผู เชื่ อ มตอเมื่ อ ไดรั บ การสั่ ง การใหดํ า เนิ น การตามลํ า ดั บ
ขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง จะตองทวนลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่งนั้นทุก
ครั้งเพื่อปองกันการสื่อสารที่ไมชัดเจนและตรงกัน
• ผูเชื่อมตอตองแขวนหรือเก็บปายเตือน (tag) กับอุปกรณ-ที่
เชื่อมตอที่ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่งทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัย โดยมีสีและหลักการแขวนหรือเก็บปาย
เตือนดังนี้
* ปายแดง หมายถึง “อันตราย (prohibition sign)
หามสับไกตัดตอนนี้เปNนอันขาด” ใชสําหรับแขวนที่
ตัว อุ ป กรณ- ที่เ ปลี่ย นสถานะจากปกติ ที่สั บ เปN น ปลด
เนื่องจากมีเหตุจําเปNนหรือมีการทํางาน
* ปายเขียว หมายถึง “อันตราย (prohibition sign)
หามปลดไกตัดตอนนี้เปNนอันขาด” ใชสําหรับแขวนที่
ตัว อุ ป กรณ- ที่เ ปลี่ย นสถานะจากปกติ ที่ป ลดเปN น สั บ
เนื่องจากมีเหตุจําเปNนหรือมีการทํางาน
• เมื่อผูเชื่อมตอปฏิบัติการตามลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง แตละ
ขั้นตอนเสร็จใหแจงเวลาที่ดําเนินการ พรอมบันทึกขอมูลไว
ในสวนของผูเชื่อมตอ
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7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6

• หลังการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง ดับไฟเพื่อให
ผูปฏิบัติงานแลวเสร็จ ตองไดรับการยืนยันจากศูนย-ควบคุม
ระบบไฟฟาและผู เชื่ อ มตอทุ ก ครั้ ง กอนจะอนุ ญ าตให
เจาหนาที่เริ่มปฏิบัติงานได
• หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานแลวเสร็จ กอนการสวิตช-ชิ่ง
จายไฟกลับตองไดรับการยืนยันจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา
และผูเชื่อมตอทุกครั้ง
• ผู เชื่ อมตอตองตรวจสอบระบบควบคุ ม และปองกั น ของผู
เชื่ อมตอใหอยูในสภาพพรอมใชงานกอนเริ่มการสวิ ตช- ชิ่ ง
จายไฟกลับ
ผู เชื่ อ มตอตองบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ใ นแตละขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
หากผูเชื่อมตอมีขอสงสัยหรือเห็นวาลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่งของการปฏิบัติงาน
นั้นไมถูกตองใหรีบติดตอไปยังศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทันที
ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ในสวนของตนเองที่รับผิดชอบเทานั้น
ยกเวนกรณีเปNนอุปกรณ-ที่เชื่อมตอรูปแบบ in-line connection ตองไดรับ
การอนุญาตจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟากอนทุกครั้ง
ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

7.5 การดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉิน เชน เกิดเหตุการณ-ระบบไฟฟาขัดของ เพื่อให
การแกไขเหตุดังกลาวเปNนไปดวยความรวดเร็ว และปองกันความผิดพลาดตางๆ ศูนย-ควบคุมระบบ
ไฟฟา จะประสานงานกับผูเชื่อมตอโดยตรง โดยไมผานการไฟฟาฝ@ายผลิตแหงประเทศไทย
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
8.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงมีหนาที่ในการประเมิ น
ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา เพื่ อรั กษาคุ ณภาพไฟฟาใหอยู ในเกณฑ- มาตรฐาน
รวมทั้งควบคุมการจายไฟฟาใหเปNนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ-ตางๆ
ใหการประเมิ น ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟาสามารถดํ า เนิ น การไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยรักษาความมั่นคงรวมทั้งความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.2 วัตถุประสงค<
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ-ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวงใหสามารถดํา เนิ นการไดอยางมีป ระสิทธิ ภาพ เพื่ อชวยรักษาความมั่น คง
คุณภาพ และความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.3 ขอบเขต
ขอกํ า หนดการประเมิ น ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟานี้ ใ ชกั บ
ผูเชื่อมตอทุกราย
8.4 การดําเนินงาน
8.4.1 การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟา ณ จุดตอรวม
ตามระยะเวลาที่การไฟฟานครหลวงเห็นสมควร โดยผูเชื่อมตอจะตองอํานวย
ความสะดวกและเขารวมกั บ เจาหนาที่ ของการไฟฟานครหลวงในการเขา
ตรวจสอบ
8.4.2 หากมี การรองขอจากผู เชื่ อมตอใหมี การประเมิ น คุ ณภาพไฟฟา การไฟฟา
นครหลวงจะคิดคาใชจายจากผูเชื่อมตอที่รองขอ
8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบวาผูเชื่อมตอดําเนินการใดๆ ที่สงผลใหคุณภาพไฟฟา
ไมเปNนไปตามขอกําหนดในขอ 6. (การควบคุมคุณภาพไฟฟา) การไฟฟานคร
หลวงจะทํ าหนังสือแจงใหผูเชื่อมตอแกไขเพื่ อใหคุ ณภาพไฟฟาเปNน ไปตาม
ขอกําหนด หากไมสามารถดําเนินการแกไขได การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ
ในการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟาใหอยูในระดับที่
เหมาะสม ไมสงผลเสียตอผูใชไฟฟารายอื่น
8.4.4 ผูเชื่ อมตอตองดู แลและบํ ารุงรักษาอุ ปกรณ-จ ายไฟฟา อุป กรณ-ควบคุมและ
ปองกันที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา ตาม
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
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8.4.5 ผูเชื่อมตอตองดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล ที่เชื่อมตอกับ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS ของการไฟฟานครหลวง ใหอยูใน
สภาพดีสามารถใชงานไดตลอดเวลา
8.4.6 กรณี ที่อุ ป กรณ- ควบคุ มระยะไกลของผู เชื่ อ มตอ ไมสามารถติ ด ตอกั บ ศู น ยควบคุมระบบไฟฟาได การไฟฟานครหลวงจะแจงใหผูเชื่อมตอทราบ และผู
เชื่อมตอตองจัดสงเจาหนาที่เขารวมตรวจสอบพรอมกับเจาหนาที่ของการ
ไฟฟานครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบวาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล
ของผูเชื่อมตอชํารุด ผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ สามารถใช
งานไดเปNนปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหวางที่อุปกรณ-ควบคุมระยะไกลอยู
ระหวางการแกไข การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเขาควบคุ ม
อุปกรณ-จายไฟ ณ จุดเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และหากผูเชื่อมตอยังไม
สามารถดําเนินการแกไขใหใชงานไดภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการ
ใดๆ นับจากวันที่ตรวจพบวาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขาย
ไฟฟา
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9. การทดสอบระบบ
9.1 บทนํา
การทดสอบระบบ เปNนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผูขอใชบริการที่
เกี่ ย วของกั บ อุ ป กรณ- ใดๆ ที่ เ ชื่ อ มตอกั บ ระบบโครงขายไฟฟา ภายหลั งจากที่ ผู ขอใชบริ การไดรั บ
อนุญาตใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาอื่นเขากับระบบโครงขายไฟฟาแลว
หรือเปNนการขอทดสอบโดยการไฟฟานครหลวง กอนการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา
9.2 วัตถุประสงค<
เพื่อกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ-ระบบโครงขายไฟฟาและผูใชไฟฟา
9.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการทดสอบระบบนี้ใชกับผูขอใชบริการทุกราย
9.4 การดําเนินการ
9.4.1
ผูขอใชบริการที่มีความประสงค-จะทดสอบระบบตองยื่นคํารองขอทดสอบ
ระบบกับการไฟฟานครหลวงไมนอยกวา 3 เดือนกอนการทดสอบระบบ
9.4.2 คํารองที่ยื่นขอทดสอบระบบตองประกอบดวยวัตถุประสงค- ขอบเขต ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9.4.3 หากขอมูลที่ยื่นคํารองขอทดสอบระบบไมเพียงพอ การไฟฟานครหลวง
สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมได โดยการไฟฟานครหลวงจะไมอนุญาตให
ดําเนินการใดๆ จนกวาจะไดรับขอมูลที่เพียงพอจากผูขอใชบริการ
9.4.4 การไฟฟานครหลวงจะแจงผลการพิจารณาใหผูขอใชบริการทราบภายใน 45
วัน นับจากวันที่ยื่นคํารองและไดรับเอกสารครบถวน
9.4.5 เมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวงใหทดสอบระบบได
ผูขอใชบริการตองสงแผนการทดสอบ ซึ่งประกอบดวยเอกสารลําดับขั้นตอน
การสวิตช-ชิ่ง ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผูที่เกี่ยวของในการทดสอบ
และอื่นๆ ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด ใหกับการไฟฟานครหลวงภายใน
7 วัน นับจากวันที่ไดรับการแจงผลอนุญาต
9.4.6 การไฟฟานครหลวงจะเขาดําเนินการทดสอบอุปกรณ-จายไฟ ระบบควบคุม
ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล และการทดสอบ
คุณภาพไฟฟาของผูขอใชบริการ ภายหลังจากผูขอใชบริการไดติดตั้งและ
ทดสอบอุปกรณ-จายไฟ ระบบควบคุม ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล และทดสอบคุณภาพไฟฟาแลวเสร็จ โดยผูขอใชบริการตองแจง
ใหการไฟฟานครหลวงทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
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9.4.7 หลังจากที่ผูขอใชบริการทดสอบระบบแลวเสร็จ ผูขอใชบริการตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบ ใหการไฟฟานครหลวงทราบภายใน 15 วัน โดย
รายงานสรุปผลการทดสอบตองประกอบดวย ขอมูลของอุปกรณ-และระบบที่
ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมทั้งผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ผูใชไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่น
9.4.8 กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทดสอบระบบของผูขอใชบริการ ผูขอใช
บริการตองเปNนผูรับผิดชอบคาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
9.4.9 กรณีที่การไฟฟานครหลวงเปNนผูขอทดสอบ หรือดําเนินการใดๆ นอกเหนือจาก
การดําเนินงานตามปกติเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบ
โครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจะดําเนินการจัดทําขอตกลงกับผูที่
เกี่ยวของเปNนกรณีๆ ไป
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10. การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
10.1 บทนํา
การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการเปNนการดําเนินงานเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพ คุณภาพไฟฟา และเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการใน
สภาวะตางๆ รวมทั้งเปNนการตรวจวัดผลกระทบที่จะมีตอระบบการจายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ในขณะที่ผูขอใชบริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอ (synchronization) เขามาในระบบโครงขาย
ไฟฟา และปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาออกจากระบบโครงขายไฟฟา
10.2 วัตถุประสงค<
10.2.1 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ
10.2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพไฟฟาของผูขอใชบริการ
10.2.3 เพื่อทดสอบเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ
10.2.4 เพื่อตรวจวัดผลกระทบที่จะมีตอระบบโครงขายไฟฟาในขณะที่ผูขอใช
บริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอ (synchronization) เขามาในระบบ
โครงขายไฟฟา และปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาออกจากระบบ
โครงขายไฟฟา
10.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟานี้
ใชกับผูขอใชบริการที่ขอเชื่อมตอ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟา
10.4 การดําเนินงาน
10.4.1 ในการทดสอบเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟา ผูขอใช
บริการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และ
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟา หากผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอกําหนดขอใดขอ
หนึ่ง การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุญาตการขอเชื่อมตอ
10.4.2 การทดสอบเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการทั้งหมดจะถูก
บันทึก และตรวจสอบโดยตัวแทนจากการไฟฟานครหลวง
10.4.3 การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการที่จะทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟา เปNนการดําเนินงานที่ถือวายังไมเปNนการเริ่มตนซื้อขาย
ไฟฟา
10.4.4 ในการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ กรณีที่มี
การปลด หรือเชื่อมตอ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบ
โครงขายไฟฟา ผูขอใชบริการตองแจงศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา กอนการ
ดําเนินการทุกครั้ง
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10.4.5 ขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมตอ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟา
ของผูขอใชบริการที่จะทําสัญญาซื้อขายไฟฟามีดังนี้
(1) การไฟฟานครหลวงชี้แจงหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการ
จายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงและผูขอใชบริการ
(2) ผูขอใชบริการดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา
เขาสูระบบโครงขายไฟฟา โดยเดิน เครื่องกํา เนิดไฟฟาเชื่อมตอ
(synchronization) เขากับ ระบบโครงขายไฟฟา ที่ปริมาณกําลัง
ไฟฟาสูงสุด ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และการไฟฟานครหลวงขอ
สงวนสิ ท ธิ ก ารอนุ ญ าตใหทดสอบเชื่ อ มตอ ปริ ม าณสู ง กวา
กําลังไฟฟาสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และผูขอใชบริการตอง
เปNนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนเพิ่มนี้
(3) กรณีผูขอใชบริการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา แลวเกิด
ความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา ผูใชไฟฟา หรือผูเชื่อมตอ
รายอื่น ผูขอใชบริการตองเปNนผูรับผิดชอบคาเสียหายดังกลาว
(4) การทดสอบการปลดการเชื่อมตอที่ปริมาณโหลดตางๆ ของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาซึ่งเปNนไปตามระเบียบขอบังคับของการไฟฟาฝ@ายผลิต
แหงประเทศไทย หากการไฟฟานครหลวงพิจารณาแลวเห็นวาจะ
เกิดผลกระทบตอความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟา
นครหลวงขอสงวนสิทธิใหผูขอใชบริการระงับการทดสอบเปNนการ
ชั่ว คราว จนกวาผู ขอใชบริการจะมี มาตรการแกไขหรื อปองกั น
ผลกระทบจากการทดสอบที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น จึงจะ
อนุญาตใหทําการทดสอบในขั้นตอนตอไป
10.4.6 หากผลการทดสอบเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการเขากับ
ระบบโครงขายไฟฟาไมผานหลักเกณฑ-ตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาในขั้นตอนใด การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาอนุญาตการทดสอบการเชื่อมตอขั้นตอนดังกลาวครั้งตอไป
10.4.7 การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิ์ที่จะปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของ
ผูขอใชบริการออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากตรวจพบวาการทดสอบ
การเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของผูขอใช
บริการมีผลกระทบกับระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอหรือผูใชไฟฟารายอื่น
10.4.8 ใหผู ขอใชบริการ ทํา บัน ทึกแจงวัน เริ่มตนซื้อขายไฟฟาใหแกการไฟฟา
นครหลวงทราบ หลังจากผานการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา
แลว
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11. การกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
11.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา จําเปNนตองมีการกําหนดหลักเกณฑ-การเรียกชื่อ
และหมายเลขไกตัดตอนตางๆ ใหถูกตองตรงกันเพื่อใหการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ-มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ-ตางๆ ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไก
ตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเพื่อใชในการควบคุมอุปกรณ-ระหวางกันตอไป
11.2 วัตถุประสงค<
11.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ-ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟา ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด เพื่อใหมีชื่อ
เรียกที่ถูกตองตรงกัน
11.2.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ-ในระบบ
โครงขายไฟฟา หรืออุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
11.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟานี้
ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
11.4 การดําเนินการ
11.4.1 การไฟฟานครหลวงจะเปNนผูกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนใหกับ
อุปกรณ-ทางไฟฟาทุกชนิดที่เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ตามที่การ
ไฟฟานครหลวงกําหนด ซึ่งชื่อและหมายเลขไกตัดตอนดังกลาวจะเปNนชื่อ
และหมายเลขเฉพาะตัวอุปกรณ-และไมซ้ํากัน
11.4.2 การไฟฟานครหลวงจะเปNนผูจัดทําผังระบบโครงขายไฟฟาในสวนที่มีความ
เกี่ยวของกับผูเชื่อมตอรายนั้นๆ โดยผูเชื่อมตอตองสงมอบรายละเอียดที่
เกี่ยวของใหกับการไฟฟานครหลวง เมื่อผูขอใชบริการยื่นคํารองขอทดสอบ
ระบบ
11.4.3 เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ-ใหมเพิ่มเติม ที่จะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาหรือมีการจัดเรียงอุปกรณ-ในการเชื่อมตอใหมใหผูเชื่อมตอแจงให การ
ไฟฟานครหลวงกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอน กอนดําเนินการติดตั้ง
หรือจัดเรียงใหมทุกครั้ง
11.4.4 ผูเชื่อมตอตองเปNนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ตามที่ ก ารไฟฟานครหลวงกํ า หนด และติ ด ตั้ ง ไวตรงตามตํ า แหนงของ
อุปกรณ-นั้น โดยสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน รวมทั้งมีหนาที่ตองดูแลและ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
11.4.5 ผูเชื่อมตอจะตองอํานวยความสะดวกทุกครั้งที่เจาหนาที่ของการไฟฟานคร
หลวงเขาตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงติดตั้ง ชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอน
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12. การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
12.1 บทนํา
การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาเปNนการบันทึกขอมูลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้งการบันทึกคาพารามิเตอรตางๆ ที่ สํา คั ญ ทางระบบไฟฟาของผูเชื่ อมตอ เพื่ อใชเปN น ขอมูล ใหกั บ การไฟฟานครหลวงสํ า หรั บ
วิเคราะห-การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ และสภาวะเกิด
เหตุขัดของที่ทําใหไฟฟาดับ
12.2 วัตถุประสงค<
เพื่ อกํ าหนดหลักเกณฑ-ในการบั นทึ กและจั ดสงขอมูล การปฏิ บัติ การระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอ
12.3 ขอบเขต
ขอกํ า หนดการบั น ทึ ก และจั ด สงขอมู ล การปฏิ บั ติ ก ารระบบโครงขายไฟฟานี้ ใชกั บ
ผูเชื่อมตอทุกราย
12.4 การดําเนินงาน
12.4.1 ผูเชื่อมตอจะตองบันทึกขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา รวมทั้งคาพารามิเตอร-ตางๆ ที่สําคัญทางระบบไฟฟา และ
ที่การไฟฟานครหลวงกํ าหนด ทั้งในสภาวะปกติ สภาวะเกิด เหตุผิ ดปกติ
และสภาวะเกิดเหตุขัดของ
12.4.2 ผู เชื่ อ มตอจะตองสงขอมู ล ใหกั บ การไฟฟานครหลวง ตามที่ ก ารไฟฟา
นครหลวงรองขอ
12.4.3 ขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ตอง
แจงใหกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทราบจะตองเปNนไปตามที่การไฟฟานคร
หลวงกําหนดโดยมีรายละเอียดเปNนอยางนอย ดังนี้
(1) สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ ผูเชื่อมตอตองแจงเหตุการณ-ใหศูนยควบคุมระบบไฟฟาทราบในเบื้องตนโดยทันที หลังจากนั้นผู
เชื่อมตอตองบันทึกคากําลังงานไฟฟาจริง หรือกําลังงาน
ไฟฟารีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน หรือกระแสไฟฟา หรือ
power factor หรือความถี่ไฟฟาที่ผิดปกติ เวลาที่เกิดขึ้น
และเวลาที่ เ หตุ การณ- กลั บ สู สภาวะปกติ รายละเอี ย ดของ
อุปกรณ-ที่ทําใหเกิดสภาวะผิดปกติ และขอมูลจากชุดแจงเหตุ
พรอมทั้งสาเหตุและแนวทางแกไข

หนาที่ 28
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สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

(2) สภาวะเกิ ด เหตุ ขัด ของที่ ทําใหไฟฟาดั บ ผู เชื่ อมตอตองแจง
เหตุการณ-ใหศูนย- ควบคุมระบบไฟฟาทราบในเบื้องตนโดย
ทั น ที หลั ง จากนั้ น ผู เชื่ อ มตอตองบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ- โ ดยมี
รายละเอี ยดของชื่ อและหมายเลขไกตัดตอนของอุปกรณ- ที่
ทํ า งาน และเวลาที่ ตั ด วงจร รี เ ลย- และชุ ด แจงเหตุ (alarm
annunciator) คาความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟาจริง
กําลังงานไฟฟารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟา power
factor และความถี่ ในขณะที่เกิดขอขัดของ สาเหตุที่ทําให
เกิ ด ขอขั ด ของ หรื อ สาเหตุ ที่ พ อสั น นิ ษ ฐานไดในขณะนั้ น
รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่ผูเชื่อมตอพรอม
หรือคาดวาจะเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบโครงขาย
ไฟฟา และสภาพอากาศขณะที่เกิดขอขัดของ
(3) ผูเชื่อมตอตองบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ดําเนินการเกี่ยวของ
กับระบบการจายไฟ ดังกลาว โดยจัดเก็บไวอยางนอยเปN น
ระยะเวลา 5 ปw
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สิ่งแนบ
หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟา
ระหวางการไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
และ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)

หนาที่ 30

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 31

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 32

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 33

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 34

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 35

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 36

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 37

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 38

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 39

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 40

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 41

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 42

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 43

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 44

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 45

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 46

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 47

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 48

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 49

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 50

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 51

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 52

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 53

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 54

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 55

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก พ.ศ. 2558

หนาที่ 56

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
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การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
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ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producer - VSPP)
พ.ศ. 2558
1. นิยามคําศัพท>
“ระบบโครงขายไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบโครงขายไฟฟาอื่น”

หมายความวา

“ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา”

หมายความวา

“ผูประกอบกิจการไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบสงไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบจําหนายไฟฟา”

หมายความวา

“ผูใชไฟฟา”
“ผูขอใชบริการ”

หมายความวา
หมายความวา

“ผูเชื่อมตอ”

หมายความวา

ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวง
ระบบสงไฟฟาหรือระบบจํ า หนายไฟฟาที่ไมใช
ของการไฟฟานครหลวง
หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมระบบไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวง
ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟา หรือ
ผู ที่ ไ ดรั บ การยกเวนไมตองขอใบอนุ ญ าตการ
ประกอบกิจการไฟฟา ที่ผลิต จัดใหไดมา จัดสง
จํ า หนายไฟฟา หรื อ ควบคุ ม ระบบไฟฟา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งาน
พ.ศ.2550 หรือฉบับลาสุด
ร ะ บ บ ส ง ข อ ง ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง ร ะ ดั บ
แรงดันไฟฟา 69, 115 และ 230 กิโลโวลตระบบจํ า หนายของการไฟฟานครหลวงระดั บ
แรงดันไฟฟา 230/400 โวลต-, 12 และ 24 กิโล
โวลตผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟานครหลวง
ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาที่ ข ออนุ ญ าตเชื่ อ มตอ
เครื่องกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขายไฟฟาของ
ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและ/หรื อ ผู ใช
ไฟฟาที่ขออนุญาตเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขา
กับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ผูประกอบกิจการไฟฟา ที่ไดรับอนุญาตจากการ
ไฟฟานครหลวงใหเชื่ อมตอเครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟา
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การไฟฟานครหลวง
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“ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก”

หมายความวา

“อินเวอร-เตอร- (inverter)”

หมายความวา

“เหตุผิดปกติ”

หมายความวา

“เหตุฉุกเฉิน”

หมายความวา

“ไฟฟาดับ”

หมายความวา

“จุดตอรวม”

หมายความวา

“จุดเชื่อมตอ”

หมายความวา

หรือระบบโครงขายไฟฟาของผูประกอบกิจการ
ไฟฟา เขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวงและ/หรือผูใชไฟฟาที่ไดรับอนุญาตให
เชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและผานการ
ทดสอบการเชื่ อมตอตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนดแลว
ผูประกอบกิ จ การไฟฟา ที่ จํา หนายไฟฟาใหกั บ
การไฟฟานครหลวง ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา
จากผู ผลิตไฟฟาขนาดเล็ กมากที่ มีการประกาศ
และยังมีผลบังคับใชทั้งหมด
อุปกรณ-ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนไฟฟากระแสตรงจาก
แผงเซลล- แ สงอาทิ ต ย- ห รื อ แหลงกํ า เนิ ด ไฟฟา
กระแสตรงอื่ น ๆ ไปเปT น ไฟฟากระแสสลั บ ซึ่ ง มี
ความเหมาะสมที่จะนําไปใชงานตอโดยการไฟฟา
นครหลวงได
เหตุการณ-ใดๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟา หรือการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาทั้งในกรณีที่มีไฟฟาดับและไมมีไฟฟาดับ
กรณีเหตุการณ-ที่เปTนไปโดยปUจจุบันทันดวน โดย
ไมคาดคิดหรือคาดการณ-ลวงหนา ทั้งนี้ใหรวมถึง
กรณี อุ บั ติ เ หตุ เหตุ สุ ด วิ สั ย ภั ย ธรรมชาติ หรื อ
เหตุ ขัด ของจากระบบผลิ ตไฟฟา หรื อระบบสง
ไฟฟา หรือระบบจํา หนายไฟฟา เปT นเหตุ ทําให
ตองดําเนินการแกไขสถานการณ-อยางเรงดวน
การขั ด ของในระบบผลิ ต ไฟฟา หรื อ ระบบสง
ไฟฟา หรือระบบจําหนายไฟฟา มีผลทําใหระบบ
ไฟฟาหยุดการสงจายพลังงานไฟฟา
ตํ า แหนงในระบบโครงขายไฟฟาที่ อยู ใกลกั บ ผู
เชื่อมตอที่สุด ซึ่งผูเชื่อมตอหรือผูใชไฟฟารายอื่น
อาจตอรวมได
จุดที่อุปกรณ-ของผูเชื่อมตอ เชื่อมตอเขากับระบบ
โครงขายไฟฟา

หนาที่ 2

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
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“การสวิตช-ชิ่ง”

หมายความวา

“ลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง”

หมายความวา

“เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตชชิ่ง (switching order)”
“กระบวนการปลดโหลด”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/EMS”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS”

หมายความวา

“อุปกรณ-ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit:
RTU)”

หมายความวา

หมายความวา

การปฏิ บั ติ ง านกั บ อุ ป กรณ- ใ นระบบโครงขาย
ไฟฟาหรื อระบบโครงขายไฟฟาอื่ น เพื่ อตั ด หรื อ
จายกระแสไฟฟา หรือการควบคุมระบบไฟฟาให
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และปลอดภั ย โดยมี ลํ า ดั บ การ
ปฏิบัติงานเปTนขั้นตอน
ลํ า ดั บ การสั่ ง การสั บ -ปลดอุ ป กรณ- ไ ฟฟาที่
เรียงลําดับเปTนขั้นตอน
เอกสารลํ า ดั บ การสั บ -ปลด อุ ป กรณ- ไฟฟาเปT น
ขั้นตอน
วิ ธี การปลดภาระไฟฟาที่ เ ลื อ กไวกอนแลวออก
จากระบบโครงขายไฟฟาโดยเจตนา เพื่ อ
ตอบสนองแกภาวะผิ ด ปกติ และรั ก ษาความ
มั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาเอาไว
ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition /Energy Management System
ซึ่งเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ดานพลั ง งานไฟฟา ในระบบสงไฟฟา ของการ
ไฟฟานครหลวง สําหรับรับ-สงขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ-ไฟฟา และคา
วั ด ทางไฟฟาดานระบบสงไฟฟาและระบบ
จําหนายไฟฟา
ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition /Distribution Management
System ซึ่งเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการดานพลังงานไฟฟา ในระบบจําหนาย
ไฟฟา ของการไฟฟานครหลวง สํ า หรั บ รั บ -สง
ขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั บ การชี้ บ อกสถานะของ
อุป กรณ- ไฟฟา และคาวั ด ทางไฟฟาดานระบบ
จําหนายไฟฟา
อุป กรณ- ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ ทํา
หนาที่ ในการรั บ สงขอมู ล เพื่ อการควบคุ ม หรื อ
การชี้ บ อกสถานะของอุ ป กรณ- ที่ อ ยู ในระบบ
โครงขายไฟฟา
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การไฟฟานครหลวง
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สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558

“interconnection circuit
breaker”

หมายความวา

“in-line connection”

หมายความวา

“synchronization”

หมายความวา

circuit breaker ที่เชื่อมตอระหวางระบบโครง
ขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงกับระบบไฟฟา
ของผูขอใชบริการหรือผูเชื่อมตอ
สถานีไฟฟาที่มีการเชื่อมตอชนิดคั่นกลาง โดย
สถานีไฟฟาจะรับไฟจากระบบสงดานหนึ่ง และ
จายไฟใหระบบสงอีกดานหนึ่ง
กระบวนการที่ทําใหแรงเคลื่อนไฟฟาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาสองเครื่องซึ่งไมไดตอเขาดวยกันโดย
ทางกล มีสภาพซิงโครนิสม-และเฟสตรงกัน

หนาที่ 4

การไฟฟานครหลวง
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2. วัตถุประสงค>และขอบเขตของขอกําหนด
2.1 วัตถุประสงค>
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ อใหผู เชื่ อมตอหรือผู ประกอบกิ จการไฟฟาไดทราบและปฏิ บั ติต ามขอกํ าหนดดานปฏิ บั ติการที่
สามารถรับรูและเขาถึงวิธีปฏิบัติระหวางกันได โดยขอกําหนดนี้ไดกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ- และขอกําหนด
ทางเทคนิคดานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อไมใหมี
ผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงขายไฟฟา
2.2 ขอบเขต
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ใชกับผูเชื่อมตอ และผูขอ
ใชบริการทุกราย

หนาที่ 5

การไฟฟานครหลวง
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3. ความรับผิดชอบของผูเชื่อมตอ
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ- รวมทั้งวิธีการ
ดําเนินการตางๆในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่นๆ ที่อยูในขอบเขตของ
ขอกําหนดนี้ โดยผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งทรัพยากร
ตางๆ ที่การไฟฟานครหลวงพิจารณาแลววาจําเปTนในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เพื่อให
ระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟาอยูภายในเกณฑ-ที่กําหนด โดยการ
ไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิดําเนินการดังนี้
3.1 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอเปTนการ
ชั่วคราว หากการไฟฟานครหลวงเห็นวา ผูเชื่อมตอไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา หรือขอกําหนด
ฉบับนี้ขอใดขอหนึ่ง
3.2 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจาก
ระบบโครงขายไฟฟาไดทั นที ในกรณี มีเ หตุ ฉุกเฉิ น หรือกรณี ที่ทําใหเกิ ด ความไมปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา โดยไมตองแจงใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา และการไฟฟานครหลวง
ไมตองรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพื่อรักษาระบบโครงขายไฟฟา และคุณภาพการบริการ
3.3 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ หาก
ตรวจพบวาการเชื่อมตอของผูเชื่อมตอมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพไฟฟา
ของระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยตองแจงใหการไฟฟา
นครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.4 ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายของการไฟฟานครหลวงทันที หากการ
ไฟฟานครหลวงเห็ น วาอุ ป กรณ- ที่เ ชื่ อมตอกับ ระบบโครงขายไฟฟาไมมี ความปลอดภั ย หรื อสงผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยตองแจงให
การไฟฟานครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.5 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอกรณีที่
การไฟฟานครหลวง ตองปฏิบัติงานเพื่อการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา
3.6 ผูเชื่อมตอตองมีอุปกรณ-และมาตรการควบคุมการทํางานเพื่อปองกันการจายไฟฟา
เขาสูระบบโครงขายไฟฟา ในขณะที่ระบบโครงขายไฟฟาสวนที่เชื่อมตอกับผูเชื่อมตอมีการดับไฟเพื่อ
ปฎิบัติงาน
3.7 กรณีเกิด blackout กอนที่ผูเชื่อมตอจะทําการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขา
ระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอจะตองไดรับการยืนยันจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา หรือการไฟฟา
นครหลวงเขตกอน จึงจะทําการเชื่อมตอเครื่ องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา โดยให
เปTนไปตามหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟา ระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.)
และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ยกเวนระบบผลิตไฟฟาที่ใช inverter
3.8 ผูเชื่อมตอเปTนผูรับผิดชอบในการ synchronization เขาสูระบบโครงขายไฟฟา และ
จะตองขออนุญาตจากการไฟฟานครหลวงทุกครั้ง กอนจะทําการ synchronization หรือ ยกเลิกการ
synchronization กับระบบโครงขายไฟฟา ยกเวนกรณีระบบผลิตไฟฟาที่ใช inverter
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3.9 การ synchronization ใหทําที่ generator circuit breaker หรือที่ interconnection circuit breaker ตามที่การไฟฟานครหลวงเห็นชอบ
3.10 การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใดๆ ของผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
3.11 หามมิใหผูเชื่อมตอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟา และ/หรือ เครื่องกําเนิดไฟฟา
รวมทั้งระบบผลิตไฟฟาอื่นใด ที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอตามหลักเกณฑ- โดยไมไดรับอนุญาตจากการ
ไฟฟานครหลวง ทั้งนี้หากผูเชื่อมตอมีแผนติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพิ่ม ตองแจงแผนการติดตั้งใหการ
ไฟฟานครหลวงเห็นชอบกอนเริ่มดําเนินการไมนอยกวา 3 เดือน
3.12 หลังจากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว ผูเชื่อมตอตองกําหนดแผนงานและ
ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ-เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงอุปกรณ-ปองกันของผูเชื่อมตอ
ใหอยูในสภาพดีพรอมทํางานตลอดเวลา
3.13 ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพไฟฟาใหไดตามมาตรฐานของการ
ไฟฟานครหลวง หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟาและ/หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการ
กระทําของผูเชื่อมตอ ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น
3.14 ผูเชื่อมตอจะตองจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจายไฟที่เชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟาในสภาพปกติ ที่ เ ปT น ปU จ จุ บั น แจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ และตองไม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจายไฟที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ยกเวนไดรับการติดตอไวลวงหนา
และการไฟฟานครหลวงพิจารณาอนุญาตแลวจึงดําเนินการได
3.15 กรณี ผู เชื่ อมตอมี การเปลี่ ย นแปลงการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาอื่น ในระบบ
โครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่เชื่อมตออยูกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และสงผล
กระทบกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงนั้น ตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจากการ
ไฟฟานครหลวง และกอนการปฏิบัติการเชื่อมตอดังกลาวของผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง ตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา หรือการไฟฟานครหลวงเขต ทราบทุกครั้ง
3.16 ผูเชื่อมตอที่มีระบบโครงขายไฟฟาอื่นที่มีระบบผลิตไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่ไดแสดงความประสงค-ให การไฟฟานครหลวง ไดทราบแลว จะตองจัดทําผัง
การจายไฟอางอิงภูมิศาสตร- (route diagram) และผังการจายไฟของอุปกรณ-ที่สถานีจายไฟฟา
(switching diagram) ที่จะสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง ไดทุก
ชองทาง ใหการไฟฟานครหลวงทราบ และกรณีระบบโครงขายไฟฟาอื่นที่มีระบบผลิตไฟฟาเชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอมีการปรับปรุงรูปแบบการจายไฟที่สามารถเชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงได ผูเชื่อมตอตองจัดทําและแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ
ทุกครั้ง
3.17 ในกรณีที่ผูเชื่อมตอ จะตองเชื่อมตอแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง กับแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาอื่น ผูเชื่อมตอตองจัดสงขอมูลทางไฟฟา (electrical
parameter) ใหการไฟฟานครหลวงทราบ เพื่อวิเคราะห-ระบบไฟฟา กอนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ
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3.18 กรณี ผูเชื่อมตอไดทําสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟากับการไฟฟานครหลวงไว มีความ
ตองการรับ-จายปริมาณพลังงานไฟฟาเกินกวาขอกําหนดตามสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟา ผูเชื่อมตอตอง
แจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
3.19 กรณีผูเชื่อมตอปฏิบัติการสับหรือปลดอุปกรณ-สวนที่เชื่อมตอ ตามที่ไดประสานงาน
ดําเนินการไวกับการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้แลว การไฟฟานครหลวงไมอนุญาตใหสับหรือปลด
เพื่อเปลี่ยนสถานะอุปกรณ-สวนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาในสภาวะเหตุการณ-ปกติ กอนไดรับ
การประสานงานและอนุญาตจากการไฟฟานครหลวง
3.20 การไฟฟานครหลวงสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแกไข เปลี่ ย นแปลง หรื อ กํ า หนดเงื่ อ นไข
รายละเอียดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา โดยผูเชื่อมตอ
จะตองยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
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4. การติดตอประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
4.1 บทนํา
ในระบบการจายไฟฟาที่เชื่อมโยงเขาดวยกันเปTนโครงขายขนาดใหญ จําเปTนจะตองจัด
ใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา การติดตอประสานงานเปTนกระบวนการหนึ่งที่
มีความสําคัญ เพื่อใหการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
สูง และเปTนไปอยางมีประสิทธิภาพ การไฟฟานครหลวงจึงไดกําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติ
ในการติดตอประสานงานดานปฏิบัติการ การปรับปรุงและบํารุงรักษา และการแลกเปลี่ยนขอมูล
รวมทั้งการแจงขอมูลเหตุการณ-ตางๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาระหวางกัน
4.2 วัตถุประสงค>
4.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติในการติดตอประสานงานในการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูเชื่อมตอ ใหมี
ระบบการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความ
มั่นคง และความปลอดภัยสูง
4.2.2 เพื่อกําหนดใหมีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล การจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูลขอเท็จจริงในเหตุการณ-ที่เกี่ยวของกับระบบการจายไฟของ
ระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูเชื่อมตอ เพื่อใชในการ
วิ เ คราะห- ตรวจสอบ และควบคุ มระบบโครงขายไฟฟาใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
เสถียรภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยสูง
4.2.3 เพื่ อ กํ า หนดใหมี เ จาหนาที่ ผู ประสานงานรั บ ผิ ด ชอบดานปฏิ บั ติ ก าร และ
ชองทางการติ ด ตอประสานงานระหวางกั น ของผู เชื่ อ มตอกั บ การไฟฟา
นครหลวง
4.3 ขอบเขต
ขอกํ า หนดการติ ด ตอประสานงานในการปฏิ บั ติ การระบบโครงขายไฟฟานี้ ใชกั บ ผู
เชื่อมตอทุกราย
4.4 การดําเนินการ
การปฏิบัติการดานระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจัดใหมีหนวยงานดาน
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และสิ่งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ประกอบดวย
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา และการไฟฟานครหลวงเขต ทําหนาที่ควบคุม ดูแล เฝาระวังระบบโครงขาย
ไฟฟา รวมถึงแกไขเหตุการณ-ขัดของในระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS และระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ใหเจาหนาที่ปฏิบัติการศูนยควบคุมระบบไฟฟา และการไฟฟานครหลวงเขต ใชดูแลการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟา
การติดตอสื่อสาร การไฟฟานครหลวงจัดใหมีหลักปฏิบัติที่ใชสําหรับการติดตอสื่อสาร
ผานระบบสื่อสารหลักโดยใช “วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท-” ใชสําหรับ
ประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง
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การไฟฟานครหลวงกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการใชปายเตือนอันตรายกับอุปกรณ-ไฟฟา
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ-ไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมเอกสารลําดับขั้นตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ใหเปTนไปตาม
หลักดานวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย นอกจากนี้การไฟฟานครหลวงยังจัดใหมีเจาหนาที่
ปฏิ บั ติ ก าร จั ด การงานดานระบบไฟฟา ทํ า หนาที่ อํ า นวยการจั ด การวางแผนการขอดั บ ไฟเพื่ อ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีอุปกรณ-ไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
ผู เชื่ อมตอที่ เ ชื่ อมตอเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟา ตองจั ดใหมี เ จาหนาที่ ป ฏิ บั ติ การ
สําหรับติดตอประสานงานดานปฏิบัติการควบคุมการจายไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
อยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนผูเชื่อมตอที่มีระบบผลิตไฟฟาที่ใช inverter ใหเปTนไปตามที่
การไฟฟานครหลวงกําหนด
ผูเชื่อมตอที่ระบบ 69, 115 กิโลโวลต- หรือระบบ 12, 24 กิโลโวลต- ที่มีกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต-ขึ้นไป ตองจัดใหมีอุปกรณ-ควบคุม เฝาระวัง ตรวจสอบ ที่สามารถเชื่อมตอ
ขอมูลคาวัดกับสถานะอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับสงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด และตองจัดใหมีภาษาสื่อสารที่
สอดคลองกับการไฟฟานครหลวง ใชสําหรับการติดตอสื่อสารสั่งการ และระบบสื่อสาร “ระบบวิทยุ”
หรื ออุ ปกรณ- สื่อสารอื่ นที่ ใชประสานงานการควบคุมการจายไฟตาม “หลั กปฏิบั ติในการติด ตอ
ประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผู ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(VSPP)” ไดตอเนื่องตลอดเวลา
ผูเชื่อมตอที่ระบบแรงต่ํา หรือ ระบบ 12, 24 กิโลโวลต- ที่มีกําลังการผลิตติดตั้งจายเขา
ระบบ ไมเกิน 1 เมกะวัตต- ตองจัดใหมีระบบสื่อสารอยางนอย 1 ระบบ ไดแกโทรศัพท-สายตรง
สําหรับใชประสานงานการควบคุมการจายไฟตาม “หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจาย
ไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)” ไดตอเนื่อง
ตลอดเวลา
ผูเชื่อมตอตองกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการแขวนปายเตือนอันตรายกับอุปกรณ-ไฟฟา
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ-ไฟฟาที่เชื่อมตอในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมลําดับสวิตชชิ่ง การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ใหเปTนไปตามหลักดานวิศวกรรมศาสตรและความปลอดภัย รวมทั้งตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประสานงานดานระบบไฟฟา ทําหนาที่
อํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานของผูเชื่อมตอ
การติดตอประสานงานกับการไฟฟานครหลวง ใหเปTนไปตามขอกําหนดคูมือ “หลัก
ปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก (VSPP)” ตามรายละเอีย ดที่กําหนดไวในสิ่งแนบ โดยผูเชื่ อมตอที่ มีระบบสื่อสาร
ประเภท “วิทยุสื่อสาร” ตองกําหนดรหัสเรียกขานและแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ
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5. แผนปฏิบัตกิ ารและบํารุงรักษา
5.1 บทนํา
การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงและผูเชื่อมตอ ตองมีแผนงาน
ในการปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ-ตางๆ ในระบบโครงขายไฟฟา หรืออุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟาใหมีความพรอมใชงานอยูตลอดเวลา การไฟฟานครหลวงมีความจําเปTนตอง
ทราบแผนงานตางๆของผูเชื่อมตอทุกราย สําหรับใชในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้งดูแลความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงาน และปองกันไมใหอุปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟาและอุปกรณ-ที่เ ชื่อมตอชํารุ ด
เสียหาย
5.2 วัตถุประสงค>
5.2.1 เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ- ใ นการจั ด สงแผนปฏิ บั ติ ก ารและบํ า รุ ง รั ก ษาของ
ผูเชื่อมตอใหกับการไฟฟานครหลวง
5.2.2 เพื่อกําหนดขั้นตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟานครหลวง
และผูเชื่อมตอ
5.3 ขอบเขต
ขอกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
5.4 การดําเนินการ
5.4.1 แผนปฏิบัติการของผูเชื่อมตอ
ผูเชื่อมตอที่มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต-ขึ้นไป ตอง
กําหนดแผนการเชื่อมตอ แผนการหยุดการเชื่อมตอรายปu เพื่อบํารุงรักษา
อุปกรณ-จายไฟสวนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขาย โดยจัดสงแผนรายปu ภายใน
วั น ที่ 20 ธั น วาคม ของทุ ก ปu ใ หการไฟฟานครหลวง และตองทบทวน
แผนปฏิบัติพรอมแจงเปTนหนังสือใหการไฟฟานครหลวงทราบ ไมนอยกวา 30
วันกอนถึงวันปฏิบัติงาน
5.4.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟานครหลวงเปJนผูรองขอดับไฟ
และ/หรือ ผูเชื่อมตอเปJนผูรองขอปลดการเชื่อมตอ
การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟานครหลวงเปTนผูรองขอดับ
ไฟ และ/หรือ ผูเชื่อมตอเปTนผูรองขอปลดการเชื่อมตอ ใหยึดถือตาม “หลัก
ปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง
(กฟน.) และผู ผลิ ต ไฟฟาขนาดเล็ ก มาก (VSPP)” และในกรณี ที่ ไ มมี
รายละเอียดใน “หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวาง
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)” ใหอยูใน
ดุลพินิจของการไฟฟานครหลวง
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5.4.3 ขอมูลประกอบการจัดทําแผนบํารุงรักษา
กรณี ที่ผู เชื่ อมตอจะขอปฏิ บั ติ งานบํ า รุ งรั กษา จะตองจั ด ทํ า แผน
บํ า รุ ง รั กษาสงใหการไฟฟานครหลวง ตาม “หลั ก ปฏิ บั ติ ในการติ ด ตอ
ประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)” โดยใหระบุรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
(1) ชื่อ, ตําแหนง และขอบเขตงานของสถานที่ที่บํารุงรักษา
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา
(3) ชื่อผูติดตอประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลใหชัดเจน
(4) รายละเอี ย ดแผนการบํ า รุ ง รั ก ษา วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ
(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา

หนาที่ 12

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558

6. การควบคุมคุณภาพไฟฟา
6.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมแรงดัน การใชกําลังงานไฟฟารีแอกทีฟ และรักษาคุณภาพไฟฟาใหอยูภายในเกณฑ-ที่กําหนด
เพื่อใหผูเชื่อมตอและผูใชไฟฟาทุกรายในระบบโครงขายไฟฟามีแรงดันและคุณภาพไฟฟาอยูในเกณฑมาตรฐาน
6.2 วัตถุประสงค>
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ-ในการควบคุมแรงดันไฟฟา ตัวประกอบกําลัง แรงดันกระเพื่อม
ฮาร-มอนิก แรงดันไมไดดุล และความถี่ รวมทั้งขอกําหนดมาตรฐานอื่นที่ประกาศใชในอนาคต ณ จุด
เชื่อมตอหรือจุดตอรวมใหเปTนไปตามมาตรฐานและเกณฑ-ที่กําหนด
6.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟานี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
6.4 การดําเนินการ
6.4.1 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟา
ผูเชื่อมตอตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุด
เชื่อมตอ ในสภาวะปกติ ตามตารางที่ 1 และใหยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.)
และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)”
ตารางที่ 1 ระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุดเชื่อมตอ
ในสภาวะปกติ
ระดับแรงดัน
115 กิโลโวลต69 กิโลโวลต24 กิโลโวลต12 กิโลโวลต400 โวลต230 โวลต-

แรงดันต่ําสุด – สูงสุด
113.0 - 118.0 กิโลโวลต67.0 - 71.0 กิโลโวลต21.8 - 23.6 กิโลโวลต10.9 - 11.8 กิโลโวลต371 – 410 โวลต214 – 237 โวลต-

ผูเชื่อมตอตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุด
เชื่อมตอ ในสภาวะฉุกเฉิน ตามตารางที่ 2 และใหยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติด ตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.)
และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)”
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ตารางที่ 2 ระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุดเชื่อมตอ
ในสภาวะฉุกเฉิน
ระดับแรงดัน
115 กิโลโวลต69 กิโลโวลต24 กิโลโวลต12 กิโลโวลต400 โวลต230 โวลต-

แรงดันต่ําสุด – สูงสุด
113.0 - 123.0 กิโลโวลต67.0 - 72.5 กิโลโวลต21.6 – 24.0 กิโลโวลต10.8 – 12.0 กิโลโวลต362 – 416 โวลต209 – 240 โวลต-

กรณีที่เกิดปUญหาในการควบคุมแรงดันของระบบโครงขายไฟฟา เพื่อ
เปTนการรักษาความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา และปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น ไดกับ อุปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟา อุป กรณ-ของผูเชื่อมตอ
และอุปกรณ-ของผูใชไฟฟา การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ ในการควบคุมให
ผูเชื่อมตอ ลดกําลังการผลิตไฟฟาลง หรือปลดการเชื่อมตอออกจากระบบ
โครงขายไฟฟา
6.4.2 การควบคุมคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor)
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ทธิใหผู เชื่ อมตอปรั บ คาตั ว ประกอบ
กําลังไฟฟาของเครื่ องกํา เนิดไฟฟาใหเปTนไปตามคาที่ การไฟฟานครหลวง
กําหนด เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดัน ไฟฟาในระบบโครงขาย
ไฟฟา ทั้งนี้คาตัวประกอบกําลังที่การไฟฟานครหลวงกําหนดอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความจําเปTนของระบบโครงขายไฟฟาในแตละชวงเวลา
- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด Rotating Machine ตองสามารถ
ปรับคาตัวประกอบกําลังในชวงระหวาง 0.85 นําหนา ถึง 0.85 ตามหลัง
- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด Inverter Base ตองสามารถปรับ
คาตัวประกอบกําลังในชวงระหวาง 0.95 นําหนา ถึง 0.95 ตามหลัง หาก
เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 230/400 โวลต- หรือระหวาง
0.9 นําหนา ถึง 0.9 ตามหลัง หากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับ
แรงดัน 12 กิโลโวลต- ขึ้นไป
6.4.3 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพื่อมที่จุดตอรวมเกิน
กวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ขอบั ง คั บ ใดๆที่ เ กี่ ย วของกั บ การควบคุ ม แรงดั น กระเพื่ อ มของการไฟฟา
นครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
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6.4.4 การควบคุมฮาร>มอนิก (Harmonics)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสฮาร-มอนิกที่จุดตอรวมเกิน
กวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ขอบังคับใดๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมฮาร-มอนิก ของการไฟฟานครหลวง
รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.5 การควบคุมแรงดันไมไดดุล (Voltage Unbalance)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสไมไดดุลที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี การประเมิ น ที่ กํา หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
ขอบั ง คั บ ใดๆที่ เ กี่ ย วของกั บ การควบคุ ม แรงดั น ไมไดดุ ล ของการไฟฟา
นครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.6 การควบคุมความถี่ไฟฟา
การไฟฟาฝzายผลิตแหงประเทศไทยจะเปTนผูควบคุมความถี่ของระบบ
โครงขายไฟฟาใหอยูในเกณฑ- 50±0.5 รอบตอวิ นาที ผู เชื่อมตอจะตอง
ควบคุ ม เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟาให synchronize กั บ ระบบโครงขายไฟฟา
อยู ตลอดเวลา ในกรณี เ กิ ด เหตุ ผิ ด ปกติ ถาความถี่ ของระบบไมอยู ในชวง
47.00 - 52.00 รอบตอวินาที ตอเนื่องเกิน 0.1 วินาที ผูเชื่อมตอจะตอง
ออกแบบใหปลด circuit breaker ที่จุดเชื่อมตอดวยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาทันที
สําหรับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย- หากความถี่ในระบบมีคาเกินกวา 51.00 รอบตอวินาที โรงไฟฟา
จะตองปรับลดการผลิตกําลังไฟฟาจริงลงในอัตรารอยละ 40 ของคากําลังผลิต
ณ ขณะนั้น ตอความถี่ที่เพิ่มขึ้น 1 รอบตอวินาที
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7. การประสานงานดานความปลอดภัย
7.1 บทนํา
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสวนการปฏิบัติงานของการ
ไฟฟานครหลวงหรือผูเชื่อมตอ มีความจําเปTนที่จะตองกําหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณ-ตางๆใน
ระบบโครงขายไฟฟา และอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจึงไดจัดทํา
ขอกําหนดการประสานงานดานความปลอดภัยขึ้น ซึ่งผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดอยาง
เครงครัด
7.2 วัตถุประสงค>
7.2.1 เพื่ อ กํ า หนดหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านใหเกิ ด ความปลอดภั ย กั บ ผู ที่
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟา หรือผูที่ปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ที่
เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
7.2.2 เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณ-ในระบบโครงขายไฟฟา และ
อุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
7.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการประสานงานดานความปลอดภัยนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
7.4 การดําเนินการ
7.4.1 เมื่อผูเชื่อมตอมีความประสงค-จะปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา ใหผูเชื่อมตอจัดทําแผนการปฏิบัติงาน รายชื่อผูประสานงาน
และรายละเอียดที่เกี่ยวของแจงการไฟฟานครหลวงทราบ โดยใหยึดถือตาม
“หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการติ ด ตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)”
7.4.2 เมื่อผูเชื่อมตอ (ยกเวนผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอระบบไฟฟาแรงต่ํา) ไดรับการ
ยื น ยั น สามารถดั บ ไฟอุ ป กรณ- ที่ เ ชื่ อ มตอกั บ ระบบโครงขายไฟฟาได
ใหผูเชื่อมตอดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
7.4.2.1 จัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) โดย
สามารถแบงออกไดเปTน 2 ชวงขั้นตอนใหญ ๆ ไดดังนี้
• การจั ด ทํ า เอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง เพื่ อ ดั บ ไฟให
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ใหดําเนินการตามแนวทางดังนี้
- วางแนวทางการเตรี ย มการจั ด ทํ า เอกสารลํ า ดั บ
ขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) โดยตอง
ปลอดภั ย ตอผู ปฏิ บั ติ ง านและใหครอบคลุ ม กั บ
บ ริ เ ว ณ ที่ จ ะ ทํ า ง า น โ ด ย ใ ห คํ า นึ ง ถึ ง ห ลั ก
วิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย
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- ตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่จะใชในการเตรียมเอกสาร
ลําดับขั้นตอน สวิตช-ชิ่ง (switching order) เชน
แนวทางการสวิตช-ชิ่งยายโหลดภายในไปรับไฟจาก
แหลงจายอื่ น หรื อการปลดโหลดระหวางดั บ ไฟ
ปฏิบัติงาน
- เขียนลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง ลงในแบบฟอร-ม โดย
ตองเปTนไปตามหลักเกณฑ-และมาตรฐาน และให
แสดงขอมูลที่ใชเตรียมเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตชชิ่ง (switching order) อยางครบถวนและงาย
แกการตรวจสอบ
- บริเวณที่จะทํางานจะตองมีการปลดไกตัดตอนและ
ล็อคไวเพื่อไมใหสับไดอีกพรอมแขวนปายหามสับ
ไกตัดตอน กํากับไวทุกครั้ง
- พิ จ ารณาใหแนใจวาขอบเขตการเตรี ย มเอกสาร
ลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ปลดไก
ตัดตอนอุปกรณ-นั้น เมื่อดําเนินการสวิตช-ชิ่งดับไฟ
แลวเสร็ จ ขอบเขตการปลดไกตั ด ตอนจะอยู ใน
ลักษณะพรอมที่จะใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดโดย
ไมมีไฟยอนเขามาทั้งทางตรงและทางออม
- บริ เ วณขอบเขตการสวิ ต ช- ชิ่ ง ดั บ ไฟควรตองสั บ
earth switch (ถาบริเวณดังกลาวติดตั้ง earth
switch) ทุกครั้งในบริเวณขอบเขตดานที่เจาหนาที่
จะปฏิบัติงาน โดยกอนสับ earth switch ตอง
ตรวจสอบคาแรงดันไฟฟาเทากับศูนย-กอนเสมอ
- หลักการเตรียมลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่งเพื่อปลด
อุ ป กรณ- ไ ฟฟาที่ เ ชื่ อ มตอระหวางผู เชื่ อ มตอกั บ
ระบบโครงขายไฟฟา ใหปลด circuit breaker
บริ เ วณที่ เ กี่ ย วของของแตละฝz า ยออกกอน แลว
ปลด disconnecting switch บริเวณที่เกี่ยวของ
ของแตละฝzายออกเปTนลําดับตอมา หลังจากนั้นจึง
จะสับ earth switch บริเวณที่เกี่ยวของ ของแต
ละฝzายเปTนลําดับสุดทาย
• การจั ด ทํ า เอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง (switching
order) เพื่อจายไฟกลับ หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบรอย ใหดําเนินการตามแนวทาง ซึ่งมีหลักการเตรียม
ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง ใหปลดอุ ป กรณ- ไ ฟฟาที่ เ ชื่ อ มตอ
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ระหวางผู เชื่ อ มตอกั บ ระบบโครงขายไฟฟาดั ง นี้ ใหปลด
earth switch บริเวณจุดเชื่อมตอ ของแตละฝzายออกกอน
เปTนลําดับแรก แลวสับ disconnecting switch บริเวณที่
เกี่ยวของ ของแตละฝzายเปTนลําดับตอมา หลังจากนั้นจึงจะ
สับ circuit breaker บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละฝzายเปTน
ลําดับสุดทาย
7.4.2.2 หลังจากการเตรียมเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching
order) เสร็ จ จะตองใหผู มี อํา นาจอนุ มัติ ลงนามรั บ รองความ
ถูกตองของเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)
นั้ น ทุ ก ครั้ ง โดยผู จั ด เตรี ย ม และผู อนุ มั ติ ต องไมเปT น บุ ค คลคน
เดียวกัน และผูอนุมัติตองเปTนผูที่มีคุณสมบัติไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร และตองเปTนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในสาย
งานที่ปฏิบัติ
7.4.2.3 ตองจัดสงเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ที่
ไดรับการตรวจและลงนามรับรองแลว ใหกับการไฟฟานครหลวง
กอนถึงวันปฎิบัติงานจริง ตามที่กําหนดในหลักปฏิบัติในการติดตอ
ประสานงานการจายไฟฟา ระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.)
และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
7.4.2.4 การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง
(switching order)
• เมื่ อ ถึ ง วั น ปฏิ บั ติ ก ารตามเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง
(switching order) ผูเชื่อมตอตองศึกษาและตรวจสอบ
เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ของ
ตนเอง สามารถปฎิ บั ติ ไ ดจริ ง ในวั น ดํ า เนิ น การอี ก ครั้ ง
เนื่ อ งจากบางครั้ ง ส ถานะอุ ป กรณ- ที่ เ ตรี ย มไว อาจ
เปลี่ ย นแปลงไป กรณี เ อกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง
(switching order) ที่เตรียมไวกอนหนานี้ไมสอดคลองกับ
สถานะอุ ป กรณ- ปU จ จุ บั น ใหแกไขเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) ใหสอดคลองกับสถานะ
ปUจจุบันและตองแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบลวงหนา
กอนปฏิบัติงาน
• ผูเชื่อมตอตองประสานงานกับการไฟฟานครหลวงกอนเริ่ม
การสวิต ช- ชิ่ งดั บไฟปฏิ บั ติงาน ตามเอกสารลํ า ดั บขั้ น ตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) ที่ไดจัดเตรียมไว
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• ผูเชื่อมตอจะตองประสานงานและปฎิบัติตามเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ในสวนที่เชื่อมตอ
อยางเปTนลําดับขั้นตอนโดยเครงครัด
• การไฟฟานครหลวงจะประสานงานกับผูเชื่อมตอใหปฎิบัติ
ตามขั้นตอนในเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง (switching
order) ที่ไดจัดเตรียมไวแลวตั้งแตลําดับแรก ไปจนถึงลําดับ
สุ ด ทาย ยกเวนกรณี มีเ หตุ จํ า เปT น กระทั น หั น ตองเปลี่ ย น
ลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง การไฟฟานครหลวงจะประสานงาน
กับผูเชื่อมตอเปTนกรณีไป โดยใหดําเนินการปฏิบัติการสับปลด อุปกรณ-เชื่อมตอตามการสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบ
ไฟฟา เปTนไปตามลําดับขั้นตอน
• การปฏิบัติการสั่งการ เรียกขานชื่ออุปกรณ-จะตองประกอบ
ดวยชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนด
• ผู เชื่ อ มตอเมื่ อ ไดรั บ การสั่ ง การใหดํ า เนิ น การตามลํ า ดั บ
ขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง จะตองทวนลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่งนั้นทุก
ครั้งเพื่อปองกันการสื่อสารที่ไมชัดเจนและตรงกัน
• ผูเชื่อมตอตองแขวนหรือเก็บปายเตือน (tag) กับอุปกรณ-ที่
เชื่อมตอที่ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่งทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัย โดยมีสีและหลักการแขวนหรือเก็บปาย
เตือนดังนี้
* ปายแดง หมายถึง “อันตราย (prohibition sign)
หามสับไกตัด ตอนนี้เ ปTน อัน ขาด” ใชสํา หรับ แขวนที่ตั ว
อุปกรณ-ที่เปลี่ยนสถานะจากปกติที่สับเปTนปลด เนื่องจากมี
เหตุจําเปTนหรือมีการทํางาน
* ปายเขียว หมายถึง “อันตราย (prohibition sign)
หามปลดไกตั ด ตอนนี้ เ ปT น อั น ขาด” ใชสํ า หรั บ แขวนที่ ตั ว
อุปกรณ-ที่เปลี่ยนสถานะจากปกติที่ปลดเปTนสับ เนื่องจากมี
เหตุจําเปTนหรือมีการทํางาน
• เมื่อผูเชื่อมตอปฏิบัติการตามลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง แตละ
ขั้นตอนเสร็จใหแจงเวลาที่ดําเนินการ พรอมบันทึกขอมูลไว
ในสวนของผูเชื่อมตอ
• หลังการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนสวิตช-ชิ่ง ดับไฟเพื่อให
ผูปฏิบัติงานแลวเสร็จ ตองไดรับการยืนยันจากการไฟฟา
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7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6

นครหลวงและผู เชื่ อ มตอทุ ก ครั้ ง กอนจะอนุ ญ าตให
เจาหนาที่เริ่มปฏิบัติงานได
• หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแลวเสร็จ กอนการ
สวิตช-ชิ่งจายไฟกลับตองไดรับการยืนยันจากการไฟฟานคร
หลวงและผูเชื่อมตอทุกครั้ง
• ผู เชื่ อมตอตองตรวจสอบระบบควบคุ มและปองกั น ของผู
เชื่อมตอใหอยูในสภาพพรอมใชงาน กอนเริ่มการสวิตช-ชิ่ง
จายไฟกลับ
ผู เชื่ อ มตอตองบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ใ นแตละขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
หากผู เชื่ อ มตอมี ข อสงสั ย หรื อ เห็ น วาลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช- ชิ่ ง ของการ
ปฏิบัติงานนั้นไมถูกตอง ใหรีบติดตอการไฟฟานครหลวงทันที
ผูเชื่ อมตอจะตองปฏิบั ติงานกับ อุปกรณ-ในสวนที่ต นเองรับ ผิดชอบเทานั้ น
ยกเวนกรณีเปTนอุปกรณ-ที่เชื่อมตอรูปแบบ in-line connection ตองไดรับ
อนุญาตจากการไฟฟานครหลวงกอนทุกครั้ง
ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
8.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงมีหนาที่ในการประเมิ น
ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา เพื่ อรั กษาคุ ณภาพไฟฟาใหอยู ในเกณฑ- มาตรฐาน
รวมทั้งควบคุมการจายไฟฟาใหเปTนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ-ตางๆ
ใหการประเมิ น ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟาสามารถดํ า เนิ น การไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยรักษาความมั่นคง รวมทั้งความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.2 วัตถุประสงค>
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ-ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวงใหสามารถดํา เนิ นการไดอยางมีป ระสิทธิ ภาพ เพื่ อชวยรักษาความมั่น คง
คุณภาพ และความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.3 ขอบเขต
ขอกํ า หนดการประเมิ น ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟานี้ ใ ชกั บ ผู
เชื่อมตอทุกราย
8.4 การดําเนินงาน
8.4.1 การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟา ณ จุดตอรวม
หรือจุดเชื่อมตอ ตามระยะเวลาที่การไฟฟานครหลวงเห็นสมควร โดยผู
เชื่อมตอจะตองอํานวยความสะดวกและเขารวมกับเจาหนาที่ของการไฟฟา
นครหลวงในการเขาตรวจสอบ
8.4.2 หากมีการรองขอจากผูเชื่อมตอใหมีการประเมินคุณภาพไฟฟา การไฟฟานคร
หลวงจะคิดคาใชจายจากผูเชื่อมตอที่รองขอ
8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบวาผูเชื่อมตอดําเนินการใดๆ ที่สงผลใหคุณภาพไฟฟา
ไมเปTนไปตามขอกําหนดในขอ 6 (การควบคุมคุณภาพไฟฟา) การไฟฟา
นครหลวงจะทําหนังสือแจงใหผูเชื่อมตอแกไขเพื่อใหคุณภาพไฟฟาเปTนไปตาม
ขอกําหนด หากไมสามารถดําเนินการแกไขได การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์
ในการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟาใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม ไมสงผลเสียตอผูใชไฟฟารายอื่น
8.4.4 ผูเชื่ อมตอตองดู แลและบํ ารุงรักษาอุ ปกรณ-จ ายไฟฟา อุป กรณ-ควบคุมและ
ปองกันที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา ตาม
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
8.4.5
ผูเชื่อมตอตองดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล ที่เชื่อมตอกับ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS ของการไฟฟานครหลวง ใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานได
ตลอดเวลา
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8.4.6 กรณี ที่อุ ป กรณ- ค วบคุ ม ระยะไกลของผู เชื่ อ มตอ ไมสามารถติ ด ตอกั บ ศู น ยควบคุ มระบบไฟฟาได การไฟฟานครหลวงจะแจงใหผู เชื่ อมตอทราบและ
ผูเชื่อมตอตองจัดสงเจาหนาที่เขารวมตรวจสอบพรอมกับเจาหนาที่ของการ
ไฟฟานครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบวาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล
ของผูเชื่อมตอชํารุด ผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ สามารถใช
งานไดเปT น ปกติ ภายใน 7 วั น โดยระหวางที่ อุปกรณ- ควบคุ มระยะไกลอยู
ระหวางการแกไข การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเขาควบคุ ม
อุปกรณ-จายไฟ ณ จุดเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และหากผูเชื่อมตอยังไม
สามารถดําเนินการแกไขใหใชงานไดภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการ
ใดๆ นับจากวันที่ตรวจพบวาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขาย
ไฟฟา
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9. การทดสอบระบบ
9.1 บทนํา
การทดสอบระบบ เปTนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผูขอใชบริการที่
เกี่ยวของกับอุปกรณ-ใดๆ ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ภายหลังจากที่ผูขอใชบริการไดรับ
อนุญาตใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาอื่นเขากับระบบโครงขายไฟฟาแลว
หรือเปTนการขอทดสอบโดยการไฟฟานครหลวง กอนการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา
9.2 วัตถุประสงค>
เพื่อกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ-ระบบโครงขายไฟฟา และผูใชไฟฟา
9.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการทดสอบระบบนี้ใชกับผูขอใชบริการทุกราย
9.4 การดําเนินการ
9.4.1 ผูขอใชบริ การที่มีความประสงค-จ ะทดสอบระบบตองยื่นคํา รองขอทดสอบ
ระบบกับการไฟฟานครหลวงไมนอยกวา 3 เดือนกอนการทดสอบระบบ
9.4.2 คํารองที่ยื่นขอทดสอบระบบตองประกอบดวยวัตถุประสงค- ขอบเขต ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9.4.3 หากขอมู ล ที่ ยื่ น คํ า รองขอทดสอบระบบไมเพี ย งพอ การไฟฟานครหลวง
สามารถขอขอมู ล เพิ่มเติ มได โดยการไฟฟานครหลวงจะไมอนุญ าตให
ดําเนินการใดๆจนกวาจะไดรับขอมูลที่เพียงพอจากผูขอใชบริการ
9.4.4 การไฟฟานครหลวงจะแจงผลการพิจารณาใหผูขอใชบริการทราบภายใน 45
วันนับจากวันที่ยื่นคํารอง และไดรับเอกสารครบถวน
9.4.5 เมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวงใหทดสอบระบบได
ผูขอใชบริการตองสงแผนการทดสอบ ซึ่งประกอบดวยเอกสารลําดับขั้นตอน
การสวิตช-ชิ่ง ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผูที่เกี่ยวของในการทดสอบ
และอื่นๆ ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด ใหกับการไฟฟานครหลวงภายใน
7 วัน นับจากวันที่ไดรับการแจงผลอนุญาต
9.4.6 การไฟฟานครหลวงจะเขาดําเนินการทดสอบอุปกรณ-จายไฟ ระบบควบคุม
ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล และการทดสอบ
คุณภาพไฟฟาของผูขอใชบริการ ภายหลังจากผูขอใชบริการไดติดตั้งและ
ทดสอบอุปกรณ-จายไฟ ระบบควบคุม ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับสงขอมูลระยะไกล และทดสอบคุณภาพไฟฟาแลวเสร็จ โดยผูขอใชบริการตอง
แจงใหการไฟฟานครหลวงทราบลวงหนาอยางนอย 14 วัน
9.4.7 หลั งจากที่ ผู ขอใชบริการทดสอบระบบแลวเสร็จ ผู ขอใชบริการตองจั ด ทํ า
รายงานสรุปผลการทดสอบ ใหการไฟฟานครหลวงทราบภายใน 15 วัน โดย
รายงานสรุปผลการทดสอบตองประกอบดวย ขอมูลของอุปกรณ-และระบบที่
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ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมทั้งผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ผูใชไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่น
9.4.8 กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทดสอบระบบของผูขอใชบริการ ผูขอใช
บริการตองเปTนผูรับผิดชอบคาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
9.4.9 กรณี ที่ ก ารไฟฟานครหลวงเปT น ผู ขอทดสอบ หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือ
ไดของระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจะดําเนินการจัดทําขอตกลง
กับผูที่เกี่ยวของเปTนกรณีๆ ไป
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10. การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
10.1 บทนํา
การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการเปTนการดําเนินงาน
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ คุณภาพไฟฟา และเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการใน
สภาวะตางๆ รวมทั้งเปTนการตรวจวัดผลกระทบที่จะมีตอระบบการจายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ในขณะที่ผูขอใชบริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอ (synchronization) เขามาในระบบโครงขาย
ไฟฟา และปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาออกจากระบบโครงขายไฟฟา
10.2 วัตถุประสงค>
10.2.1 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ
10.2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพไฟฟาของผูขอใชบริการ
10.2.3 เพื่อทดสอบเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ
10.2.4 เพื่ อ ตรวจวั ด ผลกระทบที่ จ ะมี ต อระบบโครงขายไฟฟาในขณะที่ ผู ขอใช
บริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอ (synchronization) เขามาในระบบ
โครงขายไฟฟา และปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาออกจากระบบ
โครงขายไฟฟา
10.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟานี้
ใชกับผูขอใชบริการที่ขอเชื่อมตอ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟา
10.4 การดําเนินงาน
10.4.1 ในการทดสอบเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟา ผูขอใช
บริการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และ
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟา หากผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอกําหนดขอใดขอ
หนึ่ง การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการขอเชื่อมตอ
10.4.2 การทดสอบเชื่ อมตอเครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟาของผู ขอใชบริ การทั้ งหมดจะถู ก
บันทึก และตรวจสอบโดยตัวแทนจากการไฟฟานครหลวง
10.4.3 การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการที่จะทําสัญญา
ซื้อขายไฟฟา เปTนการดําเนินงานที่ถือวายังไมเปTนการเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
10.4.4 ในการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ กรณีที่มี
การปลดหรือเชื่อมตอ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบ
โครงขายไฟฟา ผู ขอใชบริ ก ารตองแจงการไฟฟานครหลวงกอนการ
ดําเนินการทุกครั้ง
10.4.5 ขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมตอ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟา
ของผูขอใชบริการที่จะทําสัญญาซื้อขายไฟฟามีดังนี้
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(1) การไฟฟานครหลวงชี้แจงหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงาน
การจายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
(2) ผูขอใชบริการดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา
เขาสูระบบโครงขายไฟฟา โดยเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอ
(synchronization) เขากับ ระบบโครงขายไฟฟา ที่ป ริมาณ
กําลังไฟฟาสูง สุด ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และการไฟฟานคร
หลวงขอสงวนสิทธิในการอนุญาตทดสอบเชื่อมตอ ปริมาณสูง
กวากําลังไฟฟาสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และผูขอใชบริการ
ตองเปTนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนเพิ่มนี้
(3) กรณีผูขอใชบริการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาแลว
เกิ ด ความเสี ย หายตอระบบโครงขายไฟฟา ผู ใชไฟฟา หรื อ ผู
เชื่อมตอรายอื่น ผูขอใชบริการตองเปTนผูรับผิดชอบคาเสียหาย
ดังกลาว
(4) ผูขอใชบริการตองทดสอบการปลดการเชื่อมตอที่ปริมาณโหลด
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาเปTน 25%, 50%, 75% และ 100% ของ
ปริมาณกํา ลังงานไฟฟาสูงสุดที่จะขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
โดยในระหวางการทดสอบหากการไฟฟานครหลวงพิจารณาแลว
เห็นวาจะเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ทธิ ใ หผู ขอใชบริ ก ารระงั บ การ
ทดสอบเปTนการชั่วคราว จนกวาผูขอใชบริการจะมีมาตรการ
แกไขหรือปองกันผลกระทบจากการทดสอบที่เกิดขึ้นหรือคาดวา
จะเกิดขึ้น จึงจะอนุญาตใหทําการทดสอบในขั้นตอนตอไป
(5) ภายหลัง จากการทดสอบการปลดการเชื่อมตอแลวเสร็จ ใหผู
ขอใชบริ การทดสอบเดิ น เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟาเชื่ อมตอ เขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟาที่ปริมาณโหลด 100% ของปริมาณกํา ลัง
งานไฟฟาสูง สุด ที ่จ ะขายตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟา เพื่ อ
ตรวจสอบผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาเปTนเวลาตอเนื่องไม
นอยกวา 24 ชั่วโมง หากในระหวางการทดสอบเกิดเหตุขัดของ
ใดๆที่สงผลใหเครื่องกําเนิดไฟฟาหลุดออกจากการเชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟา ถาตรวจสอบแลวพบวาสาเหตุเกิดจาก
ระบบหรื อ อุ ป กรณ- ข องผู ขอใชบริ ก าร เมื่ อ ผู ขอใชบริ ก าร
ตรวจสอบแกไขแลวเสร็จ ใหผูขอใชบริการดําเนินการเชื่อมตอ
เครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟาใหม โดยใหเริ่มนับ
เวลาการทดสอบเชื่ อ มตอใหมจนครบตามแผนการทดสอบ
เชื่อมตอที่กําหนด ถาสาเหตุเกิ ดจากการไฟฟานครหลวง เมื่ อ
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การไฟฟานครหลวงตรวจสอบแกไขแลวเสร็จ ใหผูขอใชบริการ
ดําเนินการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟา
ใหม โดยใหนั บ เวลาการทดสอบเชื่ อ มตอตอไปจนครบตาม
แผนการทดสอบเชื่อมตอที่กําหนด
10.4.6 หากผลการทดสอบเชื่ อมตอเครื่ องกํ าเนิดไฟฟาของผูขอใชบริ การเขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟาไมผานหลักเกณฑ-ตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาในขั้ น ตอนใด การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
พิจารณาอนุญาตการทดสอบการเชื่อมตอขั้นตอนดังกลาวครั้งตอไป
10.4.7 การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิที่จะปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของ
ผูขอใชบริการออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากตรวจพบวาการทดสอบ
การเชื่ อมตอเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟาของผู ขอใช
บริการมีผลกระทบกับระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอหรือผูใชไฟฟารายอื่น
10.4.8 กฟน. จะเปTนผูกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาหลังจากผูขอใชบริการผาน
การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาแลว
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11. การกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
11.1 บทนํา
ในการปฏิ บั ติ การระบบโครงขายไฟฟา จํ า เปT น ตองมี การกํ า หนดหลั กเกณฑ- การ
เรี ย กชื่ อและหมายเลขไกตั ด ตอนตางๆ ใหถู กตองตรงกั น เพื่ อใหการปฏิ บั ติ งานควบคุ มอุ ป กรณ- มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ-ตางๆ ในการกําหนดชื่อและ
หมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเพื่อใชในการควบคุมอุปกรณ-ระหวางกันตอไป
11.2 วัตถุประสงค>
11.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ-ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอ
กับ ระบบโครงขายไฟฟา ตามที่ การไฟฟานครหลวงกํา หนด เพื่อใหมี ชื่ อ
เรียกที่ถูกตองตรงกัน
11.2.2 เพื่ อ ใหเกิ ด ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม อุ ป กรณ- ใ นระบบ
โครงขายไฟฟา หรืออุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
11.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
นี้ใชกับผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันตั้งแต 12 กิโลโวลต- ขึ้นไปทุกราย
11.4 การดําเนินการ
11.4.1 การไฟฟานครหลวงจะเปT น ผู กํ า หนดชื่ อ และหมายเลขไกตั ด ตอนใหกั บ
อุปกรณ-ทางไฟฟาทุกชนิดที่เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ตามที่การ
ไฟฟานครหลวงกําหนด ซึ่งชื่อและหมายเลขไกตัดตอนดังกลาวจะเปTนชื่อ
และหมายเลขเฉพาะตัวอุปกรณ-และไมซ้ํากัน
11.4.2 การไฟฟานครหลวงจะเปTนผูจัดทําผังระบบโครงขายไฟฟาในสวนที่มีความ
เกี่ยวของกับผูเชื่อมตอรายนั้นๆ โดยผูเชื่อมตอตองสงมอบรายละเอียดที่
เกี่ยวของใหกับการไฟฟานครหลวง เมื่อผูขอใชบริการยื่นคํารองขอทดสอบ
ระบบ
11.4.3 เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ-ใหมเพิ่มเติม ที่จะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟา หรือมีการจัดเรียงอุปกรณ-ในการเชื่อมตอใหม ใหผูเชื่อมตอแจงให
การไฟฟานครหลวงกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอน กอนดําเนินการ
ติดตั้งหรือจัดเรียงใหมทุกครั้ง
11.4.4 ผูเชื่อมตอตองเปTนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ตามที่ ก ารไฟฟานครหลวงกํ า หนด และติ ด ตั้ ง ไวตรงตามตํ า แหนงของ
อุปกรณ-นั้น โดยสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน รวมทั้งมีหนาที่ตองดูแลและ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
11.4.5 ผู เชื่ อมตอจะตองอํ า นวยความสะดวกทุ กครั้ งที่ เ จาหนาที่ ของการไฟฟา
นครหลวงเขาตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงติดตั้ง ชื่อและหมายเลข
ไกตัดตอน
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12. การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
12.1 บทนํา
การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาเปTนการบันทึกขอมูล
การปฏิ บั ติ ง านตางๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ ก ารระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้ ง การบั น ทึ ก
คาพารามิเตอร-ตางๆ ที่สําคัญทางระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ เพื่อใชเปTนขอมูลใหกับการไฟฟานคร
หลวงสําหรับวิเคราะห-การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ
และสภาวะเกิดเหตุขัดของที่ทําใหไฟฟาดับ
12.2 วัตถุประสงค>
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ-ในการบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอ
12.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกับผู
เชื่อมตอที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันตั้งแต 12 กิโลโวลต- ขึ้นไปทุกราย
12.4 การดําเนินงาน
12.4.1 ผูเชื่อมตอจะตองบันทึกขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา รวมทั้งคาพารามิเตอร-ตางๆ ที่สําคัญทางระบบไฟฟา และ
ที่การไฟฟานครหลวงกํา หนด ทั้ งในสภาวะปกติ สภาวะเกิด เหตุผิ ดปกติ
และสภาวะเกิดเหตุขัดของ
12.4.2 ผู เชื่ อ มตอจะตองสงขอมู ล ใหกั บ การไฟฟานครหลวง ตามที่ ก ารไฟฟา
นครหลวงรองขอ
12.4.3 ขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ตอง
แจงใหกับการไฟฟานครหลวงทราบจะตองเปTนไปตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนด โดยมีรายละเอียดเปTนอยางนอย ดังนี้
(1) สภาวะปกติ ผูเชื่อมตอตองบันทึกคากําลังงานไฟฟาจริง กําลัง
งานไฟฟารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟา ตัวประกอบ
กําลัง และความถี่ไฟฟา ทุกชั่วโมงที่เครื่องกําเนิดไฟฟาผลิต
กําลังงานไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟา
(2) สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ ผูเชื่อมตอตองแจงเหตุการณ-ใหศูนยควบคุ ม ระบบไฟฟาหรื อ การไฟฟานครหลวงเขต ทราบใน
เบื้องตนโดยทันที หลังจากนั้นผูเชื่อมตอตองบันทึกคากําลัง
งานไฟฟาจริง หรือกําลังงานไฟฟารีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน
หรือกระแสไฟฟา หรือตัวประกอบกําลัง หรือความถี่ไฟฟาที่
ผิดปกติ เวลาที่เกิดขึ้นและเวลาที่เหตุการณ-กลับสูสภาวะปกติ
รายละเอียดของอุปกรณ-ที่ทําใหเกิดสภาวะผิดปกติ และขอมูล
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จากชุดแจงเหตุ (alarm annunciator) พรอมทั้งสาเหตุและ
แนวทางแกไข
(3) สภาวะเกิ ด เหตุ ขัด ของที่ ทําใหไฟฟาดั บ ผู เชื่ อมตอตองแจง
เหตุการณ-ใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาหรือการไฟฟานครหลวง
เขตทราบในเบื้ องตนโดยทั น ที หลั งจากนั้ น ผู เชื่ อมตอตอง
บันทึกเหตุการณ-โดยมีรายละเอียดของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ-ที่ทํางาน และเวลาที่ตัดวงจร รีเลย-และชุด
แจงเหตุ คาความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟาจริง กําลัง
งานไฟฟารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟา ตัวประกอบ
กําลัง และความถี่ ในขณะที่เกิดขอขัดของ สาเหตุที่ทําใหเกิด
ขอขัด ของ หรือสาเหตุที่พอสันนิ ษฐานไดในขณะนั้นรวมทั้ ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่ผูเชื่อมตอพรอมหรือคาด
วาจะเชื่ อมตอเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา
และสภาพอากาศขณะที่เกิดขอขัดของ
(4) ผูเชื่อมตอตองบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ดําเนินการเกี่ยวของ
กับระบบการจายไฟในสภาวะปกติเปTนระยะเวลา 1 ปu และใน
สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ เปTนระยะเวลา 3 ปu
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สิ่งแนบ
หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟา
ระหวางการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
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หลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวาง
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
1. หลักการทั่วไป
2. ขอบเขตการประสานงานระหวาง กฟน. และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
3. การขอดับไฟตามแผนงานเพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา
3.1 กรณีการไฟฟานครหลวงเปTนผูรองขอดับไฟฟา
3.2 กรณีผูผลิตไฟฟาฯเปTนผูรองขอดับไฟฟา
4. การเกิดเหตุขัดของในระบบทําใหไฟดับ
4.1 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 69, 115 kV
4.2 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 12, 24 kV
4.3 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 230, 400 V
5. การควบคุมความถี่ไฟฟา
6. การควบคุมแรงดันไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอกับ กฟน.
6.1 ในสภาวะปกติ
6.2 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. การเก็บขอมูลและการแจงขอมูล
7.1 ในสภาพทั่วไป
7.2 ในสภาวะเมื่อเกิดขอขัดของในระบบไฟฟา
8. การปรับปรุงแกไข คูมือหลักปฏิบัติการติดตอประสานงานการจายไฟฯ
1. หลักการทั่วไป
1.1 เจาหนาที่ของ กฟน.และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ผูที่จะทําหนาที่ติดตอประสานงานการ
จายไฟฟา ไดแกเจาหนาที่ประจําศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาของ กฟน. ซึ่งตอไปจะเรียกวา ศูน ย>ฯ ,
เจาหนาที่การไฟฟานครหลวงเขต ซึ่งตอไปจะเรียกวา ฟข. และเจาหนาที่ของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก ซึ่งตอไปจะเรียกวา ผูผลิตไฟฟาฯ
1.2 ทุกครั้งที่มีการติดตอประสานงาน ใหอีกฝzายหนึ่งทวนขอความ และตองไดรับการยืนยัน
ความถูกตองกอนจึงจะดําเนินการตอไปได
1.3 การดําเนินการใดๆ ของผูผลิตไฟฟาฯ ที่มีผลตอระบบโครงขายไฟฟาใหแจงการไฟฟา
นครหลวงทราบและตองไดรับความเห็นชอบกอนดําเนินการ ยกเวนกรณีฉุกเฉิน
1.4 การไฟฟานครหลวง และผูผลิตไฟฟาฯ มีหนาที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลแกอีกฝzาย
หนึ่งเมื่อไดรับการรองขอ
1.5 การปฏิบัติง านทุก ครั้ง การไฟฟานครหลวงและผู ผลิ ตไฟฟาฯ จะตองสอบถามและ
บัน ทึก หลั กฐานรายชื่ อบุ คคลที่ติ ดตอ รวมทั้งวั น เวลา ที่ไดรั บ แจงขอมู ล ไวเปT นหลักฐาน เพื่อใช
สําหรับการตรวจสอบความถูกตอง ใหตรงกันทุกฝzาย
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1.6 การไฟฟานครหลวง และผูผลิตไฟฟาฯ มีห นาที่จ ะตองดํา เนิน การตรวจสอบแกไขการ
ทํา งานของอุป กรณ- และควบคุม การจายไฟ ใหเปTน ไปตามขอตกลงในสัญ ญาซื้อขายไฟฟา และ
จะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองเมื่อไดรับการทักทวง หรือรองขอจากเจาหนาที่ของอีกฝzายหนึ่ง
1.7 ผู ผลิ ต ไฟฟาฯ ตองแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบกอนทุ ก ครั้ ง ที่ ผู ผลิ ต ไฟฟาฯ จะ
ดําเนินการจายไฟหรืองดการจายไฟเขาระบบของการไฟฟานครหลวง ยกเวนกรณีที่ผูผลิตไฟฟาฯ งด
การจายไฟฉุกเฉิน
1.8 ระบบสื่อสารที่ใชในการติดตอประสานงานประกอบดวยวิทยุสื่อสาร โทรศัพท- และโทรสาร
กรณีระบบสื่อสารขัดของไมสามารถติดตอได หามผูผลิตไฟฟาฯ ดําเนินการใดๆ ซึ่งมีผลกระทบตอ
ระบบไฟฟา ยกเวนกรณี ฉุกเฉิ น ผู ผลิ ต ไฟฟาฯจะตองพยายามแจงให การไฟฟานครหลวงทราบ
ภายหลังโดยเร็ว
2. ขอบเขตการประสานงานระหวางการไฟฟานครหลวง และผูผลิตไฟฟาฯ
การไฟฟานครหลวง แบงหนาที่ความรับผิดชอบของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา ดังนี้
- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงขายไฟฟา
ที่ระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงเขตบางกะป€
(ฟขก.) การไฟฟานครหลวงเขตวัดเลียบ (ฟขล.) การไฟฟานครหลวงเขตลาดพราว (ฟขร.) และการ
ไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย (ฟขต.)
- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงขายไฟฟา
ที่ระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงเขตบางพลี
(ฟขพ.) การไฟฟานครหลวงเขตสมุทรปราการ (ฟขป.) การไฟฟานครหลวงเขตประเวศ (ฟขศ.) การ
ไฟฟานครหลวงเขตมีนบุรี (ฟขม.) และการไฟฟานครหลวงเขตลาดกระบัง (ฟขง.)
- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงขายไฟฟา
ที่ระดับแรงดัน 69 kV, 115 kV และ 230 kV ที่อยูในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร,
จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี
- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 4 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงขายไฟฟา
ที่ระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงเขตบางขุน
เทียน (ฟขท.) การไฟฟานครหลวงเขตธนบุรี (ฟขธ.) การไฟฟานครหลวงเขตยานนาวา (ฟขว.) และการ
ไฟฟานครหลวงเขต ราษฎร-บูรณะ (ฟขบ.)
- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 5 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงขายไฟฟา
ที่ระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงเขตบางเขน
(ฟขข.) การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน (ฟขส.) การไฟฟานครหลวงเขตนนทบุรี (ฟขน.) การไฟฟานคร
หลวงเขตบางใหญ (ฟขญ.) และการไฟฟานครหลวงเขตบางบัวทอง (ฟขอ.)
การติดตอประสานงานการจายพลังงานไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูผลิตไฟฟาฯ
แบงออกตามระดับแรงดันไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาไดดังนี้
1. การควบคุมระบบโครงขายไฟฟา ในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน
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1.1. ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 69 kV และ 115 kV ใหติดตอประสานงาน
โดยตรงกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3
1.2 ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ใหติดตอประสานงาน
โดยตรงกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 1, 2, 4 หรือ 5 โดยแบงตามพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย-ฯ
1.3 ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 230 V และ 400 V ใหติดตอประสานงาน
โดยตรงกับ ฟข. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ผูผลิตไฟฟาฯ ตั้งอยู
2. งานบํารุงรักษาระบบโครงขายไฟฟา ที่มีแผนงานลวงหนา
2.1 ผูผลิตไฟฟาฯ ที่เชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 69 kV และ 115 kV ใหติดตอประสานงาน
ที่ ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟา กองบํารุงรักษาอุปกรณ-สถานียอย
2.2 ผูผลิตไฟฟาฯ ที่เชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 230 V, 400 V, 12 kV และ 24 kV ให
ติดตอประสานงานที่ ฟข. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ผูผลิตไฟฟาฯ ตั้งอยู
การติดตอประสานงานระหวาง ศูนย-ฯ กับ ฟข. ที่เกี่ยวของกับผูผลิตไฟฟาฯ กรณีงาน switching ที่มี
แผนการทํางานลวงหนา
- ฟข. ติดตอประสานงานกับแผนกจัดการงานระบบไฟฟา กองจัดการและสั่งการระบบไฟฟา ฝzาย
ควบคุมระบบไฟฟา
โทรศัพท- 0-2256-3227 โทรสาร 0-2256-3670
การติดตอประสานงานระหวาง ศูนย-ฯ กับ ฟข. ที่เกี่ยวของกับผูผลิตไฟฟาฯ กรณีงานฉุกเฉิน
- หองเวรแกไฟฟาขัดของ ฟข. ติดตอกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 1,2,4,5
ศูนย-ฯ1 โทรศัพท- 0-2252-1691 โทรสาร 0-2256-3670
ศูนย-ฯ2 โทรศัพท- 0-2575-3382 โทรสาร 0-2575-3811 ตอ 5512
ศูนย-ฯ4 โทรศัพท- 0-2575-3384 โทรสาร 0-2575-3811 ตอ 5512
ศูนย-ฯ5 โทรศัพท- 0-2575-3385 โทรสาร 0-2575-3811 ตอ 5512
3. การขอดับไฟตามแผนงานเพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา
3.1 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟานครหลวงเปJนผูรองขอดับไฟฟา
3.1.1 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 69 หรือ 115 kV
3.1.1.1 ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน. จะประสานงานดวยวาจาในเบื้องตนกับผูผลิต
ไฟฟาฯ หากตกลงวันเวลาที่จะดับไฟปฏิบัติงานไดแลว กฟน.จะจัดทําหนังสือแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน
3.1.1.2 กรณี กฟน.มีเหตุจําเปTนไมสามารถดับไปปฏิบัติงานตามที่ไดแจงไวกอนแลวหนา
นี้ได ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน. จะแจงดวยวาจาให ผูผลิตไฟฟาฯ ทราบไมนอยกวา 2 วัน
3.1.1.3 เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟปฏิบัติงาน ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 จะ
ประสานงานแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ดําเนินการดับไฟตาม switching order ที่ไดประสานและจัดเตรียม
ไวและไดรับการรับรองกับการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้
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3.1.1.4 กรณีมีเหตุจําเปTนเมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟปฏิบัติงาน และ กฟน.ไม
สามารถดับไฟปฏิบัติงานระหวางกันตามที่ไดประสานงานกันกอนหนานี้ได ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3
(ระบบ) จะเปTนผูแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ทราบ
3.1.1.5 กรณีมีเหตุจําเปTนอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพย-สินของ กฟน. ศูนยควบคุมระบบไฟฟา 3(ระบบ) จะดําเนินการปลดอุปกรณ-ไฟฟาที่เชื่อมตอกับผูผลิตไฟฟาฯ ไดในทันที
โดยศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3(ระบบ) จะแจงให ผูผลิตไฟฟาฯ ทราบภายในเวลา 15 นาที หรือ
หลังจากควบคุมสถานการณ- ไดแลวโดยเร็ว
3.1.1.6 กรณี ผูผลิตไฟฟาฯ ประสงค-จะใหเจาหนาที่ซอมบํารุงปฏิบัติงานภายในสวนของ
ผูผลิตไฟฟาฯ หรือสวนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขาย กฟน. ปฏิบัติงานรวมดวยในชวงเวลาเดียวกันกับ
ที่ กฟน.ขอดับไฟ หาก ผูผลิตไฟฟาฯ ทราบลวงหนาจะตองจัดทําหนังสือแจงใหเจาหนาที่ฝzายซอม
บํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน.ทราบไมนอยกวา 3 วัน และเมื่อถึงกําหนดวันและเวลาดับไฟปฏิบัติงาน
ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ทราบดวย ทั้งนี้กอนที่จะใหเจาหนาที่
ซอมบํารุงปฏิบัติงานภายในสวนของผูผลิตไฟฟาฯ จะตองไดรับการยืนยันการดับไฟสวนที่เชื่อมตอกับ
โครงขาย กฟน.เรียบรอยจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) กอน ในลักษณะเชนเดียวกันหาก
เจาหนาที่ ซอมบํ า รุ งปฏิ บั ติ งานภายในสวนของผู ผลิ ตไฟฟาฯ ดํ า เนิ น งานแลวเสร็ จ ผู ผลิ ตไฟฟาฯ
จะตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบฟา 3 (ระบบ) ทราบดวย
3.1.1.7 ในการขอปฏิบัติงานรวมหากการดําเนินการซอมบํารุงรักษาปฏิบัติงานภายใน
สวนของผู ผลิ ตไฟฟาฯ หากมี อุป กรณ- ไฟฟาหรื อ ระบบปองกั น หรื อ ระบบที่ ใชติ ด ตอสื่ อสารขอมู ล
ระยะไกล บริเวณจุดที่เชื่อมตอกับโครงขาย กฟน. เปลี่ยนแปลงไปจากที่ กฟน.เห็นชอบไวเดิม ผูผลิต
ไฟฟาฯ จะตองแจงผลการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ไดทราบกอน
ดําเนินการจายไฟ เชื่อมกับโครงขาย กฟน.
3.1.1.8 เมื่อฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน. ปฏิบัตงานแลวเสร็จ ศูนย-ควบคุมระบบ
ไฟฟา 3 จะประสานงานแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ดําเนินการจายไฟตาม switching order ที่ไดประสาน
และจัดเตรียมไวและไดรับการรับรองกับการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้
3.1.1.9 การดํ า เนิ น การและปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน switching ผู ผลิ ตไฟฟาฯ จะตอง
ดําเนินการตามที่ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ประสานงานหรือสั่งการใหดําเนินการ โดยการสั่ง
การของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) จะประสานงานสั่งการ การปลด-สับ อุปกรณ-ที่ เชื่อมโยง
กั บ โครงขาย กฟน. เทานั้ น หรื อ ตามที่ ศูน ย- ค วบคุ มระบบไฟฟา กฟน. พิ จ ารณาหากเห็ น วาการ
ดําเนินการตาม switching order นั้นยังมีความปลอดภัยไมเพียงพอ
3.1.1.10 เมื่อผูผลิตไฟฟาจะดําเนินการ synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟา จะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดดานปฏิบัติการโครงขาย และตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) หลัง
synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟา แลว
3.1.1.11 ในการดําเนินการสับ หรือปลดอุปกรณ-ไฟฟาของ ผูผลิตไฟฟา เมื่อดําเนินการ
ตามการประสานงานสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3(ระบบ)แลว ตองแจงกลับใหทราบ หลังจาก
การดําเนินการแตละครั้งแลวโดยเร็ว
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3.1.2 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 12, 24 kV
3.1.2.1 กรณี กฟน. ตองการให ผูผลิตไฟฟาฯ งดการจายไฟเขาระบบของ กฟน. ให
ฟข. จัดทําหนังสือแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน หลังจาก ฟข. ประสานงาน
และกําหนดวันและเวลาที่จะปฏิบัติงานแลว ให ฟข. จัดทําใบขออนุญาตดับไฟทํางาน แจงใหแผนก
จัดการงานระบบไฟฟาทราบกอนวันปฏิบัติงานไมนอยกวา 7 วัน
3.1.2.2 ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพย-สินของ กฟน.ให
ศูนย-ฯ ดําเนินการปลดอุปกรณ-ที่เกี่ยวของไดในทันที แลวแจงดวยวาจาใหผูผลิตไฟฟาฯทราบ
3.1.2.3 กรณี ฟข. ขอยกเลิกการขอดับไฟ ให ฟข. แจงดวยวาจาใหแผนกจัดการงาน
ระบบไฟฟา และผูผลิตไฟฟาทราบลวงหนากอนวันดับไฟไมนอยกวา 3 วัน แตกรณีมีความจําเปTนตอง
ขอยกเลิกในวันที่ขอดับไฟ ให ฟข. แจงดวยวาจาใหศูนย-ฯ และผูผลิตไฟฟาทราบ
3.1.2.4 กรณี ที่ ฟข. และผู ผลิ ตไฟฟาฯ มีแ ผนการดับ ไฟทํ า งานในชวงเวลาเดี ย วกั น
จะตองไดรับการยืนยันจาก ศูนย-ฯ กอนการปฏิบัติงาน และแจงให ศูนย-ฯ ทราบเมื่อปฏิบัติงานแลว
เสร็จ
3.1.2.5 เมื่อ ฟข. ทํางานแลวเสร็จ พรอมที่จะจายไฟ ให ฟข. แจง ศูนย-ฯ ทราบ และ
ตองไดรับการยืนยันกอน จึงจะดําเนินการจายไฟได
3.1.2.6 เมื่อ ฟข. จายไฟสายปอนแลว กอนที่ ผูผลิตไฟฟาฯ จะเชื่อมโยงเขาระบบ ให
ผูผลิตไฟฟาฯ แจง ให ศูนย-ฯ ทราบ และตองไดรับ การอนุญาตกอน จึงจะดําเนิ นการเชื่อมโยงได
หลังจาก ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลว ใหแจงเวลาและพลังไฟฟา ให ศูนย-ฯ ทราบ จากนั้นให
ศูนย-ฯ แจง ฟข. ทราบ
3.1.3 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 230, 400 V
3.1.3.1 กรณี กฟน. ตองการให ผูผลิตไฟฟาฯ งดการจายไฟเขาระบบของ กฟน. ให
ฟข. จัดทําหนังสือแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน
3.1.3.2 ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพย-สินของ กฟน.ให ฟข.
ดําเนินการปลดอุปกรณ-ที่เกี่ยวของไดในทันที แลวแจงดวยวาจาใหผูผลิตไฟฟาฯทราบ
3.1.3.3 กรณี ฟข. ขอยกเลิกการขอดับไฟ ให ฟข. แจงดวยวาจาใหผูผลิตไฟฟาฯทราบ
3.1.3.4 กรณี ที่ ฟข. และผู ผลิ ตไฟฟาฯ มีแ ผนการดับ ไฟทํ า งานในชวงเวลาเดี ย วกั น
ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองไดรับการยืนยั นจาก ฟข. กอนการปฏิบัติ งาน และแจงให ฟข. ทราบเมื่ อ
ปฏิบัติงานแลวเสร็จ
3.1.3.5 เมื่อ ฟข. ทํางานแลวเสร็จ พรอมที่จะจายไฟ ให ฟข. แจงผูผลิตไฟฟาฯ ทราบ
จึงจะดําเนินการจายไฟได
3.1.3.6 เมื่อ ฟข. จายไฟแลว กอนที่ ผูผลิ ตไฟฟาฯ จะเชื่อมโยงเขาระบบ ใหผูผลิ ต
ไฟฟาฯแจง ฟข. ทราบ และตองไดรับการอนุญาตกอน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงเขาระบบได และ
หลังจากผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลวใหแจงเวลาและพลังไฟฟาให ฟข. ทราบ
3.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผูผลิตไฟฟาฯเปJนผูรองขอดับไฟฟา
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3.2.1 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 69 หรือ 115 kV
การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณี ผูผลิตไฟฟาฯเปTนผูรองขอดับไฟฟา แบงออกไดเปTน 2
กรณี ดังนี้
3.2.1.1 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผูผลิตไฟฟาฯเปTนผูรองขอดับไฟฟาโดยไมขอ
ปลดการเชื่อมโยงกับระบบโครงขาย
3.2.1.1.1 ผูผลิตไฟฟาฯ จะประสานงานดวยวาจาในเบื้องตนกับแผนกจัดการ
งานระบบไฟฟา (จร.) ฝzายควบคุมระบบไฟฟา กฟน. หากตกลงวันเวลาที่จะดับไฟปฏิบัติงานไดแลว
ผูผลิตไฟฟาฯ.จะ จัดทําหนังสือแจงใหแผนกจัดการงานระบบไฟฟา (จร.) ฝzายควบคุมระบบไฟฟา
กฟน. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
3.2.1.1.2 กรณี ผูผลิตไฟฟาฯ มีเหตุจําเปTนไมสามารถดับไปปฏิบัติงานตามที่ได
แจงไวกอนแลวหนานี้ได ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงดวยวาจาพรอมจัดทําบันทึกให แผนกจัดการงาน
ระบบไฟฟา (จร.) ฝzายควบคุมระบบไฟฟา กฟน.ทราบไมนอยกวา 3 วัน
3.2.1.1.3 เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟปฏิบัติงาน ผูผลิตไฟฟาฯ จะ
ประสานงานแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ดําเนินการดับไฟตาม switching order ที่ได
ประสานและจัดเตรียมไวและไดรับการรับรองกับการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้
3.2.1.1.4 กรณีมีเหตุ จําเปT นเมื่ อถึงกําหนดวัน และเวลาที่จะดับไฟปฏิบั ติงาน
และ ผูผลิ ตไฟฟาฯ ไมสามารถดับไฟปฏิบั ติงานระหวางกัน ตามที่ไดประสานงานกั นกอนหนานี้ได
ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) พรอมทั้งเหตุผล ทราบ
3.2.1.1.5 กรณีมีเหตุจํ าเปTนอาจกอใหเกิด อันตรายตอชีวิตและทรัพย-สินของ
ผูผลิตไฟฟาฯ ผูผลิตไฟฟาฯ สามารถดําเนินการปลดอุปกรณ-ไฟฟาที่เชื่อมตอกับโครงขาย กฟน. ได
ในทันที โดยผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงให ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) พรอมทั้งเหตุผล ทราบ
ภายในเวลา 15 นาที หรือหลังจากควบคุมสถานการณ- ไดแลวโดยเร็ว
3.2.1.1.6 เมื่ อ ผู ผลิ ต ไฟฟาฯ ปฏิ บั ติ ง านแลวเสร็ จ ผู ผลิ ต ไฟฟาฯ จะตอง
ประสานงานแจงใหศูน ย-ควบคุ มระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ทราบกอน หลังจากนั้นผูผลิตไฟฟาฯ จึ ง
ดําเนินการจายไฟตาม switching order ที่ไดประสานและจัดเตรียมไวและไดรับการรับรองกับการ
ไฟฟานครหลวงกอนหนานี้ได
3.2.1.1.7 การดําเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอน switching ผูผลิตไฟฟาฯ
จะตองดําเนินการตามที่ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ประสานงานหรือสั่งการใหดําเนินการ โดย
การสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3(ระบบ) จะประสานงานสั่งการ การปลด-สับ อุปกรณ- ที่
เชื่อมโยงกับโครงขาย กฟน. เทานั้น หรือตามที่ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา กฟน. พิจารณาหากเห็นวา
การดําเนินการตาม switching order นั้นยังมีความปลอดภัยไมเพียงพอ
3.2.1.1.8 เมื่อผูผลิตไฟฟาจะดําเนินการ synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟา
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานปฏิบัติการโครงขาย และตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3
(ระบบ) หลัง synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟา แลว
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3.2.1.1.9 ในการดําเนินการสับ หรือปลดอุปกรณ-ไฟฟาของ ผูผลิตไฟฟา เมื่อ
ดําเนินการตามการประสานงานสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3(ระบบ) แลว ตองแจงกลับให
ทราบ หลังจากการดําเนินการแตละครั้งแลวโดยเร็ว
3.2.1.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณี ผูผลิตไฟฟาเปTนผูรองขอดับไฟฟาโดยขอปลด
การเชื่อมโยงกับระบบโครงขาย
3.2.1.2.1 ผูผลิตไฟฟาฯ จะประสานงานดวยวาจาในเบื้องตนกับฝzายบํารุงรักษา
ระบบไฟฟา กฟน. หากตกลงวันเวลาที่จะดับไฟปฏิบัติงานไดแลว ผูผลิตไฟฟาฯ จัดทําหนังสือแจงให
ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน
3.2.1.2.2 กรณี ผูผลิตไฟฟาฯ มีเหตุจําเปTนไมสามารถดับไปปฏิบัติงานตามที่ได
แจงไวกอนแลวหนานี้ได ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงดวยวาจาพรอมจัดทําบันทึกให ฝzายบํารุงรักษา
ระบบไฟฟา กฟน. ทราบไมนอยกวา 3 วัน
3.2.1.2.3 เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น และเวลาที่ จ ะดั บ ไฟปฏิ บั ติ ง าน ผู ผลิ ต ไฟฟาฯ
จะตองประสานงานแจงให ฝzา ยบํา รุงรักษาระบบไฟฟา กฟน.ดําเนิน การดับไฟ หลั งจากนั้ น ฝzา ย
บํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน.จะประสานงานกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) และศูนย-ควบคุม
ระบบไฟฟา 3 (ระบบ) จะประสานงานกับผูผลิตไฟฟา ดับไฟตาม switching order ที่ไดประสานและ
จัดเตรียมไวและไดรับการรับรองกับการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้
3.2.1.2.4 เมื่อศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ประสานงานกับผูผลิตไฟฟาฯ
ดับไฟตาม switching order เสร็จแลว ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ประสานงานแจงใหฝzาย
บํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน. ทราบ และ ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน.จะประสานงาน กับ
ผูผลิตไฟฟาฯ เพื่อดําเนินการตรวจสอบบริเวณที่จะปฏิบัติงานไมมีไฟ กอนจะอนุญาตใหผูผลิตไฟฟาฯ
ปฏิบัติงานได
3.2.1.2.5 กรณีมีเหตุ จําเปT นเมื่ อถึงกําหนดวัน และเวลาที่จะดับไฟปฏิบั ติงาน
และ ผูผลิ ตไฟฟาฯ ไมสามารถดับไฟปฏิบั ติงานระหวางกัน ตามที่ไดประสานงานกั นกอนหนานี้ได
ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ทราบพรอมทั้งเหตุผล
3.2.1.2.6 กรณีมีเหตุจํ าเปTนอาจกอใหเกิด อันตรายตอชีวิตและทรัพย-สินของ
ผูผลิตไฟฟาฯ ผูผลิตไฟฟาฯ สามารถดําเนินการปลดอุปกรณ-ไฟฟาที่เชื่อมตอกับโครงขาย กฟน. ได
ในทันที โดยผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงให ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) พรอมทั้งเหตุผล ทราบ
ภายในเวลา 15 นาที หรือหลังจากควบคุมสถานการณ- ไดแลวโดยเร็ว
3.2.1.2.7 กรณี กฟน. ประสงค-จะใหเจาหนาที่ฝzายซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ปฏิบัติงานในสวนของโครงขายที่ดับไฟไวแลว ปฏิบัติงานรวมดวยในชวงเวลาเดียวกันกับที่ ผูผลิต
ไฟฟาฯ ขอดับไฟ ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) จะแจงให ผูผลิตไฟฟาฯ ไดทราบ และหลังจาก
เจาหนาที่ ฝz า ยซอมบํ ารุ งรั กษาระบบไฟฟา กฟน.ปฏิ บั ติงานแลวเสร็ จ ศู น ย-ควบคุ มระบบไฟฟา 3
(ระบบ)จะแจงให ผูผลิตไฟฟาฯ ไดทราบเชนกัน
3.2.1.2.8 ในการขอปฏิ บั ติ ง านของผู ผลิ ต ไฟฟาฯ หากมี อุ ป กรณ- ไ ฟฟาหรื อ
ระบบปองกันหรือระบบที่ใชติดตอสื่อสารขอมูลระยะไกล บริเวณจุดที่เชื่อมตอกับโครงขาย กฟน.
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เปลี่ยนแปลงไปจากที่ กฟน.เห็นชอบไวเดิม ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงผลการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3(ระบบ)ไดทราบกอนดําเนินการจายไฟ เชื่อมกับโครงขาย กฟน.
3.2.1.2.9 เมื่อผูผลิตไฟฟาฯปฏิบัติงานแลวเสร็จ ผูผลิตไฟฟาฯ จะตองแจงฝzาย
บํารุงรักษาระบบไฟฟา กฟน.ทราบ และฝz ายบํารุงรักษาระบบไฟฟาจะประสานงานแจงให ศูน ยควบคุมระบบไฟฟา 3 ประสานงานดําเนินการแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ จายไฟตาม switching order ที่
ไดประสานและจัดเตรียมไวและไดรับการรับรองกับการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้
3.2.1.2.10 การดําเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอน switching ผูผลิตไฟฟาฯ
จะตองดําเนินการตามที่ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) ประสานงานหรือสั่งการใหดําเนินการ โดย
การสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3(ระบบ) จะประสานงานสั่งการ การปลด-สับ อุปกรณ- ที่
เชื่อมโยงกับโครงขาย กฟน. เทานั้น หรือตามที่ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา กฟน. พิจารณาหากเห็นวา
การดําเนินการตาม switching order นั้นยังมีความปลอดภัยไมเพียงพอ
3.2.1.2.11 เมื่อผูผลิตไฟฟาจะดําเนินการ synchronization เครื่องกําเนิด
ไฟฟา จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานปฏิบัติการโครงขาย และตองแจงใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา
3(ระบบ) หลัง synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟาแลว
3.2.1.2.12 ในการดําเนินการสับ หรือปลดอุปกรณ-ไฟฟาของ ผูผลิตไฟฟา เมื่อ
ดําเนินการตามการประสานงานสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา 3 (ระบบ) แลว ตองแจงกลับให
ทราบหลังจากการดําเนินการแตละครั้งแลวโดยเร็ว
3.2.2 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 12, 24 kV
3.2.2.1 กรณี ผู ผลิ ตไฟฟาฯ จั ด ทํ า แผนซอมบํ า รุ งตามระยะเวลาลวงหนาซึ่ งไดแจงให
กฟน.พิจารณาแลว ใหผูผลิตไฟฟาฯ จัดทําหนังสือแจงให ฟข. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน
หลังจาก ฟข. ประสานงานและกําหนดวันและเวลาที่จะปฏิบัติงานแลว ให ฟข. จัดทําใบขออนุญาต
ดับไฟทํางาน แจงใหแผนกจัดการงานระบบไฟฟาทราบกอนวันปฏิบัติงานไมนอยกวา 7 วัน
3.2.2.2 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ ขอยกเลิกการขอดับไฟ ให ผูผลิตไฟฟาฯ แจงดวยวาจาให
ฟข.ทราบลวงหนา กอนวันดับไฟไมนอยกวา 3 วัน และ ฟข. จะตองแจงใหแผนกจัดการงานระบบ
ไฟฟาทราบทันที แตกรณีมีความจําเปTนตองขอยกเลิกในวันที่ขอดับไฟ ใหผู ผลิตไฟฟาฯ แจงดวย
วาจาให ฟข. และ ฟข. แจงให ศูนย-ฯ ทราบ
3.2.2.3 กรณี ที่ ฟข. และผู ผลิ ตไฟฟาฯ มีแ ผนการดับ ไฟทํ า งานในชวงเวลาเดี ย วกั น
จะตองไดรับการยืนยันจาก ศูนย-ฯ กอนการปฏิบัติงาน และแจงให ศูนย-ฯ ทราบเมื่อปฏิบัติงานแลว
เสร็จ
3.2.2.4 เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น และเวลาที่ จ ะปลดการเชื่ อ มโยง ให ผู ผลิต ไฟฟาฯ ติ ด ตอ
ประสานงานกับ ศูนย-ฯ และ ศูนย-ฯ จะตองแจง ฟข. ทราบ
3.2.2.5 เมื่อผูผลิตไฟฟาฯ ทํางานแลวเสร็จ กอนที่ ผูผลิตไฟฟาฯ จะเชื่อมโยงเขาระบบ
ใหผูผลิตไฟฟาฯ แจง ให ศูนย-ฯ ทราบ และตองไดรับการอนุญาตกอน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได
หลังจาก ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลว ใหแจงเวลาและพลังไฟฟา ให ศูนย-ฯ ทราบ จากนั้นให
ศูนย-ฯ แจง ฟข. ทราบ
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3.2.3 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 230, 400 V
3.2.3.1 ผูผลิตไฟฟาฯ จัดทําหนังสือแจงให ฟข. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน
3.2.3.2 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ ขอยกเลิกการขอดับไฟ ใหผูผลิตไฟฟาฯ แจงดวยวาจาให ฟข.
ทราบลวงหนาโดยเร็ว แตกรณีมีการทํางานรวมกันระหวาง ฟข. และผูผลิตไฟฟาฯ ถา กฟน. มีความ
จําเปTนที่ตองดับไฟทํางานในวันและเวลาดังกลาว กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ปลดการเชื่อมโยงของผูผลิต
ไฟฟาฯ ในวันและเวลาที่มีการทํางาน
3.2.3.3 กรณี ที่ ฟข. และผู ผลิ ตไฟฟาฯ มีแ ผนการดับ ไฟทํ า งานในชวงเวลาเดี ย วกั น
จะตองไดรับการยืนยันจาก ฟข. กอนการปฏิบัติงาน และแจงให ฟข. ทราบเมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ
3.2.3.4 เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น และเวลาที่ จ ะปลดการเชื่ อ มโยง ใหผู ผลิต ไฟฟาฯ ติ ด ตอ
ประสานงานกับ ฟข.
3.2.3.5 เมื่อ ผูผลิตไฟฟาฯ ทํางานแลวเสร็จ กอนที่ ผูผลิตไฟฟาฯ จะเชื่อมโยงเขาระบบ
ให ผูผลิตไฟฟาฯแจง ฟข. ทราบ และตองไดรับการอนุญาตกอน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงเขาระบบ
ได และหลังจาก ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลวใหแจงเวลาและพลังไฟฟาให ฟข. ทราบ
4. การเกิดเหตุขัดของในระบบทําใหไฟดับ
4.1 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 69 หรือ 115 กิโลโวลท>
4.1.1 กรณีระบบโครงขายไฟฟา 69 หรือ 115 กิโลโวลท> Trip และผูผลิตไฟฟาฯ ถูก
ตัดการเชื่อมโยง
4.1.1.1 ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา จะแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ทราบและผูผลิตไฟฟาฯ ตอง
ตรวจสอบ Interconnection circuit breaker ที่เชื่อมตอกับโครงขายไฟฟาถูกปลดออก(Trip) ถาไม
ถูกปลดออกใหผูผลิตไฟฟาฯปลด Interconnection circuit breaker ออกในทันทีพรอมทั้งรีบแจงให
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทราบ และ ใหผูผลิตไฟฟาฯแจงรายละเอียดขอมูลตามขอ 7.2
4.1.1.2 หลังจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาแกไขปUญหาและจายไฟระบบโครงขายไฟฟาไดแลว
เมื่อผูผลิตไฟฟาฯตองการ เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ผูผลิตไฟฟาฯตองแจงใหศูนย-ควบคุม
ระบบไฟฟาทราบและตองไดรั บ ความเห็ น ชอบกอนจึ งจะดํ า เนิ น การได และหลั งจากดํ า เนิ น การ
เชื่อมตอแลวเสร็จ ผูผลิตไฟฟาฯตองแจง เวลา และพลังงานไฟฟา ใหศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทราบ
4.1.1.3 กรณีผูผลิตไฟฟาฯจายไฟเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. ในลักษณะ island
กฟน. สงวนสิทธิ์ ตัดการจายไฟเชื่อมตอกับผูผลิตไฟฟาฯหรือ รองขอใหผูผลิตไฟฟา ตัดการเชื่อมตอ
ออกไดทันที ทั้งนี้เพื่อปองกันระบบไฟฟา กฟน.ถูกเชื่อมโยงโดยไมมีอุปกรณ-ขนานระบบ
4.1.2. การเกิดเหตุขัดของของผูผลิตไฟฟาฯ
4.1.2.1 ให ผูผลิตไฟฟาฯ ตรวจสอบ Circuit breaker ที่ trip และแจงขอมูลตามขอ
7.2 ให ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทราบทันที
4.1.2.2 หลั งจากผู ผลิ ต ไฟฟาฯ ทํ า การแกไขเหตุ ขั ด ของเสร็ จ เรี ย บรอย พรอมที่ จ ะ
เชื่อมโยงเขาระบบ ใหผูผลิตไฟฟาฯ แจงศูนย-ควบคุมระบบไฟฟาทราบและตองไดรับอนุญาตจากศูนยควบคุมระบบไฟฟากอนจึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได
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4.1.2.3 หลังจากผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลว ใหแจงเวลาและพลังไฟฟา ใหศูนยควบคุมระบบไฟฟาทราบ
4.2 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 12, 24 kV
4.2.1 กรณี เบรคเกอร> กฟน. ที่เกี่ยวของกับการจายไฟกับผูผลิตไฟฟาฯ trip และ ผูผลิต
ไฟฟาฯ ถูกตัดการเชื่อมโยง
4.2.1.1 กรณี ผู ผลิ ตไฟฟาฯจายไฟเขาระบบไฟฟาของ กฟน. ในลั กษณะ islanding
กฟน. สงวนสิทธิ์ตัดการจายไฟเชื่อมโยงกับผูผลิตไฟฟาฯไดทันที ทั้งนี้เพื่อปองกันระบบไฟฟา กฟน.ถูก
เชื่อมโยงโดยไมมีอุปกรณ-ขนานระบบ จากนั้น ศูนย-ฯ จะแจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ทราบ
4.2.1.2 ให ศูนย-ฯ แจงใหผูผลิตไฟฟาฯ ตรวจสอบเบรกเกอร-ที่เชื่อมโยงกับ กฟน. ถา
ไม Trip ใหปลดออกและแจงขอมูลตามขอ 7.2 ใหศูนย-ฯ ทราบ จากนั้นศูนย-ฯ แจงให ฟข.ทราบ
4.2.1.3 เมื่ อระบบไฟฟาของ กฟน. พรอมที่ จ ะใหผู ผลิ ต ไฟฟาฯเชื่ อ มโยงได ศู น ย- ฯ
จะแจง ฟข. และ ผูผลิตไฟฟาฯ ทราบ
4.2.1.4 กอนที่ ผูผลิตไฟฟาฯ จะเชื่อมโยงเขาระบบ ใหแจง ศูนย-ฯทราบ และตองไดรับ
อนุญาตจากศูนย-ฯ กอนจึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได
4.2.1.5 หลังจาก ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลว ใหแจงเวลาและพลังไฟฟา ให
ศูนย-ฯ ทราบ และจากนั้นให ศูนย-ฯ แจง ฟข. ทราบ
4.2.2 การเกิดเหตุขัดของของผูผลิตไฟฟาฯ
4.2.2.1 ให ผูผลิตไฟฟาฯ ตรวจสอบเบรคเกอร-ที่ trip และแจงขอมูลตามขอ 7.2 ให
ศูนย-ฯ ทราบทันที และศูนย-ฯ แจงให ฟข. ทราบ
4.2.2.2 หลั งจากผู ผลิ ต ไฟฟาฯ ทํ า การแกไขเหตุ ขั ด ของเสร็ จ เรี ย บรอย พรอมที่ จ ะ
เชื่อมโยงเขาระบบ ใหผูผลิตไฟฟาฯ แจง ศูนย-ฯ ทราบและตองไดรับอนุญาตจากศูนย-ฯ กอนจึงจะ
ดําเนินการเชื่อมโยงได
4.2.2.3 หลังจากผู ผลิต ไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลว ใหแจงเวลาและพลังไฟฟา ให
ศูนย-ฯ ทราบ และจากนั้นให ศูนย-ฯ แจง ฟข. ทราบ
4.3 กรณีผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 230, 400 V
4.3.1 กรณีระบบไฟฟาของ กฟน. ที่เกี่ยวของกับการจายไฟกับผูผลิตไฟฟาฯขัดของ
4.3.1.1 ให ฟข. แจง ผู ผลิตไฟฟาฯ ทราบ เพื่อตรวจสอบระบบในสวนที่รับผิดชอบ
โดยละเอียด และใหผูผลิตไฟฟาฯ ตรวจสอบเบรกเกอร-ที่เชื่อมโยงกับ กฟน. ถาไม trip ใหปลดออก
และแจงให ฟข. ทราบ
4.3.1.2 เมื่อ ฟข. พรอมใหผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงการจายไฟเขาระบบ ให ฟข.แจงให
ผูผลิตไฟฟาฯ ทราบ
4.3.1.3 หลังจาก ผูผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลว ใหผูผลิตไฟฟาฯแจงเวลาและ
พลังไฟฟาให ฟข. ทราบ
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4.3.2 การเกิดเหตุขัดของของผูผลิตไฟฟาฯ
4.3.2.1 ให ผูผลิตไฟฟาฯ ตรวจสอบเบรคเกอร-ที่ trip และแจงขอมูลให ฟข.ทราบ
ทันที
4.3.2.2 กอนที่ ผูผลิตไฟฟาฯ จะเชื่อมโยงเขาระบบ ให ผูผลิตไฟฟาฯ แจง ฟข. ทราบ
และตองไดรับการอนุญาตกอน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได
4.3.2.3หลังจาก ผู ผลิตไฟฟาฯ เชื่อมโยงเขาระบบแลว ให ผูผลิตไฟฟาฯ แจงเวลาและ
พลังไฟฟา ให ฟข. ทราบ
5. การควบคุมความถี่ไฟฟา
ในสภาวะปกติ ผูผลิตไฟฟาฯจะตองควบคุมความถี่ไฟฟาใหอยูในเกณฑ- 50±0.5 รอบตอวินาที
ในกรณีฉุกเฉินถาความถี่ของระบบไมอยูในชวง 48.00 - 51.00 รอบตอวินาที ตอเนื่องเกิน 0.1 วินาที
ผูผลิตไฟฟาฯจะตองปลดเซอร-กิตเบรคเกอร-ที่จุดเชื่อมตอ (interconnection circuit breaker) ดวย
ระบบอัตโนมัติที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาทันที
6. การควบคุมแรงดันไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอกับ กฟน.
6.1. ในสภาวะปกติ
ตารางที่ 1 ระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุดสงมอบ (จุดเชื่อมตอ) ในสภาวะปกติ
ระดับแรงดัน
แรงดันต่ําสุด – สูงสุด
115 kV
113.0 - 118.0 kV
69 kV
67.0 - 71.0 kV
24 kV
21.8 - 23.6 kV
12 kV
10.9 - 11.8 kV
400 V
371 – 410 V
230 V
214 – 237 V

6.2 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตารางที่ 2 ระดับแรงดันไฟฟา (operating voltage) ณ จุดสงมอบ (จุดเชื่อมตอ) ในสภาวะฉุกเฉิน
ระดับแรงดัน
แรงดันต่ําสุด – สูงสุด
115 kV
113.0 - 123.0 kV
69 kV
67.0 - 72.5 kV
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24 kV
12 kV
400 V
230 V

21.6 – 24.0 kV
10.8 – 12.0 kV
362 – 416 V
209 – 240 V

กรณีที่เกิดปUญหาในการควบคุมแรงดันของระบบโครงขายไฟฟา เพื่อเปTนการรักษา
ความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดกับอุปกรณ-ในระบบ
โครงขายไฟฟา อุปกรณ-ของผูเชื่อมตอ และอุปกรณ-ของผูใชไฟฟา ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟา
นครหลวงสงวนสิทธิ์ใหผูเชื่อมตอดําเนินการใดๆ เพื่อชวยรักษาระดับแรงดันใหอยูในมาตรฐานได เชน
การปรับแรงดันโดยใชหมอแปลง การจายกําลังงานไฟฟารีแอกทีฟเขาระบบโครงขายไฟฟา การรับ
กําลังงานไฟฟารีแอกทีฟจากระบบโครงขายไฟฟา
การควบคุมตัวประกอบกําลัง (power factor)
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ใหผูเชื่อมตอควบคุม power factor เพิ่มหรือลด ตามที่
กําหนด เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดันไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟา ดังนี้
- ผูผลิตไฟฟาฯ ที่เชื่อมโยงกับระบบโครงขายแรงดัน 69 หรือ 115 kV ตองควบคุมคาตัว
ประกอบกําลังอยูในชวง 0.85 นําหนาถึง 0.85 ตามหลัง
- ผูผลิตไฟฟาฯ ที่เชื่อมโยงกับระบบโครงขายที่ระดับแรงดัน 12 หรือ 24 kV จะตอง
ควบคุมคาตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาฯ ดังนี้
- สํ า หรั บ ระบบที่ มี อิน เวอร- เ ตอร- คาตั ว ประกอบกํ า ลั งอยู ในชวง 0.85
นําหนาถึง 0.85 ตามหลัง เมื่อกําลังงานไฟฟาที่ผลิตออกมาเกินกวารอยละ 10 ของขนาดกําลังงาน
ไฟฟาสูงสุดของอินเวอร-เตอร- สําหรับระบบที่ไมมีอินเวอร-เตอร- คาตัวประกอบกําลังอยูในชวง 0.85
นําหนา ถึง 0.85 ตามหลัง

7. การเก็บขอมูลและการแจงขอมูล
7.1 ในสภาวะทั่วไป
ผูผลิตไฟฟาฯ บันทึกคา Active Power (MW), Reactive Power (MVAr) และ Voltage
(kV) ที่จายไฟเขาสูระบบของ กฟน. เปTนรายชั่วโมง กรณี RTU ใชงานไมได
7.2 ในสภาวะเมื่อเกิดขอขัดของในระบบไฟฟา
ใหผูผลิตไฟฟาฯ บันทึกเหตุการณ-และแจงขอมูลให กฟน. ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้
- Number ของ เบรคเกอร- และเวลาที่ Trip
- Relay และ Annunciator ของเบรคเกอร-ที่ Trip (สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาด 1
MW ขึ้นไป)
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- สาเหตุที่ทําใหเกิดขอขัดของ หรือสาเหตุที่พอสันนิษฐานไดในขณะนั้น
- รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น (สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาด 1 MW ขึ้นไป)
- ระยะเวลาที่ ผูผลิตไฟฟาฯ พรอมหรือคาดวาจะขนานเครื่องเขาระบบ (สําหรับ
ผูผลิตไฟฟาขนาด 1 MW ขึ้นไป)
- สภาพอากาศ ขณะที่เกิดขอขัดของ
8. การปรับปรุงแกไข คูมือหลักปฏิบัติการติดตอประสานงานการจายไฟฯ
การปรับปรุงและแกไขหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจายไฟฟาระหวางการไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) และ ผู ผลิ ตไฟฟาขนาดเล็ กมาก (VSPP) นั้ น ตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงสัญญาซื้อ-ขายไฟฟาระหวาง กฟน. กับผูผลิตไฟฟาฯ
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1. นิยามคําศัพท0
“ระบบโครงขายไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบโครงขายไฟฟาอื่น”

หมายความวา

“ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา”

หมายความวา

“ผูประกอบกิจการไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบสงไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบจําหนายไฟฟา”

หมายความวา

“ผูใชไฟฟา”

หมายความวา

“ผูขอใชบริการ”

หมายความวา

“ผูเชื่อมตอ”

หมายความวา

ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวง
ระบบสงไฟฟาหรื อระบบจํ า หนายไฟฟาที่ ไมใช
ของการไฟฟานครหลวง
หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมระบบไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวง
ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟา หรือ
ผู ที่ ไ ดรั บ การยกเวนไมตองขอใบอนุ ญ าตการ
ประกอบกิจการไฟฟา ที่ผลิต จัดใหไดมา จัดสง
จํ า หนายไฟฟา หรื อ ควบคุ มระบบไฟฟา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งาน
พ.ศ.2550 หรือฉบับลาสุด
ร ะ บ บ ส ง ข อ ง ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง ร ะ ดั บ
แรงดันไฟฟา 69 , 115 และ 230 กิโลโวลต/
ระบบจํ า หนายของการไฟฟานครหลวงระดั บ
แรงดันไฟฟา 230/400 โวลต/ และ 12 , 24
กิโลโวลต/
ผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟานครหลวง
ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาที่ ข ออนุ ญ าตเชื่ อ มตอ
เครื่องกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขายไฟฟาของ
ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและ/หรือผูใชไฟฟา
ที่ขออนุญาตเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ผูประกอบกิจการไฟฟา ที่ไดรับอนุญาตจากการ
ไฟฟานครหลวงใหเชื่ อมตอเครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟา
หรือระบบโครงขายไฟฟาของผูประกอบกิจการ
หนาที่ 1

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา พ.ศ. 2558

“ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟา”

หมายความวา

“เหตุผิดปกติ”

หมายความวา

“เหตุฉุกเฉิน”

หมายความวา

“ไฟฟาดับ”

หมายความวา

“จุดตอรวม”

หมายความวา

“จุดเชื่อมตอ”

หมายความวา

“การสวิตช/ชิ่ง”

หมายความวา

“ลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง”

หมายความวา

“เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/
ชิ่ง (switching order)”

หมายความวา

ไฟฟา เขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวงและ/หรือผูใชไฟฟาที่ไดรับอนุญาตให
เชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและผานการ
ทดสอบการเชื่อมตอตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนดแลว
ผูใชไฟฟาที่มีการติดตั้งใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา
และเดินขนาน (Synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟา
เขากับระบบโครงขายไฟฟา
เหตุการณ/ใดๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟา หรือการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาทั้งในกรณีที่มีไฟฟาดับและไมมีไฟฟาดับ
กรณีเหตุการณ/ที่เปTนไปโดยปUจจุบันทันดวน โดย
ไมคาดคิดหรือคาดการณ/ลวงหนา ทั้งนี้ใหรวมถึง
กรณี อุ บั ติ เ หตุ เหตุ สุ ด วิ สั ย ภั ย ธรรมชาติ หรื อ
เหตุ ขัด ของจากระบบผลิ ตไฟฟา หรื อระบบสง
ไฟฟา หรื อระบบจํา หนายไฟฟา เปTน เหตุ ทําให
ตองดําเนินการแกไขสถานการณ/อยางเรงดวน
การขัดของในระบบผลิตไฟฟา หรือระบบสงไฟฟา
หรือระบบจําหนายไฟฟา มีผลทําใหระบบไฟฟา
หยุดการสงจายพลังงานไฟฟา
ตํ า แหนงในระบบโครงขายไฟฟาที่ อ ยู ใกลกั บ ผู
เชื่อมตอที่สุด ซึ่งผูเชื่อมตอหรือผูใชไฟฟารายอื่น
อาจตอรวมได
จุดที่อุปกรณ/ของผูเชื่อมตอ เชื่อมตอเขากับระบบ
โครงขายไฟฟา
การปฏิ บั ติ ง านกั บ อุ ป กรณ/ ใ นระบบโครงขาย
ไฟฟาหรื อระบบโครงขายไฟฟาอื่ น เพื่ อตั ด หรื อ
จายกระแสไฟฟา หรือการควบคุมระบบไฟฟาให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปลอดภั ย โดยมี ลํ า ดั บ การ
ปฏิบัติงานเปTนขั้นตอน
ลํ า ดั บ การสั่ ง การสั บ -ปลด อุ ป กรณ/ ไฟฟาที่
เรียงลําดับเปTนขั้นตอน
เอกสารลํ า ดั บ การสั บ -ปลด อุ ป กรณ/ ไ ฟฟาเปT น
ขั้นตอน

หนาที่ 2

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
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“กระบวนการปลดโหลด”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/EMS”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS”

หมายความวา

“อุปกรณ/ควบคุมระยะไกล
(remote terminal unit:
RTU)”

หมายความวา

“blackout”

หมายความวา

“interconnection circuit
breaker”

หมายความวา

“in-line connection”

หมายความวา

วิ ธี การปลดภาระไฟฟาที่ เ ลื อกไวกอนแลวออก
จากระบบโครงขายไฟฟาโดยเจตนา เพื่ อ
ตอบสนองแกภาวะผิ ด ปกติ และรั ก ษาความ
มั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาเอาไว
ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition /Energy Management System
ซึ่งเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ดานพลั งงานไฟฟา ในระบบสงไฟฟา ของการ
ไฟฟานครหลวง สําหรับรับ-สงขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ/ไฟฟา และคา
วั ด ทางไฟฟาดานระบบสงไฟฟาและระบบ
จําหนายไฟฟา
ระบบ Supervisory Control And Data
Acquisition /Distribution Management
System ซึ่งเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการดานพลังงานไฟฟา ในระบบจําหนาย
ไฟฟา ของการไฟฟานครหลวง สํ า หรั บ รั บ -สง
ขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั บ การชี้ บ อกสถานะของ
อุ ป กรณ/ ไฟฟา และคาวั ด ทางไฟฟาดานระบบ
จําหนายไฟฟา
อุป กรณ/ ควบคุ มในระบบควบคุ มระยะไกลที่ ทํา
หนาที่ ในการรั บ สงขอมู ล เพื่ อการควบคุ ม หรื อ
การชี้ บ อกสถานะของอุ ป กรณ/ ที่ อ ยู ในระบบ
โครงขายไฟฟา
เหตุการณ/ที่ระบบผลิตไฟฟา ไมสามารถสงจาย
พลังงานไฟฟา ผานระบบสงของการไฟฟาฝoา ย
ผลิตแหงประเทศไทย และกอใหเกิดไฟฟาดับทั้ง
ประเทศ
circuit breaker ที่เชื่อมตอระหวางระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงกับระบบ
ไฟฟาของผูขอใชบริการ
สถานี ไ ฟฟาที่ มี การเชื่ อมตอชนิ ด คั้ น กลาง โดย
สถานีไฟฟาจะรับไฟจากระบบสงดานหนึ่ง และ
จายไฟใหระบบสงอีกดานหนึ่ง

หนาที่ 3

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา พ.ศ. 2558

“synchronization”

หมายความวา

กระบวนการที่ทําใหแรงเคลื่อนไฟฟาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาสองเครื่องซึ่งไมไดตอเขาดวยกันโดย
ทางกล มีสภาพซิงโครนิสม/และเฟสตรงกัน

หนาที่ 4

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา พ.ศ. 2558

2. วัตถุประสงค0และขอบเขตของขอกําหนด
2.1 วัตถุประสงค0
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค/
เพื่อใหผูเชื่อมตอหรือผูประกอบกิจการไฟฟา ไดทราบและปฏิบัติ ตามขอกําหนดดานปฏิ บัติการที่
สามารถรับรูและเขาถึงวิธีปฏิบัติระหวางกันได โดยขอกําหนดนี้ไดกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ/ และขอกําหนด
ทางเทคนิคดานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อไมใหมี
ผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงขายไฟฟา
2.2 ขอบเขต
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ใชกับผูเชื่อมตอ และผูขอ
ใชบริการทุกราย

หนาที่ 5

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
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3. ความรับผิดชอบของผูเชื่อมตอ
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ/ รวมทั้งวิธีการ
ดําเนินการตางๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่นๆ ที่อยูในขอบเขตของ
ขอกําหนดนี้ โดยผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งทรัพยากร
ตางๆ ที่การไฟฟานครหลวงพิจารณาแลววาจําเปTนในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เพื่อให
ระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟาอยูภายในเกณฑ/ที่กําหนด โดยการ
ไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการดังนี้
3.1 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอเปTน
การชั่วคราว หากการไฟฟานครหลวงเห็นวาผูเชื่อมตอไมปฏิบัติตามขอกําหนดฉบับนี้ขอใดขอหนึ่ง
3.2 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟาไดทันที ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา โดยไมตองแจงใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา และการไฟฟานครหลวง
ไมตองรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพื่อรักษาระบบโครงขายไฟฟา และคุณภาพการบริการ
3.3 ปลดการเชื่ อ มตอเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟาหรื อ ระบบโครงขายไฟฟาของผู เชื่ อมตอ
หากตรวจพบวาการเชื่อมตอของผูเชื่อมตอมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพ
ไฟฟาของระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยตองแจงใหการ
ไฟฟานครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.4 ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายของการไฟฟานครหลวงทันที หากการ
ไฟฟานครหลวงเห็ น วาอุ ป กรณ/ ที่เ ชื่ อมตอกับ ระบบโครงขายไฟฟาไมมี ความปลอดภั ย หรื อสงผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยตองแจง
ใหการไฟฟานครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.5 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ กรณี
ที่การไฟฟานครหลวง ตองปฏิบัติงานเพื่อการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา
3.6 ผูเชื่อมตอตองมีอุปกรณ/และมาตรการควบคุมการทํางานเพื่อปองกันการจายไฟฟา
เขาสูระบบโครงขายไฟฟาในขณะที่ระบบโครงขายไฟฟาสวนที่เชื่อมตอกับผูเชื่อมตอมีการดับไฟเพื่อ
ปฎิบัติงาน
3.7 กรณีเกิด blackout ผูเชื่อมตอตองปลด interconnection circuit breaker หรือ
ระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่ อมตอ ออกจากระบบโครงขายไฟฟา และการไฟฟานครหลวงจะ
ดําเนินการจายไฟใหหลังจากระบบไฟฟากลับสูในสภาวะปกติ
3.8 ผูเชื่อมตอเปTนผูรับผิดชอบในการ synchronization เขาสูระบบโครงขายไฟฟา
และตองไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวงทุกครั้ง
กอนจะทําการ synchronization หรือ
ยกเลิกการ synchronization กับระบบโครงขายไฟฟา ยกเวนกรณีระบบผลิตไฟฟาที่ใช inverter
3.9 การ synchronization ใหทําที่ generator circuit breaker หรือที่
interconnection circuit breaker ตามที่การไฟฟานครหลวงเห็นชอบ

หนาที่ 6

การไฟฟานครหลวง
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3.10 การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใดๆ ของผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
3.11 หามมิใหผูเชื่อมตอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือเครื่อง
กําเนิดไฟฟา รวมทั้งระบบผลิตไฟฟาอื่นใด ที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอตามหลักเกณฑ/ โดยมิไดรับ
อนุญาตจากการไฟฟานครหลวง ทั้งนี้หากผูเชื่อมตอมีแผนปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือ
ติด ตั้ งเครื่องกํ า เนิ ดไฟฟาเพิ่ม ตองแจงแผนการติ ด ตั้ งใหการไฟฟานครหลวงเห็ น ชอบกอนเริ่ ม
ดําเนินการไมนอยกวา 3 เดือน
3.12 หลังจากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว ผูเชื่อมตอตองกําหนดแผนงานและ
ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ/เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงอุปกรณ/ปองกันของผูเชื่อมตอ
ใหอยูในสภาพดีพรอมทํางานตลอดเวลา
3.13 ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพไฟฟาใหไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟานครหลวง หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือบุคคลที่สาม อันเกิด
จากการกระทําของผูเชื่อมตอ ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น
3.14 ผูเชื่อมตอจะตองจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจายไฟที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาในสภาพปกติ ที่เปTนปUจจุบัน แจงใหการไฟฟานครหลวงทราบและตองไม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจายไฟที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ยกเวนไดรับการติดตอไวลวงหนา
และการไฟฟานครหลวงพิจารณาอนุญาตแลวจึงดําเนินการได
3.15 กรณีผูเชื่อมตอมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาอื่นในระบบ
โครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่เชื่อมตออยูกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และ
สงผลกระทบกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงนั้น ตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจาก
การไฟฟานครหลวง และกอนการปฏิบัติการเชื่อมตอดังกลาวของผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวง ตองแจงใหศูนย/ควบคุมระบบไฟฟาหรือการไฟฟานครหลวงเขตทราบทุกครั้ง
3.16 ผู เชื่ อมตอที่ มี ร ะบบโครงขายไฟฟาอื่ น ที่ มี ร ะบบผลิ ตไฟฟาเชื่ อ มตอกั บ ระบบ
โครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่ไดแสดงความประสงค/ให การไฟฟานครหลวง ไดทราบแลว จะตอง
จัดทําผังการจายไฟอางอิงภูมิศาสตร/ (route diagram) และผังการจายไฟของอุปกรณ/ที่สถานีจาย
ไฟฟา (switching diagram) ที่จะสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ไดทุกชองทาง ใหการไฟฟานครหลวงทราบ และกรณีระบบโครงขายไฟฟาอื่นที่มีระบบผลิตไฟฟา
เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอมีการปรับปรุงรูปแบบการจายไฟที่สามารถเชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงได ผูเชื่อมตอตองจัดทําและแจงใหการไฟฟานครหลวง
ทราบทุกครั้ง
3.17 ในกรณีที่ผูเชื่อมตอ จะตองเชื่อมตอแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง กับแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาอื่น ผูเชื่อมตอตองจัดสงขอมูลทางไฟฟา (electrical
parameter) ใหการไฟฟานครหลวงทราบ เพื่อวิเคราะห/ระบบไฟฟา กอนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ
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3.18 กรณีผูเชื่อมตอไดทําสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟา กับการไฟฟานครหลวงไว มีความ
ตองการรับ-จายปริมาณพลังงานไฟฟาเกินกวาขอกําหนดตามสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟา ผูเชื่อมตอตอง
แจงใหศูนย/ควบคุมระบบไฟฟาทราบและตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
3.19 กรณี ผู เชื่ อ มตอปฏิ บั ติ ก ารสั บ หรื อ ปลดอุ ป กรณ/ ส วนที่ เ ชื่ อ มตอตามที่ ไ ด
ประสานงานดําเนินการไวกับการไฟฟานครหลวงกอนหนานี้แลว การไฟฟานครหลวงไมอนุญาตใหสับ
หรือปลด เพื่อเปลี่ยนสถานะอุปกรณ/สวนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาในสภาวะเหตุการณ/ปกติ
กอนไดรับการประสานงานและอนุญาตจากการไฟฟานครหลวง
3.20 การไฟฟานครหลวงไมอนุ ญ าตใหผู เชื่ อ มตอจายพลั ง งานไฟฟาเขาสู ระบบ
โครงขายไฟฟา โดยผูเชื่อมตอตองจัดหาอุปกรณ/ปองกันและตองบํารุงรักษาอุปกรณ/ปองกันดังกลาว
ใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา ยกเวนกรณีที่เชื่อมตอกับระบบจําหนาย 230/400 โวลต/ ใหเปTนไป
ตามเงื่อนไขตามระเบียบการไฟฟานครหลวง วาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ.
2558 ขอ 7.1.1
3.21 การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือกําหนดเงื่อนไข
รายละเอียดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา โดยผูเชื่อมตอ
จะตองยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
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4. การติดตอประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
4.1 บทนํา
ในระบบการจายไฟฟาที่เชื่อมโยงเขาดวยกันเปTนโครงขายขนาดใหญ จําเปTนจะตอง
จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา การติดตอประสานงานเปTนกระบวนการหนึ่ง
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เพื่ อใหการปฏิ บั ติ การระบบโครงขายไฟฟามี ค วามมั่ น คง มี เ สถี ย รภาพ มี ค วาม
ปลอดภั ย สู ง และเปT น ไปอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การไฟฟานครหลวงจึ งไดกํ า หนดหลั ก เกณฑ/ และ
แนวทางปฏิ บั ติใ นการติ ด ตอประสานงานดานปฏิ บั ติ การ การปรั บ ปรุ ง และบํ า รุ ง รั กษา และการ
แลกเปลี่ ย นขอมู ล รวมทั้ งการแจงขอมู ล เหตุ การณ/ ต างๆ ในการปฏิ บั ติ ก ารระบบโครงขายไฟฟา
ระหวางกัน
4.2 วัตถุประสงค0
4.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/ และแนวทางปฏิบัติในการติดตอประสานงานในการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูเชื่อมตอ ใหมี
ระบบการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความ
มั่นคง และความปลอดภัยสูง
4.2.2 เพื่อกําหนดใหมีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล การจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูลขอเท็จจริงในเหตุการณ/ที่เกี่ยวของกับระบบการจายไฟของ
ระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูเชื่อมตอ เพื่อใชในการ
วิ เ คราะห/ ตรวจสอบ และควบคุ มระบบโครงขายไฟฟาใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
เสถียรภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัย
4.2.3 เพื่ อ กํ า หนดใหมี เ จาหนาที่ ผู ประสานงานรั บ ผิ ด ชอบดานปฏิ บั ติ ก าร และ
ชองทางการติดตอประสานงานระหวางกัน ของผูเชื่อมตอกับการไฟฟานคร
หลวง
4.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการติดตอประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกับผูใช
ไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกราย
4.4 การดําเนินการ
การปฏิบัติการดานระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจัดใหมีหนวยงานดาน
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และสิ่งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ประกอบดวย ศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟา และการไฟฟานครหลวงเขต ทําหนาที่ควบคุม ดูแล เฝาระวังระบบโครงขาย
ไฟฟารวมถึงแกไขเหตุการณ/ขัดของในระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ/ระบบรับ-สง
ขอมูลระยะไกล SCADA/EMS และระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ใหเจาหนาที่
ปฏิบัติการศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา และการไฟฟานครหลวงเขต ใชดูแลระบบการจายไฟของระบบ
โครงขายไฟฟา
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การติ ด ตอสื่ อ สาร การไฟฟานครหลวงจั ด ใหมี ห ลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ใ ชสํ า หรั บ การ
ติดตอสื่อสารผานระบบสื่อสารหลักโดยใช “วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท/” ใช
สําหรับประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง
การไฟฟานครหลวงกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการใชปายเตือนอันตรายกับอุปกรณ/
ไฟฟา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ/ไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) การสั่งการ ดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ
ใหเปTนไปตามหลักดานวิศวกรรมศาสตร/และความปลอดภัย นอกจากนี้การไฟฟานครหลวงยังจัดใหมี
เจาหนาที่ปฏิบัติการ จัดการงานดานระบบไฟฟา ทําหนาที่อํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟ
เพื่อปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีอุปกรณ/ไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
ผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ตองจัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติการ
สําหรับติดตอประสานงานดานปฏิบัติการควบคุมการจายไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟากับ
การไฟฟานครหลวงอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และตองจัดใหมีอุปกรณ/ควบคุม เฝาระวัง
ตรวจสอบ ที่สามารถเชื่อมตอขอมูลคาวัดกับสถานะอุปกรณ/ที่เชื่อมตอกับระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ของการไฟฟานครหลวง
ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีหลักปฏิบัติที่สอดคลองกับการไฟฟานครหลวงใชสําหรับการ
ติดตอสื่อสารสั่งการ โดยมีระบบสื่อสารหลัก ”วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท/” ใช
ประสานงานการควบคุมการจายไฟระหวางผูเชื่อมตอกับศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
ไดตอเนื่องตลอดเวลา รวมทั้งตองกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการใชปายเตือนอันตรายกับอุปกรณ/ไฟฟา
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ/ไฟฟาที่เชื่อมตอในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมเอกสาร
ลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ
ใหเปTนไปตามหลักดานวิศวกรรมศาสตร/และความปลอดภัย รวมทั้งตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ประสานงานดานระบบโครงขายไฟฟา ทํ าหนาที่ อํา นวยการจั ด การวางแผนการขอดั บไฟเพื่ อ
ปฏิบัติงานของผูเชื่อมตอ
การติดตอประสานงานระหวางผูเชื่อมตอกับการไฟฟานครหลวง ใหเปTนไปตามที่การ
ไฟฟานครหลวงกําหนด กรณีผูเชื่อมตอที่มีการกําหนดใหใชวิทยุสื่อสารในการติดตอประสานงานตอง
กําหนดรหัสชื่อเรียกขานของผูเชื่อมตอพรอมแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ
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5. แผนปฏิบัติการและบํารุงรักษา
5.1 บทนํา
การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงและผูเชื่อมตอจะมีแผนงานใน
การปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ/ตางๆ ในระบบโครงขายไฟฟา หรืออุปกรณ/ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาใหมีความพรอมใชงานอยูตลอดเวลา การไฟฟานครหลวงมีความจําเปTนที่จะตองทราบ
แผนงานตางๆของผูเชื่อมตอทุกราย สําหรับใชในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาใหมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อรั ก ษาความมั่ น คงของระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้ ง ดู แ ลความปลอดภั ย ของ
ผูปฏิบัติงาน และปองกันไมใหอุปกรณ/ในระบบโครงขายไฟฟาและอุปกรณ/ที่เชื่อมตอชํารุดเสียหาย
5.2 วัตถุประสงค0
5.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/ในการจัดสงแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษาของผูเชื่อมตอ
ใหกับการไฟฟานครหลวง
5.2.2 เพื่อกําหนดขั้นตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟานครหลวงและ
ผูเชื่อมตอ
5.3 ขอบเขต
ขอกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใชกับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิด
ไฟฟาที่มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ ขึ้นไปทุกราย
5.4 การดําเนินการ
5.4.1 แผนปฏิบัติการของผูเชื่อมตอ
ผูเชื่อมตอที่มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ขึ้นไป ตองกําหนด
แผนการเชื่อมตอ แผนการหยุดการเชื่อมตอรายปu เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ/
จายไฟสวนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขาย โดยจัดสงแผนรายปu ภายในวันที่ 20
ธันวาคม ของทุกปuใหการไฟฟานครหลวงและตองทบทวนแผนปฏิบัติพรอมแจง
เปTน หนังสือใหการไฟฟานครหลวงทราบ ไมนอยกวา 30 วันกอนถึ งวั น
ปฏิบัติงาน
5.4.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟานครหลวงเป8นผูรองขอดับไฟ
ผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันไฟฟา 69 หรือ
115 กิโลโวลต/ ของการไฟฟานครหลวง การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการ
ไฟฟานครหลวงเปTนผูรองขอดับไฟ การไฟฟานครหลวงฝoายบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาจะแจงความประสงค/ ข อดั บ ไฟเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านจั ด สงใหหนวยงานที่
รับผิดชอบของผูเชื่อมตอลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนวันปฏิบัติงาน กรณีผู
เชื่อมตอที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 12 หรือ 24 กิโลโวลต/
การไฟฟานครหลวงเขตในพื้นที่ที่ผูเชื่อมตอตั้งอยูจะเปTนผูแจงความประสงค/ขอ
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน และจัดสงเอกสารใหหนวยงานที่รับผิดชอบของผูเชื่อมตอ
ลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนวันปฏิบัติงาน
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ในกรณีฉุกเฉินซึ่งหากไมดําเนินการในขณะนั้นแลวอาจกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต และทรัพย/สินของการไฟฟานครหลวง ใหเจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟา ดําเนินการปลดอุปกรณ/ดังกลาวไดทันที และรีบแจงใหเจาหนาที่ของผู
เชื่อมตอทราบทันที
กรณี กฟน. ขอยกเลิกการขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เจาหนาที่การไฟฟา
นครหลวงจะแจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ ทราบลวงหนากอนวันดับ
ไฟปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 วัน พรอมแจงเหตุผลของการขอยกเลิกงานและนาม
ผูแจงดวย และถาขอยกเลิกในวันที่ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่ศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟา แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ผูเชื่อมตอ ทราบพรอมแจง
เหตุผลของการขอยกเลิกงานและนามผูแจงไวดวย
เจาหนาที่ของแตละฝoายเตรียมเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่งฉบับสมบูรณ/
ซึ่ ง ไดรั บ การอนุ มั ติ จ ากผู บั ง คั บ บั ญ ชาแลว และใหสงเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
สวิตช/ชิ่งทางโทรสาร หรือ electronics files ใหอีกฝoายหนึ่ง เพื่อตรวจสอบ
รวมกันกอนดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟฟาปฏิบัติงาน เจาหนาที่ศูนย/ควบคุม
ระบบไฟฟา กฟน. จะแจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอทราบกอนเวลา
ขอดั บ ไฟอุ ป กรณ/ ไ มนอยกวา 1 ชั่ ว โมง และการไฟฟานครหลวงจะจั ด สง
เจาหนาที่เขารวมดําเนินการดับไฟอุปกรณ/ตามลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่งที่ไดเตรียม
ไวจนเสร็จ สิ้นของทั้งสองฝoาย และตองไดรับการยืนยั นบริเวณดั บไฟอุปกรณ/
นั้น ๆ จากเจาหนาที่ของผู เชื่ อมตอ กอนที่ เ จาหนาที่ ศูนย/ ควบคุ มระบบไฟฟา
จะแจงใหหนวยงานของการไฟฟานครหลวงปฏิบัติงานได
เมื่อเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว และ
พรอมที่จะจายไฟตามปกติ เจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา จะแจงดวยวาจา
ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอทราบ พรอมกับสงเจาหนาที่ของการไฟฟานครหลวง
เขารวมดําเนินการ เพื่อรวมทําการสวิตช/ชิ่ง จายไฟอุปกรณ/นั้นๆ กลับตามสภาพ
เดิม
5.4.3 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผูเชื่อมตอเป8นผูรองขอปลดการเชื่อมตอ
เจาหนาที่ผูเชื่อมตอจะตองจัดสงแผนปฏิบัติรายเดือน (ที่ผานการทบทวน
จากแผนรายปuและปรับเปลี่ยนเปTนแผนปฏิบัติรายเดือน) ใหการไฟฟานครหลวง
ทราบเพื่อปรับแผนการซอมบํารุงใหสอดคลองกับการไฟฟานครหลวงภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนถึงวันปฏิบัติงาน และเมื่อไดรับการยืนยัน
แผนปฏิบัติงานรายเดือนแลว ผูเชื่อมตอตองแสดงความประสงค/ขอดับไฟเพื่อ
ปฏิ บั ติ ง านจั ด สงใหหนวยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบของการไฟฟานครหลวงภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 15 วัน กรณีผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่
ระดับแรงดันไฟฟา 69 หรือ 115 กิโลโวลต/ การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา
ผูเชื่อมตอใหแจงความประสงค/ไปที่ฝoายบํารุงรักษาระบบไฟฟา กรณีผูเชื่อมตอ
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เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 12 หรือ 24 กิโลโวลต/ ใหแจงความประสงค/
ไปที่การไฟฟานครหลวงเขตในพื้นที่ ที่ผูเชื่อมตอตั้งอยู โดยใหระบุรายละเอียดที่
สําคัญดังนี้
(1) ชื่อ, ตําแหนง ขอบเขตงาน ของสถานที่ที่บํารุงรักษา
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา
(3) ชื่อผูติดตอประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลใหชัดเจน
(4) รายละเอียดแผนการบํารุงรักษา วิธีการ และขั้นตอนการ
ดําเนินการ
(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา
ในกรณีฉุกเฉินซึ่งหากไมดําเนินการในขณะนั้นแลวอาจกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิตและทรัพย/สินของผูเชื่อมตอ ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ ดําเนินการปลด
อุปกรณ/ดังกลาวไดและรีบแจงใหศูนย/ควบคุมระบบไฟฟาทราบทันที
กรณีผูเชื่อมตอขอยกเลิกการขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่ของผู
เชื่อมตอ แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่การไฟฟานครหลวงทราบลวงหนากอนวัน
ดับไฟปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 วัน พรอมแจงเหตุผลของการขอยกเลิกงานและ
นามผูแจงดวย และถาขอยกเลิกในวันที่ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่
ของผูเชื่อมตอแจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา หรือการไฟฟา
นครหลวงเขตทราบ พรอมแจงเหตุผลของการขอยกเลิกงานและนามผูแจงไว
ดวย
เจาหนาที่ของแตละฝoายเตรียมเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่งฉบับสมบูรณ/
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว และสงเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง
ทางโทรสาร หรือทาง electronics files ใหอีกฝoายหนึ่ง เพื่อตรวจสอบรวมกัน
กอนดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
เมื่อถึงกําหนดวัน และเวลาที่จะดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่ของ
ผูเชื่อมตอ แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา ทราบกอนเวลา
ขอไฟดั บ อุ ป กรณ/ ไ มนอยกวา 1 ชั่ ว โมง และการไฟฟานครหลวงจะจั ด สง
เจาหนาที่เขารวมดําเนินการ เพื่อรวมกันดับไฟอุปกรณ/ตามลําดับขั้นตอนสวิตช/
ชิ่งที่ไดเตรียมไวจนเสร็จสิ้นของทั้งสองฝoาย และตองไดรับการยืนยันบริเวณดับ
ไฟอุปกรณ/นั้นๆ จากเจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา กอนที่เจาหนาที่ของ
ผูเชื่อมตอ จะแจงใหหนวยงานของผูเชื่อมตอปฏิบัติงานได
เมื่อเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว และพรอมที่จะ
จายไฟตามปกติ ใหเจาหนาที่ ของผู เชื่ อมตอ แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ ศูน ย/
ควบคุมระบบไฟฟา ทราบกอนเวลาขอจายไฟอุปกรณ/ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และ
การไฟฟานครหลวงจะจั ด สงเจาหนาที่ เ ขารวมดํ า เนิ น การ เพื่ อ รวมทํ า การ
สวิตช/ชิ่งจายไฟอุปกรณ/นั้นๆ กลับตามสภาพเดิม
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ในกรณี ผู เชื่ อ มตอขอปฏิ บั ติ ง านบํ า รุ ง รั ก ษาภายใน โดยการปลด
interconnection circuit breaker ผูเชื่อมตอจะตองจัดสงแผนงานตาม
ขอกํ า หนด และเมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น และเวลาที่ จ ะดั บ ไฟเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให
เจาหนาที่ ของผู เชื่ อมตอ แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ศูนย/ ควบคุ มระบบไฟฟา
ทราบกอนเวลาขอไฟดั บ อุ ป กรณ/ ไมนอยกวา 1 ชั่ ว โมง และเมื่ อผู เชื่ อมตอ
ปฏิบัติงานภายในแลวเสร็จ ผูเชื่อมตอตองแจงใหเจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟาทราบ กอนเริ่มดําเนินการจายไฟกลับ และหลังจากจายไฟขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเรียบรอยแลว ผูเชื่อมตอตองแจงใหเจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟาทราบ
5.4.4 การเกิดเหตุขัดของในระบบไฟฟาทําใหไฟฟาดับ
กรณีระบบโครงขายไฟฟาขัดของทําใหอุปกรณ/ปองกันของการไฟฟานคร
หลวง ทําการปลด circuit breaker ชุดที่จายไฟใหผูเชื่อมตอ อุปกรณ/เชื่อมตอ
ของผูเชื่อมตอตองปลดวงจรออกโดยอัตโนมัติทันทีตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนด หากพบวาอุ ปกรณ/เชื่ อมตอของผูเชื่ อมตอไมปลดวงจรออก แลว
อุปกรณ/สั บจายไฟอัตโนมัติ ของการไฟฟานครหลวงทํ างาน สงผลใหอุ ปกรณ/
จายไฟของผู เชื่ อ มตอชํ า รุ ด เสี ย หาย การไฟฟานครหลวงสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะ
ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
กรณี circuit breaker ของการไฟฟานครหลวง ที่จายไฟใหผูเชื่อมตอปลด
ออกอัตโนมัติ (trip) การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการแกไขและจายไฟกลับ
ตามหลักปฏิบัติของการไฟฟานครหลวง เมื่อผูเชื่อมตอตรวจสอบแลวพบวา
จุดเชื่อมตอมีไฟจากการไฟฟานครหลวงแลว ผูเชื่อมตอตองไดรับอนุญาตจาก
ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา หรือการไฟฟานครหลวงเขตในพื้นที่ กอนทําการขนาน
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟา (synchronization) ยกเวนกรณี ร ะบบผลิ ต ไฟฟาที่ ใ ช
inverter ไมตองขออนุญาตในการ synchronization
กรณี circuit breaker ของการไฟฟานครหลวง ที่จายไฟใหผูเชื่อมตอปลด
ออกอัตโนมัติ (trip) และเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอตรวจสอบแลวสาเหตุเกิดจาก
ระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ แจงสาเหตุไฟฟาดับให
เจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟาทราบ และเมื่อผูเชื่อมตอดําเนินการแกไขแลว
เสร็จพรอมจายไฟฟากลับ ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอแจงใหเจาหนาที่ศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟาทราบ เพื่อรวมกันจายไฟใหผูเชื่อมตอ
5.4.5 การปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟาจากแหลงจายอื่นผานอุปกรณ0ใน
ระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ กับ การไฟฟานครหลวง
กรณีผูเชื่อมตอตองการปฏิบัติการปลด-สับอุปกรณ/เพื่อเชื่อมโยง (tie) รับ
ไฟฟาจาก แหลงจายไฟอื่นผานอุปกรณ/ในระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ใหผูเชื่อมตอจัดสงขอมูลทางไฟฟา (electrical parameter) แจงศูนย/ควบคุม
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ระบบไฟฟาทราบ และตองไดรั บความเห็น ชอบจากศู นย/ควบคุมระบบไฟฟา
กอนทุกครั้ง จึงจะดําเนินการได
5.4.6 การปลดโหลด
เมื่อระบบการจายไฟของการไฟฟานครหลวง หรือระบบผลิตไฟฟาของ
การไฟฟาฝoายผลิตแหงประเทศไทย อยูในภาวะวิกฤต ไมสามารถจัดสงพลังงาน
ไฟฟาไดเพี ย งพอ การไฟฟานครหลวงไดจั ด ทํ า แผนการปลดโหลดระบบ
โครงขายไฟฟาไว ซึ่ งบางกรณี อาจจะตองปลดโหลดระบบโครงขายไฟฟาที่
จายไฟเชื่อมโยงกับผูเชื่อมตอ ทั้งนี้เพื่อชวยรักษาสภาพระบบการจายไฟของ
สวนรวมเอาไว
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6. การควบคุมคุณภาพไฟฟา
6.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ใชกําลังงานไฟฟา แรงดันไฟฟา ความถี่ไฟฟา และรักษาคุณภาพไฟฟาใหอยูภายในเกณฑ/ที่กําหนด
เพื่อใหผูเชื่อมตอและผูใชไฟฟาทุกรายในระบบโครงขายไฟฟามีแรงดัน ความถี่ และคุณภาพไฟฟาอยู
ในเกณฑ/มาตรฐาน
6.2 วัตถุประสงค0
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/ในการควบคุมแรงดันไฟฟา power factor แรงดันกระเพื่อม
ฮาร/มอนิก แรงดันไมสมดุล และความถี่ รวมทั้งขอกําหนดมาตรฐานอื่นที่ประกาศใชในอนาคต ณ จุด
เชื่อมตอ หรือจุดตอรวมใหเปTนไปตามมาตรฐานและเกณฑ/ที่กําหนด
6.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟานี้ใชกับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
ทุกราย
6.4 การดําเนินการ
6.4.1 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟา
การไฟฟานครหลวงจะสงมอบระดั บ แรงดั น ไฟฟา ณ จุ ด เชื่ อ มตอ
แกผูเชื่อมตอในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน ดังตอไปนี้
สภาวะปกติ
สภาวะฉุกเฉิน
ระดับแรงดัน
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
115 กิโลโวลต/
106.4
117.6
96.0
123.0
69 กิโลโวลต/
63.6
70.4
57.3
72.5
24 กิโลโวลต/
21.8
23.6
21.6
24.0
12 กิโลโวลต/
10.9
11.8
10.8
12.0
230 โวลต/
214.0
237.0
209.0
240.0
400 โวลต/
371.0
410.0
362.0
416.0
ทั้งนี้ ผูเชื่ อมตอจะตองควบคุมแรงดันไฟฟาไมใหสรางแรงดั นไฟฟาที่
จุดเชื่อมตอเกินกวาขีดจํากัดดังแสดงไวตามตารางขางตน
6.4.2 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพื่อมที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ กํ า หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
ขอบังคับใดๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมแรงดันกระเพื่อมของการไฟฟานครหลวง
รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
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6.4.3 การควบคุมฮาร0มอนิก (Harmonics)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสฮาร/มอนิกที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ กํ า หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
ขอบั งคั บใดๆที่ เ กี่ ย วของกั บ การควบคุ มฮาร/ มอนิ ก ของการไฟฟานครหลวง
รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.4 การควบคุมแรงดันไมไดดุล (Voltage Unbalance)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสไมไดดุลที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ กํ า หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
ขอบังคับใดๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมแรงดันไมไดดุลของการไฟฟานครหลวง
รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
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7. การประสานงานดานความปลอดภัย
7.1 บทนํา
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสวนการปฏิบัติงาน
ของการไฟฟานครหลวงหรือผูเชื่อมตอ มีความจําเปT นที่จะตองกําหนดหลักปฏิบัติที่ชัด เจนในการ
ปฏิบั ติงาน เพื่อใหเกิ ดความปลอดภัย กับ ผูที่ ปฏิ บัติงาน รวมทั้งปองกั นความเสี ยหายไมใหเกิ ดกั บ
อุป กรณ/ ต างๆในระบบโครงขายไฟฟา และอุ ปกรณ/ที่เ ชื่ อมตอกับ ระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟา
นครหลวงจึงไดจัดทําขอกําหนดการประสานงานดานความปลอดภัยขึ้น ซึ่งผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดอยางเครงครัด
7.2 วัตถุประสงค0
7.2.1 เพื่อกําหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยกับผูที่ปฏิบัติงาน
กับอุปกรณ/ในระบบโครงขายไฟฟา หรือผูที่ปฏิบัติงานกับอุปกรณ/ที่เชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟา
7.2.2 เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณ/ในระบบโครงขายไฟฟา และ
อุปกรณ/ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
7.3 ขอบเขต
ขอกํ าหนดการประสานงานดานความปลอดภัย นี้ใชกั บผู ใชไฟฟาที่ เดิ นขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ ขึ้นไปทุกราย
7.4 การดําเนินการ
7.4.1 เมื่ อผู เชื่ อมตอมี ค วามประสงค/ จ ะปฏิ บั ติ ง านกั บ อุ ป กรณ/ ที่เ ชื่ อมตอกั บ ระบบ
โครงขายไฟฟา ใหผู เชื่ อ มตอจั ด ทํ า ตารางแผนการปฏิ บั ติ ง าน รายชื่ อ
ผูประสานงาน พรอมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของแจงใหเจาหนาที่ของการไฟฟา
นครหลวงทราบ
7.4.2 เมื่ อ ผู เชื่ อ มตอไดรั บ การยื น ยั น สามารถดั บ ไฟอุ ป กรณ/ ที่ เ ชื่ อ มตอกั บ ระบบ
โครงขายไฟฟาได ใหผูเชื่อมตอดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
7.4.2.1 ผู เชื่ อมตอ (ยกเวนผู เชื่ อมตอที่ เ ชื่ อมตอระบบจํ า หนาย 230/400
โวลต/) ตองจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order)
สามารถแบงออกไดเปTน 2 ชวงขั้นตอนใหญ ๆ ไดดังนี้
• การจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order)
เพื่อดับไฟใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ใหดําเนินการตามแนวทาง
ดังนี้
- วางแนวทางการเตรียมการจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอน
สวิตช/ชิ่ง (switching order) โดยตองปลอดภัยตอ
ผูปฏิ บัติ งานและใหครอบคลุมกับ บริ เวณที่ จะทํา งาน
โดยใหคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก วิ ศ วกรรมศาสตร/ แ ละความ
ปลอดภัย
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- ตรวจสอบขอมู ล ตางๆ ที่ จ ะใชในการเตรี ย มเอกสาร
ลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) เชน แนว
ทางการสวิ ต ช/ ชิ่ ง ยายโหลดภายในไปรั บ ไฟจาก
แหลงจายอื่ น หรื อ การปลดโหลดระหวางดั บ ไฟ
ปฏิบัติงาน
- เขียนลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง ลงในแบบฟอร/ม โดยตอง
เปT น ไปตามหลั ก เกณฑ/ แ ละมาตรฐาน และใหแสดง
ขอมู ล ที่ ใ ชเตรี ย มเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช/ ชิ่ ง
(switching order) อยางครบถวนและงายแกการ
ตรวจสอบ
- บริ เ วณที่ จ ะทํ า งานจะตองมี การปลดไกตั ด ตอนและ
ล็อคไวเพื่อไมใหสับไดอีกพรอมแขวนปายหามสับไกตัด
ตอน กํากับไวทุกครั้ง
- พิจารณาให แนใจวาขอบเขตการเตรียมเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ปลดไกตัดตอน
อุ ป กรณ/ นั้ น เมื่ อดํ า เนิ น การสวิ ต ช/ ชิ่ งดั บไฟแลวเสร็ จ
ขอบเขตการปลดไกตัดตอนจะอยูในลักษณะพรอมที่จะ
ใหเจาหนาที่ ป ฏิ บั ติ ง านไดโดยไมมี ไ ฟยอนเขามาทั้ ง
ทางตรง และทางออม
- บริเวณขอบเขตการสวิตช/ชิ่งดับไฟควรตองสับ earth
switch (ถาบริเวณดังกลาวติดตั้ง earth switch) ทุก
ครั้งในบริ เวณขอบเขตดานที่เ จาหนาที่จ ะปฏิ บัติ งาน
โดยกอนสั บ earth switch ตองตรวจสอบคา
แรงดันไฟฟาเทากับศูนย/กอนเสมอ
- หลักการเตรียมลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่งเพื่อปลดอุปกรณ/
ไฟฟาที่เชื่อมตอระหวางผูเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟา ใหปลด circuit breaker บริเวณที่เกี่ยวของของ
แตละฝoายออกกอน แลวปลด disconnecting switch
บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละฝoายออกเปTนลําดับตอมา
หลังจากนั้นจึงจะสับ earth switch บริเวณที่เกี่ยวของ
ของแตละฝoายเปTนลําดับสุดทาย
• การจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order)
เพื่อจายไฟกลับ หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย
ใหดําเนินการตามแนวทาง ซึ่งมีหลักการเตรียมลําดับขั้นตอน
สวิตช/ชิ่งใหปลดอุปกรณ/ไฟฟาที่เชื่อมตอระหวางผูเชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟาดังนี้ ใหปลด earth switch บริเวณจุด
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เชื่ อ มตอ ของแตละฝo า ยออกกอนเปT น ลํ า ดั บ แรก แลวสั บ
disconnecting switch บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละฝoาย
เปT น ลํ า ดั บ ตอมา หลั งจากนั้ น จึ งจะสั บ circuit breaker
บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละฝoายเปTนลําดับสุดทาย
7.4.2.2 หลั ง จากการเตรี ย มเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช/ ชิ่ ง (switching
order) เสร็จ จะตองใหผูมีอํานาจอนุมัติลงนามรับรองความถูกตอง
ของเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) นั้นทุกครั้ง
โดยผูจั ดเตรีย ม และผูอนุมัติตองไมเปT นบุ คคลคนเดี ยวกัน และ
ผูอนุ มัติ ต องเปT น ผู ที่ มีคุณสมบั ติไดรั บ อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ
วิศวกร และตองเปTนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในสายงานที่ปฏิบัติ
7.4.2.3 ตองจัดสงเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ที่ไดรับ
การตรวจและลงนามรับรองแลว ใหกับเจาหนาที่ศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟา กอนถึงวันปฎิบัติงานจริง ไมนอยกวา 5 วัน
7.4.2.3 การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง
(switching order)
• เมื่ อ ถึ ง วั น ปฏิ บั ติ ก ารตามเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช/ ชิ่ ง
(switching order) ผูเชื่อมตอตองศึกษาและตรวจสอบ
เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ของตนเอง
สามารถปฎิ บั ติ ไ ดจริ ง ในวั น ดํ า เนิ น การอี ก ครั้ ง เนื่ อ งจาก
บางครั้งสถานะอุปกรณ/ที่เตรียมไวอาจเปลี่ยนแปลงไป กรณี
เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ที่เตรียมไว
กอนหนานี้ ไมสอดคลองกั บ สถานะอุ ป กรณ/ ปU จ จุ บั น ใหแกไข
เอกสารลํ า ดับ ขั้น ตอนสวิต ช/ชิ่ ง (switching order) ให
สอดคลองกับสถานะปUจจุบันและตองแจงใหศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟาทราบลวงหนากอนปฏิบัติงาน
• ผูเชื่อมตอตองประสานงานกับศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา กอน
เริ่มการสวิตช/ชิ่ง ดับไฟปฏิบัติงาน ตามเอกสารลําดับขั้นตอน
สวิตช/ชิ่ง (switching order) ที่ไดจัดเตรียมไว
• ผูเชื่อมตอจะตองประสานงานและปฎิบัติต ามเอกสารลําดั บ
ขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ในสวนที่เชื่อมตออยาง
เปTนลําดับขั้นตอนโดยเครงครัด
• ศูนย/ควบคุ มระบบไฟฟาจะประสานงานผูเชื่ อมตอใหปฎิบั ติ
ตามขั้ น ตอนใน เอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช/ ชิ่ ง (switching
order) ที่ไดจัดเตรียมไวแลวตั้งแตลําดับแรก ไปจนถึงลําดับ
สุดทาย ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปTนกระทันหันตองเปลี่ยนลําดับ
ขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟาจะประสานงานกับผู
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เชื่ อมตอเปT น กรณี ไ ป โดยใหดํ า เนิ น การปฎิ บั ติ ก ารปลด-สั บ
อุปกรณ/ ตามการสั่งการของศูนย/ควบคุมไฟฟาเปTนขั้นตอน
• การปฏิ บั ติ ก ารสั่ ง การ การเรี ย กขานชื่ อ อุ ป กรณ/ จ ะตอง
ประกอบดวยชื่ อ และหมายเลขไกตั ด ตอน ตามที่ ก ารไฟฟา
นครหลวงกําหนด
• ผูเชื่อมตอเมื่อไดรับการสั่งการใหดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
สวิตช/ชิ่ง จะตองทวนลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่งนั้นทุกครั้งเพื่อ
ปองกันการสื่อสารที่ไมชัดเจนและตรงกัน
• ผู เชื่ อมตอตองแขวนหรื อเก็ บ ปายเตื อน (tag) กั บ อุ ป กรณ/ ที่
เชื่อมตอที่ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่งทุกครั้ง เพื่อ
ความปลอดภัย โดยมีสีและหลักการแขวนหรือเก็บปายเตือน
ดังนี้
* ปายแดง หมายถึง “อันตราย (prohibition sign) หาม
สับไกตัดตอนนี้เปTนอันขาด” ใชสําหรับแขวนที่ตัวอุปกรณ/ที่
เปลี่ยนสถานะจากปกติที่สับเปTนปลด เนื่องจากมีเหตุจําเปTน
หรือมีการทํางาน
* ปายเขียว หมายถึง “อันตราย (prohibition sign)
หามปลดไกตั ด ตอนนี้ เ ปT น อั น ขาด” ใชสํ า หรั บ แขวนที่ ตั ว
อุปกรณ/ที่เ ปลี่ย นสถานะจากปกติที่ปลดเปTนสั บ เนื่องจากมี
เหตุจําเปTนหรือมีการทํางาน
- เมื่อผูเชื่อมตอปฏิบัติการตามลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง แตละ
ขั้นตอนเสร็จใหแจงเวลาที่ดําเนินการ พรอมบันทึกขอมูลไวใน
สวนของผูเชื่อมตอ
- หลังการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่ง ดับไฟเพื่อให
ผูปฏิบัติงานแลวเสร็จ ตองไดรับการยืนยันจากศูนย/ควบคุม
ระบบไฟฟาและผูเชื่อมตอทุกครั้ง กอนจะอนุญาตใหเจาหนาที่
เริ่มปฏิบัติงานได
- หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแลวเสร็จ กอนการ
สวิ ต ช/ ชิ่ ง จายไฟกลั บ ตองไดรั บ การยื น ยั น จากศู น ย/ ค วบคุ ม
ระบบไฟฟาและผูเชื่อมตอทุกครั้ง
- ผู เชื่ อ มตอตองตรวจสอบระบบควบคุ ม และปองกั น ของ
ผูเชื่อมตอใหอยู ในสภาพพรอมใชงาน กอนเริ่มการสวิตช/ชิ่ ง
จายไฟกลับ
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7.4.3 ผูเชื่อมตอตองบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง
7.4.4 หากผูเชื่อมตอมีขอสงสัยหรือเห็นวาลําดับขั้นตอนสวิตช/ชิ่งของการปฏิบัติงาน
นั้นไมถูกตองใหรีบติดตอไปยังศูนย/ควบคุมระบบไฟฟาทันที
7.4.5 ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติงานกับอุปกรณ/ในสวนของตนเองที่รับผิดชอบเทานั้น
ยกเวนกรณีเปTนอุปกรณ/ที่เชื่อมตอรูปแบบ in-line connection ตองไดรับการ
อนุญาตจากศูนย/ควบคุมระบบไฟฟากอนทุกครั้ง
7.4.6 ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
8.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงมีหนาที่ในการประเมิ น
ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา เพื่ อรั กษาคุ ณภาพไฟฟาใหอยู ในเกณฑ/ มาตรฐาน
รวมทั้งควบคุมการจายไฟฟาใหเปTนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ/ตางๆ
ใหการประเมิ น ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟาสามารถดํ า เนิ น การไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยรักษาความมั่นคงรวมทั้งความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.2 วัตถุประสงค0
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวงใหสามารถดํา เนิ นการไดอยางมีป ระสิทธิ ภาพ เพื่ อชวยรักษาความมั่น คง
คุณภาพ และความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกับผูใชไฟฟา
ที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกราย
8.4 การดําเนินงาน
8.4.1 การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟา ณ จุดตอรวม
หรือจุดเชื่อมตอ ตามระยะเวลาที่การไฟฟานครหลวงเห็นสมควร โดยผูเชื่อมตอ
จะตองอํานวยความสะดวกและเขารวมกับเจาหนาที่ของการไฟฟานครหลวงใน
การเขาตรวจสอบ
8.4.2 หากมี ก ารรองขอจากผู เชื่ อ มตอใหมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพไฟฟา การไฟฟา
นครหลวงจะคิดคาใชจายจากผูเชื่อมตอที่รองขอ
8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบวาผูเชื่อมตอดําเนินการใดๆ ที่สงผลใหคุณภาพไฟฟา
ไมเปTนไปตามขอกําหนดในขอ 6. (การควบคุมคุณภาพไฟฟา) การไฟฟานคร
หลวงจะทําหนังสือแจงใหผูเชื่อมตอแกไข เพื่อใหคุณภาพไฟฟาเปTนไปตาม
ขอกําหนด หากไมสามารถดําเนินการแกไขได การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์
ในการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขาย
ไฟฟา ของการไฟฟานครหลวง เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟาใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม ไมสงผลเสียตอผูใชไฟฟารายอื่น
8.4.4 ผู เชื่ อ มตอตองดู แ ลและบํ า รุ งรั กษาอุ ป กรณ/ จ ายไฟฟา อุ ป กรณ/ ควบคุ มและ
ปองกันที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลาตาม
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
8.4.5 ผู เชื่ อมตอตองดู แลและบํ า รุ งรั กษาอุ ป กรณ/ ควบคุ ม ระยะไกล ที่ เ ชื่ อมตอกั บ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS ของการไฟฟานครหลวง ใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานได
ตลอดเวลา
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8.4.6 กรณีที่อุปกรณ/ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอ ไมสามารถติดตอกับศูนย/ควบคุม
ระบบไฟฟาได การไฟฟานครหลวงจะแจงใหผูเชื่อมตอทราบ และผูเชื่อมตอ
ตองจั ด สงเจาหนาที่ เ ขารวมตรวจสอบพรอมกั บ เจาหนาที่ ข องการไฟฟา
นครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบวาอุ ปกรณ/ ควบคุ มระยะไกลของผู
เชื่อมตอชํารุด ผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ สามารถใชงานได
เปTนปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหวางที่อุปกรณ/ควบคุมระยะไกลอยูระหวางการ
แกไข การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิในการเขาควบคุมอุปกรณ/จายไฟ ณ
จุดเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และหากผูเชื่อมตอยังไมสามารถดําเนินการ
แกไขใหใชงานไดภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการใดๆ นับจากวันที่ตรวจ
พบวาอุปกรณ/ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด การไฟฟานครหลวงขอ
สงวนสิ ท ธิ ป ลดเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟา หรื อ ปลดการเชื่ อ มตอออกจากระบบ
โครงขายไฟฟา
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9. การทดสอบระบบ
9.1 บทนํา
การทดสอบระบบ เปTนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผูขอใชบริการที่
เกี่ยวของกับอุปกรณ/ใดๆ ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ภายหลังจากที่ผูขอใชบริการไดรับ
อนุญาตใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาอื่นเขากับระบบโครงขายไฟฟาแลว
หรือเปTนการขอทดสอบโดยการไฟฟานครหลวง กอนการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา
9.2 วัตถุประสงค0
เพื่อกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณ/ในระบบโครงขายไฟฟและผูใชไฟฟา
9.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการทดสอบระบบนี้ใชกับผูขอใชบริการทุกราย
9.4 การดําเนินการ
9.4.1 ผูขอใชบริการที่มีความประสงค/จ ะทดสอบระบบตองยื่น คํารองขอทดสอบ
ระบบกับการไฟฟานครหลวงไมนอยกวา 3 เดือนกอนการทดสอบระบบ
9.4.2 คํารองที่ยื่นขอทดสอบระบบตองประกอบดวยวัตถุประสงค/ ขอบเขต ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9.4.3 หากขอมู ล ที่ ยื่น คํ า รองขอทดสอบระบบไมเพีย งพอ การไฟฟานครหลวง
สามารถขอขอมู ล เพิ่ มเติมได โดยการไฟฟานครหลวงจะไมอนุญ าตให
ดําเนินการใดๆจนกวาจะไดรับขอมูลที่เพียงพอจากผูขอใชบริการ
9.4.4 การไฟฟานครหลวงจะแจงผลการพิจารณาใหผูขอใชบริการทราบภายใน 45
วันนับจากวันที่ยื่นคํารอง และไดรับเอกสารครบถวน
9.4.5 เมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวงใหทดสอบระบบได
ผูขอใชบริการตองสงแผนการทดสอบ ซึ่งประกอบดวยเอกสารลําดับขั้นตอน
การสวิตช/ชิ่ง ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผูที่เกี่ยวของในการทดสอบ
และอื่ น ๆ ตามที่ ก ารไฟฟานครหลวงกํ า หนด ใหกั บ การไฟฟานครหลวง
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับการแจงผลอนุญาต
9.4.6 การไฟฟานครหลวงจะเขาดําเนินการ ทดสอบอุปกรณ/จายไฟ ระบบควบคุม
ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล และการทดสอบ
คุณภาพไฟฟาของผูขอใชบริการ ภายหลังจากผูขอใชบริการไดติดตั้งและ
ทดสอบอุปกรณ/จายไฟ ระบบควบคุม ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับสงขอมูลระยะไกล และการทดสอบคุณภาพไฟฟาแลวเสร็จ โดยผูขอใชบริการ
ตองแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบลวงหนาอยางนอย 14 วัน
9.4.7 หลั งจากที่ ผูขอใชบริ การทดสอบระบบแลวเสร็ จ ผูขอใชบริ การตองจั ด ทํ า
รายงานสรุปผลการทดสอบ ใหการไฟฟานครหลวงทราบภายใน 15 วัน โดย
รายงานสรุปผลการทดสอบตองประกอบดวย ขอมูลของอุปกรณ/และระบบที่
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ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมทั้งผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ผูใชไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่น
9.4.8 กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทดสอบระบบของผูขอใชบริการ ผูขอใช
บริการตองเปTนผูรับผิดชอบคาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
9.4.9 กรณี ที่ ก ารไฟฟานครหลวงเปT น ผู ขอทดสอบ หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือ
ไดของระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจะดําเนินการจัดทําขอตกลง
กับผูที่เกี่ยวของเปTนกรณีๆ ไป
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10. การกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
10.1 บทนํา
ในการปฏิ บั ติ การระบบโครงขายไฟฟา จํ า เปT น ตองมี การกํ า หนดหลั กเกณฑ/ การ
เรี ย กชื่ อและหมายเลขไกตั ด ตอนตางๆ ใหถู กตองตรงกั น เพื่ อใหการปฏิ บั ติ งานควบคุ มอุ ป กรณ/ มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ/ตางๆ ในการกําหนดชื่อและ
หมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเพื่อใชในการควบคุมอุปกรณ/ระหวางกันตอไป
10.2 วัตถุประสงค0
10.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟา ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด เพื่อใหมีชื่อเรียก
ที่ถูกตองตรงกัน
10.2.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ/ในระบบโครงขาย
ไฟฟา หรืออุปกรณ/ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
10.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
นี้ใชกับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ ขึ้นไป
ทุกราย
10.4 การดําเนินการ
10.4.1 การไฟฟานครหลวงจะเปT น ผู กํ า หนดชื่ อ และหมายเลขไกตั ด ตอนใหกั บ
อุปกรณ/ทางไฟฟาทุกชนิดที่เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ตามที่การ
ไฟฟานครหลวงกํ า หนด ซึ่ ง ชื่ อและหมายเลขไกตั ด ตอนดั ง กลาวจะเปT น
ชื่อและหมายเลขเฉพาะตัวอุปกรณ/และไมซ้ํากัน
10.4.2 การไฟฟานครหลวงจะเปTนผูจัดทําผังระบบโครงขายไฟฟาในสวนที่มีความ
เกี่ยวของกับ ผูเชื่อมตอรายนั้นๆ โดยผูเชื่อมตอตองสงมอบรายละเอียดที่
เกี่ยวของใหกับการไฟฟานครหลวง เมื่อผูขอใชบริการยื่นคํารองขอทดสอบ
ระบบ
10.4.3 เมื่อมีการติด ตั้งอุ ปกรณ/ใหมเพิ่ มเติ ม ที่ จะเชื่อมตอเขากั บระบบโครงขาย
ไฟฟาหรื อมี การจั ด เรี ย งอุ ป กรณ/ ในการเชื่ อ มตอใหมใหผู เชื่ อมตอแจงให
การไฟฟานครหลวงกํ าหนดชื่อและหมายเลขไกตัด ตอน กอนดํา เนิน การ
ติดตั้งหรือจัดเรียงใหมทุกครั้ง
10.4.4 ผูเชื่อมตอตองเปTนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ตามที่ ก ารไฟฟานครหลวงกํ า หนด และติ ด ตั้ ง ไวตรงตามตํ า แหนงของ
อุปกรณ/นั้น โดยสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน รวมทั้งมีหนาที่ตองดูแลและ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ

หนาที่ 27

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา พ.ศ. 2558

10.4.5 ผู เชื่ อ มตอจะตองอํ า นวยความสะดวกทุ ก ครั้ ง ที่ เ จาหนาที่ ข องการไฟฟา
นครหลวงเขาตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงติดตั้ง ชื่อและหมายเลข
ไกตัดตอน

หนาที่ 28

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา พ.ศ. 2558

11. การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
11.1 บทนํา
การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาเปTนการบันทึกขอมูล
การปฏิ บั ติ ง านตางๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ ก ารระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้ ง การบั น ทึ ก
คาพารามิเตอร/ตางๆ ที่สําคัญทางระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ เพื่อใชเปTนขอมูลใหกับการไฟฟานคร
หลวงสําหรับวิเคราะห/การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ
และสภาวะเกิดเหตุขัดของที่ทําใหไฟฟาดับ
11.2 วัตถุประสงค0
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/ในการบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอ
11.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกับผู
ใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกราย
11.4 การดําเนินงาน
11.4.1 ผูเชื่อมตอจะตองบันทึกขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ/ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา รวมทั้งคาพารามิเตอร/ตางๆ ที่สําคัญทางระบบไฟฟา และที่
การไฟฟานครหลวงกําหนด ทั้งในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ และ
สภาวะเกิดเหตุขัดของ
11.4.2 ผู เชื่ อ มตอจะตองสงขอมู ล ใหกั บ การไฟฟานครหลวงตามที่ ก ารไฟฟา
นครหลวงรองขอ
11.4.3 ขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ/ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ตองแจง
ใหกับศูนย/ควบคุมระบบไฟฟาทราบจะตองเปTนไปตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนดโดยมีรายละเอียดเปTนอยางนอย ดังนี้
(1) สภาวะเกิ ด เหตุ ผิ ด ปกติ ผู เชื่ อ มตอตองแจงเหตุ ก ารณ/ ใ หศู น ย/
ควบคุ ม ระบบไฟฟาทราบในเบื้ อ งตนโดยทั น ที หลั ง จากนั้ น
ผูเชื่อมตอตองบันทึกคากําลังงานไฟฟาจริง หรือกําลังงานไฟฟา
รีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน หรือกระแสไฟฟา หรือ power
factor หรือความถี่ ไฟฟาที่ ผิ ดปกติ เวลาที่เ กิ ดขึ้ น และเวลาที่
เหตุการณ/กลับสูสภาวะปกติ รายละเอียดของอุปกรณ/ที่ทําใหเกิด
สภาวะผิดปกติ และขอมู ลจากชุ ดแจงเหตุ พรอมทั้งสาเหตุ และ
แนวทางแกไข
(2) สภาวะเกิ ด เหตุ ขั ด ของที่ ทํ า ใหไฟฟาดั บ ผู เชื่ อ มตอตองแจง
เหตุการณ/ใหศูนย/ควบคุมระบบไฟฟา หรือการไฟฟานครหลวงเขต
ทราบในเบื้ อ งตนโดยทั น ที หลั ง จากนั้ น ผู เชื่ อ มตอตองบั น ทึ ก
เหตุการณ/โดยมีรายละเอียดของชื่อและหมายเลขไกตัดตอนของ
หนาที่ 29

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา พ.ศ. 2558

อุปกรณ/ที่ทํางาน และเวลาที่ตัดวงจร รีเลย/และชุดแจงเหตุ (alarm
annunciator) คาความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟาจริง กําลัง
งานไฟฟารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟา power factor
และความถี่ ในขณะที่เกิดขอขัดของ สาเหตุที่ทําใหเกิดขอขัดของ
หรือสาเหตุที่พอสั นนิษฐานไดในขณะนั้นรวมทั้งความเสียหายที่
เกิดขึ้น ระยะเวลาที่ผูเชื่อมตอพรอมหรือคาดวาจะเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา และสภาพอากาศขณะที่เกิด
ขอขัดของ
(3) ผูเชื่อมตอตองบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ดําเนินการเกี่ยวของกับ
ระบบการจายไฟ ดังกลาว โดยจัดเก็บไวอยางนอยเปTนระยะเวลา
5 ปu

หนาที่ 30

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
พ.ศ. 2558

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น พ.ศ. 2558
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หนาที่ ก

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น พ.ศ. 2558

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น
พ.ศ. 2558
1. นิยามคําศัพท/
“ระบบโครงขายไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบโครงขายไฟฟาอื่น”

หมายความวา

“ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา”

หมายความวา

“ผูประกอบกิจการไฟฟา”

หมายความวา

“ผู ประกอบกิ จ การไฟฟา หมายความวา
รายอื่น”
“ระบบสงไฟฟา”

หมายความวา

“ระบบจําหนายไฟฟา”

หมายความวา

“ผูใชไฟฟา”

หมายความวา

ระบบสงไฟฟาหรื อ ระบบจํ า หนายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง
ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาที่ไมใชของ
การไฟฟานครหลวง
หนวยงานที่ ทํ า หนาที่ ค วบคุ ม ระบบไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง
ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาหรือ
ผู ที่ ไ ดรั บ การยกเวนไมตองขอใบอนุ ญ าตการ
ประกอบกิ จการไฟฟา ที่ผ ลิต จัดใหไดมา จัด สง
จํ า หนายไฟฟา หรื อ ควบคุ ม ระบบไฟฟา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งาน
พ.ศ. 2550 หรือฉบับลาสุด
ผูประกอบกิ จการไฟฟาตามพระราชบั ญญั ติการ
ประกอบกิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. 2550 หรื อฉบั บ
ลาสุด
ร ะ บ บ ส ง ข อ ง ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง ร ะ ดั บ
แรงดันไฟฟา 69 , 115 และ 230 กิโลโวลต.
ระบบจํ า หนายของการไฟฟานครหลวงระดั บ
แรงดันไฟฟา 230/400 โวลต. และ 12 , 24
กิโลโวลต.
ผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟานครหลวง

หนาที่ 1

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น พ.ศ. 2558

“ผูขอใชบริการ”

หมายความวา

“ผูเชื่อมตอ”

หมายความวา

“ผูใชไฟฟาที่เดินขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟา”

หมายความวา

“เหตุผิดปกติ”

หมายความวา

“เหตุฉุกเฉิน”

หมายความวา

“ไฟฟาดับ”

หมายความวา

“จุดตอรวม”

หมายความวา

“จุดเชื่อมตอ”

หมายความวา

ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาที่ ข ออนุ ญ าตเชื่ อ มตอ
เครื่องกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขายไฟฟาของ
ผู ประกอบกิ จ การไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและ/หรือผูใชไฟฟา
ที่ ขออนุ ญ าตเชื่ อมตอเครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟาเขากั บ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
ผูประกอบกิจ การไฟฟา ที่ ไดรั บอนุ ญาตจากการ
ไฟฟานครหลวงใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือ
ระบบโครงขายไฟฟาของผูประกอบกิจการไฟฟา
เขากั บ ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวงและ/หรื อผูใชไฟฟาที่ไดรั บอนุ ญาตให
เชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและผานการ
ทดสอบการเชื่ อมตอตามที่ ก ารไฟฟานครหลวง
กําหนดแลว
ผู ใชไฟฟาที่ มีการติ ดตั้ งใชงานเครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟา
และเดินขนาน (Synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟา
เขากับระบบโครงขายไฟฟา
เหตุการณ.ใดๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟา หรือการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาทั้งในกรณีที่มีไฟฟาดับและไมมีไฟฟาดับ
กรณีเหตุการณ.ที่เปTนไปโดยปUจจุบันทันดวน โดยไม
คาดคิดหรือคาดการณ.ลวงหนา ทั้งนี้ใหรวมถึงกรณี
อุ บั ติ เ หตุ เหตุ สุ ด วิ สั ย ภั ย ธรรมช าติ หรื อ
เหตุ ขั ด ของจากระบบผลิ ต ไฟฟา หรื อ ระบบสง
ไฟฟา หรือระบบจําหนายไฟฟา เปTนเหตุทําใหตอง
ดําเนินการแกไขสถานการณ.อยางเรงดวน
การขั ดของในระบบผลิตไฟฟา หรื อระบบสงไฟฟา
หรือระบบจําหนายไฟฟา มีผลทํ าใหระบบไฟฟา
หยุดการสงจายพลังงานไฟฟา
ตํ า แหนงในระบบโครงขายไฟฟาที่ อ ยู ใกลกั บ ผู
เชื่อมตอที่สุด ซึ่งผูเชื่อมตอหรือผูใชไฟฟารายอื่น
อาจตอรวมได
จุดที่อุปกรณ.ของผูเชื่อมตอ เชื่อมตอเขากับระบบ
โครงขายไฟฟา

หนาที่ 2

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น พ.ศ. 2558

“การสวิตช.ชิ่ง”

หมายความวา

“ลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง”

หมายความวา

“เอกสารลําดับขั้นตอน
สวิตช.ชิ่ง (switching
order)”
“กระบวนการปลดโหลด”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/EMS”

หมายความวา

“ระบบรับ-สงขอมูล
ระยะไกล SCADA/DMS”

หมายความวา

“อุปกรณ.ควบคุมระยะไกล
(Remote Terminal Unit:
RTU)”

หมายความวา

หมายความวา

การปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ในระบบโครงขายไฟฟา
หรื อ ระบบโครงขายไฟฟาอื่ น เพื่ อ ตั ด หรื อ จาย
กระแสไฟฟา หรื อ การควบคุ ม ระบบไฟฟาใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และปลอดภั ย โดยมี ลํ า ดั บ การ
ปฏิบัติงานเปTนขั้นตอน
ลําดับการสั่งการ สั บ-ปลด อุปกรณ.ไฟฟาที่
เรียงลําดับเปTนขั้นตอน
เอกสารลํ า ดั บ การสั บ -ปลด อุ ป กรณ. ไ ฟฟาเปT น
ขั้นตอน
วิธีการปลดภาระไฟฟาที่เลือกไวกอนแลวออกจาก
ระบบโครงขายไฟฟาโดยเจตนา เพื่อตอบสนองแก
ภาวะผิดปกติ และรักษาความมั่นคงของระบบ
โครงขายไฟฟาเอาไว
“ระบบรั บ -สงขอมู ล ระยะไกล SCADA/EMS”
หมายความวา ระบบ Supervisory Control
And
Data
Acquisition
/Energy
Management System ซึ่งเปTนระบบควบคุม
ระยะไกล/ระบบการจัดการดานพลังงานไฟฟา ใน
ระบบสงไฟฟา ของการไฟฟานครหลวง สําหรั บ
รับ-สงขอมูลที่เกี่ยวของกับการชี้บอกสถานะของ
อุ ป กรณ. ไฟฟาและคาวั ด ทางไฟฟาดานระบบสง
ไฟฟาและระบบจําหนายไฟฟา
“ระบบรั บ -สงขอมู ล ระยะไกล SCADA/DMS”
หมายความวา ระบบ Supervisory Control
And Data Acquisition /Distribution
Management System ซึ่งเปTนระบบควบคุม
ระยะไกล/ระบบการจัดการดานพลังงานไฟฟา ใน
ระบบจํ า หนายไฟฟา ของการไฟฟานครหลวง
สํ า หรั บ รั บ -สงขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั บ การชี้ บ อก
สถานะของอุ ป กรณ. ไฟฟา และคาวั ด ทางไฟฟา
ดานระบบจําหนายไฟฟา
อุ ป กรณ. ค วบคุ ม ในระบบควบคุ ม ระยะไกลที่ ทํ า
หนาที่ ใ นการรั บ สงขอมู ล เพื่ อ การควบคุ ม หรื อ
การชี้ บ อกสถานะของอุ ป กรณ. ที่ อ ยู ในระบบ
โครงขายไฟฟา
หนาที่ 3

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
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“blackout”

หมายความวา

เหตุ การณ. ที่ร ะบบผลิ ตไฟฟา ไมสามารถสงจาย
พลั งงานไฟฟา ผานระบบสงของการไฟฟาฝo า ย
ผลิตแหงประเทศไทย และกอใหเกิดไฟฟาดับทั้ง
ประเทศ

“interconnection circuit
breaker”

หมายความวา

“in-line connection”

หมายความวา

circuit breaker ที่เชื่อมตอระหวางระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงกับระบบ
ไฟฟาของผูขอใชบริการ
สถานีไฟฟาที่มีการเชื่อมตอชนิดคั่นกลาง โดย
สถานีไฟฟาจะรับไฟจากระบบสงดานหนึ่ง และ
จายไฟใหระบบสงอีกดานหนึ่ง

หนาที่ 4

การไฟฟานครหลวง
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2. วัตถุประสงค/และขอบเขตของขอกําหนด
2.1 วัตถุประสงค/
ขอกํ า หนดการปฏิบั ติ การระบบโครงขายไฟฟาฉบับ นี้ เขีย นขึ้ น โดยมี วั ต ถุป ระสงค.
เพื่ อใหผู เชื่ อมตอหรือผู ประกอบกิ จการไฟฟาไดทราบและปฏิ บั ติต ามขอกํ าหนดดานปฏิ บั ติการที่
สามารถรับรูและเขาถึงวิธีปฏิบัติระหวางกันได โดยขอกําหนดนี้ไดกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ. และขอกําหนด
ทางเทคนิคดานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อไมใหมี
ผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงขายไฟฟา
2.2 ขอบเขต
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ใชกับผูเชื่อมตอ และผูขอ
ใชบริการทุกราย

หนาที่ 5

การไฟฟานครหลวง
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3. ความรับผิดชอบของผูเชื่อมตอ
ขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ไดกําหนดหลั กเกณฑ. รวมทั้งวิธีการ
ดําเนินการตางๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่นๆ ที่อยูในขอบเขตของ
ขอกําหนดนี้ โดยผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งทรัพยากร
ตางๆ ที่การไฟฟานครหลวงพิจารณาแลววาจําเปTนในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เพื่อให
ระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟาอยูภายในเกณฑ.ที่กําหนด โดยการ
ไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิดําเนินการดังนี้
3.1 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอเปTน
การชั่วคราว หากการไฟฟานครหลวงเห็นวาผูเชื่อมตอไมปฏิบัติตามสัญญาการเชื่อมตอระบบไฟฟา
หรือขอกําหนดฉบับนี้ขอใดขอหนึ่ง
3.2 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟาไดทันที ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาโดยไมตองแจงใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา และการไฟฟานครหลวง
ไมตองรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพื่อรักษาระบบโครงขายไฟฟา และคุณภาพการบริการ
3.3 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ หาก
ตรวจพบวาการเชื่อมตอของผูเชื่อมตอมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพไฟฟา
ของระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยตองแจงใหการไฟฟา
นครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.4 ปลดการเชื่ อ มตอออกจากระบบโครงขายของการไฟฟานครหลวงทั น ที หาก
การไฟฟานครหลวงเห็นวาอุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาไมมีความปลอดภัย หรือสงผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงขายไฟฟา และผูเชื่อมตอตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยตองแจง
ใหการไฟฟานครหลวงเขารวมการตรวจสอบดังกลาวดวย
3.5 ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ กรณีที่
การไฟฟานครหลวง ตองปฏิบัติงานเพื่อการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา
3.6 ผูเชื่อมตอตองมีอุปกรณ.และมาตรการควบคุมการทํางานเพื่อปองกันการจายไฟฟา
เขาสูระบบโครงขายไฟฟาในขณะที่ระบบโครงขายไฟฟาสวนที่เชื่อมตอกับผูเชื่อมตอมีการดับไฟเพื่อ
ปฎิบัติงาน
3.7 กรณีเกิด blackout ผูเชื่อมตอตองปลด interconnection circuit breaker หรือ
ระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ ออกระบบโครงขายไฟฟา และการไฟฟานครหลวงจะดําเนินการ
จายไฟใหหลังระบบไฟฟากลับสูในสภาวะปกติ
3.8 ผูเชื่อมตอเปTนผูรับผิดชอบในการเชื่อมตอเขาสูระบบของการไฟฟานครหลวง และ
จะตองขออนุญาตจากการไฟฟานครหลวงทุกครั้ง กอนจะมีการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
3.9 การเชื่อมตอใหทําที่ interconnection circuit breaker ตามที่การไฟฟา
นครหลวงเห็นชอบ หรือตามที่ไดกําหนดเห็นชอบรวมกันไว

หนาที่ 6

การไฟฟานครหลวง
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3.10 การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใดๆ ของผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
3.11 หามมิ ใหผู เชื่ อมตอปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงระบบโครงขายไฟฟาของผู เชื่ อมตอ
ที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอตามหลักเกณฑ. โดยมิไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวง ทั้งนี้หาก
ผูเชื่อมตอมีแผนปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ และ/หรือติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพิ่ม
ที่มีผลกระทบกับระบบโครงขายไฟฟา ตองแจงแผนการติดตั้งใหการไฟฟานครหลวงเห็นชอบกอนเริ่ม
ดําเนินการไมนอยกวา 3 เดือน
3.12 หลังจากเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลวผูเชื่อมตอตองบํารุงรักษาอุปกรณ.ใน
ระบบไฟฟาใหอยูในสภาพดีพรอมทํางาน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ทางดานอุปกรณ.ปองกัน การควบคุมคุณภาพไฟฟาที่ไมไดมาตรฐาน การปฏิบัติการที่บกพรอง หรือ
สาเหตุอื่นๆ จากฝoายใด ฝoายนั้นจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว
3.13 หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจาก
การกระทําของผูเชื่อมตอ ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น
3.14 ผูเชื่อมตอจะตองจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจายไฟที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาในสภาพปกติ ที่เปTนปUจจุบัน แจงใหการไฟฟานครหลวงทราบ และตองไม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจายไฟที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ยกเวนไดรับการติดตอไวลวงหนา
และการไฟฟานครหลวงพิจารณาอนุญาตแลวจึงดําเนินการได
3.15 กรณีผูเชื่อมตอมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาอื่นในระบบ
โครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่เชื่อมตออยูกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และสงผล
กระทบกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงนั้น ตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจากการ
ไฟฟานครหลวง และกอนการปฏิบัติการเชื่อมตอดังกลาวของผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง ตองแจงใหศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบทุกครั้ง
3.16 ผู เชื่ อ มตอที่ มี ร ะบบโครงขายไฟฟาอื่ น ที่ มี ร ะบบผลิ ต ไฟฟาเชื่ อ มตอกั บ ระบบ
โครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอ ที่ไดแสดงความประสงค.ให การไฟฟานครหลวง ไดทราบแลว จะตอง
จัดทําผังการจายไฟอางอิงภูมิศาสตร. (route diagram) และผังการจายไฟของอุปกรณ.ที่สถานี
จายไฟฟา (switching diagram) ที่จะสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง ไดทุกชองทาง ใหการไฟฟานครหลวงทราบ และกรณีระบบโครงขายไฟฟาอื่นที่มีระบบผลิต
ไฟฟาเชื่อมตอกั บระบบโครงขายไฟฟาของผู เชื่ อมตอมีการปรั บปรุงรู ปแบบการจายไฟที่ส ามารถ
เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงได ผูเชื่อมตอตองจัดทําผังตางๆ และแจง
ใหการไฟฟานครหลวงทราบทุกครั้ง
3.17 ในกรณีที่ผูเชื่อมตอ จะตองเชื่อมตอแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง กับแหลงจายระบบโครงขายไฟฟาอื่น ผูเชื่อมตอตองจัดสงขอมูลทางไฟฟา (electrical
parameter) ใหการไฟฟานครหลวงทราบ เพื่อวิเคราะห.ระบบไฟฟา กอนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ
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3.18 กรณี ผูเชื่อมตอไดทําสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟากับการไฟฟานครหลวงไว มีความ
ตองการรับ-จายปริมาณพลังงานไฟฟาเกินกวาขอกําหนดตามสัญญาการซื้อ-ขายไฟฟา ผูเชื่อมตอตอง
แจงใหศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบและตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
3.19 กรณีผูเชื่อมตอปฏิบัติการสับหรือปลดอุปกรณ.สวนที่เชื่อมตอตามที่ไดประสานงาน
ดําเนินการไวกับศูนย.ควบคุมระบบไฟฟากอนหนานี้แลว การไฟฟานครหลวงไมอนุญาตให สับหรือ
ปลด เพื่อเปลี่ยนสถานะอุปกรณ.สวนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาในสภาวะเหตุการณ.ปกติ
กอนไดรับการประสานงานและอนุญาตจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา
3.20 การไฟฟานครหลวงสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแกไข เปลี่ ย นแปลง หรื อ กํ า หนดเงื่ อ นไข
รายละเอียดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา โดยผูเชื่อมตอ
จะตองยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
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4. การติดตอประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
4.1 บทนํา
ในระบบการจายไฟฟาที่เชื่อมโยงเขาดวยกันเปTนโครงขายขนาดใหญ จําเปTนจะตองจัด
ใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา การติดตอประสานงานเปTนกระบวนการหนึ่งที่
มีความสําคัญ เพื่อใหการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
สูง และเปTนไปอยางมีประสิทธิภาพ การไฟฟานครหลวงจึงไดกําหนดหลักเกณฑ. และแนวทางปฏิบัติ
ในการติดตอประสานงานดานปฏิบัติการ การปรับปรุงและบํารุงรักษา และการแลกเปลี่ยนขอมูล
รวมทั้งการแจงขอมูลเหตุการณ.ตางๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาระหวางกัน
4.2 วัตถุประสงค/
4.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ. และแนวทางปฏิบัติในการติดตอประสานงานในการ
ปฏิ บัติ การระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกั บ ผูเชื่ อมตอ
ใหมีระบบการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ
ความมั่นคง และความปลอดภัยสูง
4.2.2 เพื่อกําหนดใหมีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล การจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูลขอเท็จจริงในเหตุการณ.ที่เกี่ยวของกับระบบการจายไฟของ
ระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวงกับผูเชื่อมตอ เพื่อใชในการ
วิ เ คราะห. ตรวจสอบ และควบคุ มระบบโครงขายไฟฟาใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
เสถียรภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัย
4.2.3 เพื่ อ กํ า หนดใหมี เ จาหนาที่ ผู ประสานงานรั บ ผิ ด ชอบดานปฏิ บั ติ ก าร และ
ชองทางการติ ด ตอประสานงานระหวางกั น ของผู เชื่ อ มตอกั บ การไฟฟา
นครหลวง
4.3 ขอบเขต
ขอกํ า หนดการติด ตอประสานงานในการปฏิ บัติ การระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกั บ ผู
เชื่อมตอทุกราย
4.4 การดําเนินการ
การปฏิบัติการดานระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวง จัดใหมีหนวยงานดาน
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา และสิ่ งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ประกอบดวย
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา ทําหนาที่ควบคุม ดูแล เฝาระวังระบบโครงขายไฟฟารวมถึงแกไขเหตุการณ.
ขั ด ของในระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยมี อุ ป กรณ. ร ะบบรั บ -สงขอมู ล ระยะไกล
SCADA/EMS และระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS ใหเจาหนาที่ปฏิบัติการศูนย.ควบคุม
ระบบไฟฟา ใชดูแลระบบการจายไฟของระบบโครงขายไฟฟา
การติดตอสื่อสาร การไฟฟานครหลวงจัดใหมีหลักปฏิบัติที่ใชสําหรับการติดตอสื่อสาร
ผานระบบสื่อสารหลักโดยใช “วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท.” ใชสําหรับ
ประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง
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การไฟฟานครหลวงกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการใชปายเตือนอันตรายกับอุปกรณ.ไฟฟา
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ.ไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมเอกสารลําดับขั้นตอน
สวิตช.ชิ่ง (switching order) การสั่งการ ดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ใหเปTนไป
ตามหลักดานวิศวกรรมศาสตร.และความปลอดภัย นอกจากนี้การไฟฟานครหลวงยังจัดใหมีเจาหนาที่
ปฏิบัติการ จัดการงานดานระบบไฟฟา ทําหนาที่อํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพื่อ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีอุปกรณ.ไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
ผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ตองจัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติการ
สําหรับติดตอประสานงานดานปฏิบัติการควบคุมการจายไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟากับ
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวงอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และตองจัดใหมีอุปกรณ.
ควบคุม เฝาระวัง ตรวจสอบ ที่สามารถเชื่อมตอขอมูลคาวัดกับสถานะอุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS สําหรับผูที่เชื่อมตอแรงดัน 69 หรือ 115 กิโลโวลต. หรือ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/DMS สําหรับผูที่เชื่อมตอแรงดัน 12 หรือ 24 กิโลโวลต.
ของการไฟฟานครหลวง
ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีหลักปฏิบัติที่สอดคลองกับการไฟฟานครหลวง ใชสําหรับการ
ติดตอสื่อสารสั่งการ โดยมีระบบสื่อสารหลัก “ระบบวิทยุ” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท.” ใช
ประสานงานการควบคุมการจายไฟระหวางผูเชื่อมตอกับศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
ไดตอเนื่องตลอดเวลา รวมทั้งตองกําหนดใหมีหลักปฏิบัติการแขวนปายเตือนอันตรายกับอุปกรณ.
ไฟฟา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ.ไฟฟาที่เชื่อมตอในระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงขอกําหนดดานการจัดเตรียมเอกสาร
ลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ
ใหเปTนไปตามหลักดานวิศวกรรมศาสตร.และความปลอดภัย รวมทั้งตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ประสานงานดานระบบโครงขายไฟฟา ทํ า หนาที่ อํ า นวยการจั ด การวางแผนการขอดั บ ไฟ
เพื่อปฏิบัติงานของผูเชื่อมตอ
การติดตอประสานงานระหวางผูเชื่อมตอ กับการไฟฟานครหลวง ใหเปTนไปตามที่การ
ไฟฟานครหลวงกํ า หนด กรณี ผู เชื่ อมตอมี การกํ า หนดใหใชวิ ทยุ สื่ อสารในการติ ด ตอประสานงาน
ตองกําหนดรหัสชื่อเรียกขานของผูเชื่อมตอพรอมแจงใหศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบ
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5. แผนปฏิบัติการและบํารุงรักษา
5.1 บทนํา
การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงและผูเชื่อมตอจะมีแผนงานใน
การปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ.ตางๆ ในระบบโครงขายไฟฟา หรืออุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาใหมีความพรอมใชงานอยูตลอดเวลา การไฟฟานครหลวงมีความจําเปTนที่จะตองทราบ
แผนงานตางๆของผูเชื่อมตอทุกราย สําหรับใชในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาใหมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อรั ก ษาความมั่ น คงของระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้ ง ดู แ ลความปลอดภั ย ของ
ผูปฏิบัติงาน และปองกันไมใหอุปกรณ.ในระบบโครงขายไฟฟาและอุปกรณ.ที่เชื่อมตอชํารุดเสียหาย
5.2 วัตถุประสงค/
5.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ.ในการจัดสงแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษาของ
ผู
เชื่อมตอใหกับการไฟฟานครหลวง
5.2.2 เพื่อกําหนดขั้นตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟานครหลวง
และผูเชื่อมตอ
5.3 ขอบเขต
ขอกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
5.4 การดําเนินการ
5.4.1 แผนปฏิบัติการของผูเชื่อมตอ
ผูเชื่อมตอตองกําหนดแผนการเชื่อมตอ แผนการหยุดการเชื่อมตอรายปt
เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ.จายไฟสวนที่เชื่อมโยงกับระบบโครงขายไฟฟา โดย
จัดสงแผนรายปt ภายในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปtใหการไฟฟานครหลวงได
รับทราบ และตองทบทวนแผนปฏิบัติเฝาติดตามแผนดังกลาวเพื่อปรับเปลี่ยน
เปTนแผนปฏิบัติรายเดือนทุกๆ เดือน พรอมจัดสง ใหการไฟฟานครหลวง
ทราบเพื่อปรับแผนการซอมบํารุงใหสอดคลองกับการไฟฟานครหลวงภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนถึงวันปฏิบัติงาน
5.4.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษากรณีการไฟฟานครหลวงเป9นผูรองขอดับไฟ
ผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันไฟฟา 69 หรือ
115 กิโลโวลต. ของการไฟฟานครหลวง การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณี
การไฟฟานครหลวงเปTนผูรองขอดับไฟ การไฟฟานครหลวง ฝoายบํารุงรักษา
ระบบไฟฟาจะแจงความประสงค.เพื่อขอดับไฟปฏิบัติงาน และจัดสงเอกสาร
ใหหนวยงานที่รับผิ ดชอบของผู เชื่อมตอลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนวั น
ปฏิบัติงาน กรณีผูเชื่อมตอ เชื่อมตอโครงขายที่ระดับแรงดัน 12 หรือ 24
กิโ ลโวลต. การไฟฟานครหลวงเขตในพื้ น ที่ ที่ ผู เชื่อมตอตั้ งอยูจะเปTน ผู แจง
ความประสงค. ขอดั บ ไฟเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน และจั ด สงเอกสารใหหนวยงานที่
รับผิดชอบของผูเชื่อมตอลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนวันปฏิบัติงาน
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ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง หากไมดํ า เนิ น การในขณะนั้ น แลวอาจกอใหเกิ ด
อัน ตรายแกชี วิ ตและทรัพย. สิน ของการไฟฟานครหลวง ใหเจาหนาที่ศูน ย.
ควบคุมระบบไฟฟา ดําเนินการปลดอุปกรณ.ดังกลาวไดทันที และรีบแจงให
เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ ทราบทันที
กรณี การไฟฟานครหลวง ขอยกเลิ ก การขอดั บ ไฟเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน
เจาหนาที่การไฟฟานครหลวงจะแจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ ของผู เชื่ อมตอ
ทราบลวงหนากอนวันดับไฟปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 วัน พรอมแจงเหตุผล
ของการขอยกเลิกงานและนามผูแจงดวย และถาขอยกเลิกในวันที่ขอดับไฟ
เพื่อปฏิ บัติ งาน ใหเจาหนาที่ศูนย. ควบคุ มระบบไฟฟา แจงดวยวาจาให
เจาหนาที่ผูเชื่อมตอทราบ พรอมแจงเหตุผลของการขอยกเลิกงานและ นาม
ผูแจงไวดวย
เจาหนาที่ ข องแตละฝo า ยเตรี ย มเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง ฉบั บ
สมบูรณ. ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว และใหสงเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช.ชิ่งทางโทรสาร หรือ electronics files ใหอีกฝoายหนึ่ง เพื่อ
ตรวจสอบรวมกันกอนดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
เมื่อถึงกํ าหนดวั นและเวลา ที่ จะดั บไฟปฏิ บัติงานใหเจาหนาที่ ศูน ย.
ควบคุมระบบไฟฟา แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอทราบกอนเวลา
ขอดับไฟอุปกรณ.ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง เพื่อรวมกันดับไฟอุปกรณ.ตามลําดับ
ขั้นตอนสวิตช.ชิ่งที่ไดเตรียมไวจนเสร็จสิ้นของทั้งสองฝoาย และตองไดรับการ
ยื น ยั น บริ เ วณดั บ ไฟอุ ป กรณ. นั้ น ๆ จากเจาหนาที่ ของผู เชื่ อมตอ กอนที่
เจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบไฟฟา จะแจงใหหนวยงานของการไฟฟานครหลวง
ปฏิบัติงานได
เมื่อเจาหนาที่ของการไฟฟานครหลวง ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย และ
พรอมที่จะจายไฟกลับตามสภาพเดิม ใหเจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา
แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอทราบ เพื่อรวมกันทําการสวิตช.ชิ่ง
จายไฟอุปกรณ.นั้นๆ กลับตามสภาพเดิม
หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็ จ ใหเจาหนาที่ศูนย. ควบคุมระบบไฟฟา
ดําเนินการทดสอบความพรอมกอนจายไฟ (energize) ของอุปกรณ.นั้นๆ ตาม
ขั้นตอนในลําดับ ขั้นตอนสวิตช.ชิ่งเพื่อจายไฟ โดยแจงใหเจาหนาที่ของผู
เชื่อมตอทราบกอนการดําเนินการ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่การไฟฟานครหลวง
ไมสามารถดําเนินการทดสอบความพรอมกอนจายไฟของอุปกรณ.นั้นๆ ได
ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ ดําเนินการแทนไดตามความจําเปTน
5.4.3 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผูเชื่อมตอเป9นผูรองขอปลดการเชื่อมตอ
เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอจะตองจัดสงแผนปฏิบัติรายเดือน (ที่ผานการ
ทบทวนจากแผนรายปtและปรับเปลี่ยนเปTนแผนปฏิบัติรายเดือน) ใหการไฟฟา
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นครหลวงทราบ เพื่อปรับแผนการซอมบํารุงใหสอดคลองกับการไฟฟานคร
หลวงภายในระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนถึงวันปฏิบัติงาน และเมื่อ
ไดรับการยืนยันแผนปฏิบัติงานรายเดือนแลว ผูเชื่อมตอตองแสดงความ
ประสงค.ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานจัดสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบของการไฟฟา
นครหลวงภายในระยะเวลา 15 วันกอนถึงวันปฏิบัติงาน กรณีผูเชื่อมตอที่
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันไฟฟา 69 หรือ 115 กิโลโวลต.
การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา ใหแจงความประสงค.ไปที่ ฝoายบํารุงรักษา
ระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง กรณีผูเชื่อมตอ เชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาที่ระดับแรงดัน 12 หรือ 24 กิโลโวลต. ใหแจงความประสงค.ไปที่การ
ไฟฟานครหลวงเขตในพื้นที่ ที่ผูเชื่อมตอตั้งอยูโดยใหระบุรายละเอียดที่สําคัญ
ดังนี้
(1) ชื่อ, ตําแหนง ขอบเขตงาน ของสถานที่ที่บํารุงรักษา
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา
(3) ชื่อผูติดตอประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลใหชัดเจน
(4) รายละเอียดแผนการบํารุงรักษา วิธีการ และขั้นตอนการ
ดําเนินการ
(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง หากไมดํ า เนิ น การในขณะนั้ น แลวอาจกอใหเกิ ด
อันตรายแกชีวิตและทรัพย.สินของผูเชื่อมตอ ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ
ดําเนินการปลดอุปกรณ.ดังกลาวได และรีบแจงใหศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา
ทราบทันที
กรณีผูเชื่อมตอขอยกเลิกการขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่ของ
ผูเชื่อมตอ แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง ทราบลวงหนากอน
วันดับไฟปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 วัน พรอมแจงเหตุผลของการขอยกเลิกงาน
และนามผูแจงดวย และถาขอยกเลิกในวันที่ขอดับไฟเพื่ อปฏิบัติงาน ให
เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอแจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา
ทราบ พรอมแจงเหตุผลของการขอยกเลิกงานและ นามผูแจงไวดวย
เจาหนาที่ ข องแตละฝo า ยเตรี ย มเอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง ฉบั บ
สมบูรณ. ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว และใหสงเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช.ชิ่งทางโทรสาร หรือ electronics files ใหอีกฝoายหนึ่ง เพื่อ
ตรวจสอบรวมกันกอนดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น และเวลา ที่ จ ะดั บ ไฟปฏิ บั ติ ง านใหเจาหนาที่ ข อง
ผูเชื่อมตอ แจงดวยวาจาใหเจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา ทราบกอน
เวลาขอไฟดั บ อุ ป กรณ. ไ มนอยกวา 1 ชั่ ว โมง เพื่ อ รวมกั น ดั บ ไฟอุ ป กรณ.
ตามลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่งที่ไดเตรียมไวจนเสร็จสิ้นของทั้งสองฝoาย และตอง
ไดรับการยืนยันบริเวณดับไฟอุปกรณ.นั้นๆ จากเจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบ
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ไฟฟา กอนที่เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ จะแจงใหหนวยงานของผูเชื่อมตอ
ปฏิบัติงานได
เมื่อเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย และพรอมที่จะ
จายไฟกลั บ ตามสภาพเดิ ม ใหเจาหนาที่ ข องผู เชื่ อ มตอ แจงดวยวาจาให
เจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบ เพื่อรวมกันทําการสวิตช.ชิ่ง จายไฟ
อุปกรณ.นั้นๆ กลับตามสภาพเดิม
หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จ ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ ดําเนินการ
ทดสอบความพรอมกอนจายไฟ (energize) ของอุปกรณ.นั้นๆ ตามขั้นตอนใน
ลําดั บขั้น ตอนสวิต ช.ชิ่ งเพื่ อจายไฟ โดยแจงใหเจาหนาที่ ศูนย. ควบคุมระบบ
ไฟฟาทราบกอนดํ า เนิ น การ กรณี มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ที่ ผู เชื่ อ มตอไมสามารถ
ดํ า เนิ น การทดสอบความพรอมกอนจายไฟของอุ ป กรณ. นั้ น ๆ ได
ใหการไฟฟานครหลวง ดําเนินการแทนไดตามความจําเปTน
5.4.4 การเกิดเหตุขัดของในระบบไฟฟาทําใหไฟฟาดับ
กรณี circuit breaker ของการไฟฟานครหลวงที่จายไฟฟาใหผูเชื่อมตอ
สวิตช.ตก (trip) โดยไมทราบสาเหตุ ใหเจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา
และผูเชื่อมตอตรวจสอบระบบในสวนที่รับผิดชอบ
ถาไมพบสาเหตุให
เจาหนาที่ ศู น ย. ค วบคุ ม ระบบไฟฟา กั บ เจาหนาที่ ข องผู เชื่ อ มตอรวมกั น
พิจารณาขอทดลองสับจายไฟฟาได 1 ครั้ง และถาสับจายไฟฟาแลวสวิตซ.ตก
(trip) ใหเจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา แจงใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ
รวมกันพิจารณาจนกวาจะจายไฟไดตามปกติ
กรณี circuit breaker ของการไฟฟานครหลวง ที่จายไฟฟาใหผูเชื่อมตอ
สวิตช.ตก (trip) และเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอตรวจสอบแลวสาเหตุเกิดใน
ระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอแจงสาเหตุไฟฟาดับให
เจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบ และเมื่อผูเชื่อมตอไดดําเนินการ
แกไขแลวเสร็จพรอมจายไฟฟาได ใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอแจงใหเจาหนาที่
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบ เพื่อจายไฟฟาใหผูเชื่อมตอ
5.4.5 การปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟาจากแหลงจายอื่นผานอุปกรณ/ใน
ระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอกับการไฟฟานครหลวง
กรณีผูเชื่อมตอตองการปฏิบัติการปลด-สับอุปกรณ.เพื่อเชื่อมโยง (tie)
ระบบจายไฟที่รับไฟฟาจากแหลงจายไฟอื่น ผานอุปกรณ.ในระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง ใหผูเชื่อมตอจัดสงขอมูลทางไฟฟา (electrical
parameter) ใหศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวงทราบ และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
กอนทุกครั้ง จึงจะดําเนินการไดจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาของ กฟน. กอน
ทุกครั้ง จึงจะดําเนินการได
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5.4.6 การปลดโหลด
เมื่อระบบการจายไฟของการไฟฟานครหลวง หรือระบบผลิตไฟฟาของ
การไฟฟาฝo า ยผลิ ต แหงประเทศไทย อยู ในภาวะวิ ก ฤต ไมสามารถจั ด สง
พลังงานไฟฟาไดเพียงพอ ผูเชื่อมตอตองจัดแผนการปลดโหลดสายปอนไว
เพื่อชวยรักษาระบบจายไฟโดยสวนรวม สําหรับรายละเอียดและปริมาณการ
ปลดโหลด การไฟฟานครหลวงจะกําหนดจัดทําแผนรวมกันเปTนกรณีไป โดย
จะมีวิธีปฏิบัติการโครงขายดังนี้
5.4.6.1 กรณีที่มีแผนกําหนดไวลวงหนา
• ผูเชื่อมตอ เปTนผูเลือกปลดโหลดสายปอน (feeder)
ของผูเชื่อมตอที่สถานีไฟฟาตางๆ โดยเจาหนาที่ศูนย.
ควบคุ ม ระบบไฟฟา จะแจงใหเจาหนาที่ ข องผู
เชื่อมตอทราบกําหนดวัน เวลา ปริมาณโหลดพรอม
ทั้งขอมูล และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของในการ
ปลดโหลดกอนการปลดโหลดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
• เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ จะตองจัดเตรียมโหลดตาม
แผนที่กําหนดไว และความพรอมในการปลดโหลด
ส า ย ป อ น ( feeder) ข อ ง แ ต ล ะ ส ถ า นี ไ ฟ ฟ า
ใหสอดคลองกับปริมาณโหลดที่การไฟฟานครหลวง
แจงใหปลดโหลด
• เมื่อถึงกําหนดเวลาที่จะทําการปลดโหลด เจาหนาที่
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา จะแจงใหเจาหนาที่ของผู
เชื่อมตอ ดําเนินการปลดโหลดสายปอน (feeder)
ของสถานีไฟฟาตางๆ ตามแผนการที่ไดกําหนดไว
โดยทันที
• เมื่อผูเชื่อมตอ ไดดําเนินการปลดโหลดแลวเสร็จ ให
เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอ แจงใหเจาหนาที่ศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟาทราบเวลา ปริมาณโหลด และ
รายละเอียดที่เกี่ยวของตางๆ ที่ไดดําเนินการปลด
โหลดในครั้งนั้นดวย
• ในกรณี ที่การไฟฟานครหลวงพรอมจายไฟไดตาม
ปกติ เจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาจะแจงให
เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอทราบเพื่อดําเนินการจายไฟ
สายปอน (feeder) ที่ปลดโหลดของแตละสถานี
ไฟฟาไดทันที แลวใหเจาหนาที่ของผูเชื่อมตอแจง
ใหเจาหนาที่ ศูน ย. ค วบคุ ม ระบบไฟฟาทราบ เวลา
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ปริ ม าณโหลดที่ จ ายไฟฟา พรอมทั้ ง รายละเอี ย ด
และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
• ในกรณี ที่มี การขอยกเลิ กการปลดโหลด ตามที่ ไ ด
แจงไวแลวลวงหนา เจาหนาที่ศูน ย.ควบคุมระบบ
ไฟฟา จะแจงใหเจาหนาที่ ข องผู เชื่ อ มตอทราบ
ลวงหนากอนที่จะทําการปลดโหลด
5.4.6.2 กรณีฉุกเฉิน
• กรณีฉุกเฉินไมสามารถแจงใหผูเชื่อมตอทราบไดลวง
หนา เจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา สามารถ
ปลดโหลดที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาตางๆ
ใหเหมาะสมกั บ ปริ ม าณโหลด และบริ เ วณพื้ น ที่
ที่ ต องการปลดโหลดไดทั น ที โดยไมตองแจงให
เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอทราบลวงหนา
• เมื่อการไฟฟานครหลวงไดดําเนินการปลดโหลดแลว
เสร็จ ใหเจาหนาที่ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟา แจงให
เจาหนาที่ของผูเชื่อมตอทราบทันที พรอมทั้งขอมูล
เวลา ปริ ม าณโหลด และรายละเอี ย ดตางๆ ที่
เกี่ยวของ
• ในกรณีที่การไฟฟานครหลวง พรอมจะจายไฟได
ตามปกติ
เจาหนาที่ศูนย. ควบคุมระบบไฟฟา
จะแจงใหเจาหนาที่ผูเชื่อมตอทราบ และตองไดรับ
ความการยืนยันจากผูเชื่อมตอกอน จึงจะดําเนินการ
จายไฟฟาใหผูเชื่อมตอได
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6. การควบคุมคุณภาพไฟฟา
6.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ใชกําลังงานไฟฟา แรงดันไฟฟา ความถี่ไฟฟา และรักษาคุณภาพไฟฟาใหอยูภายในเกณฑ.ที่กําหนด
เพื่อใหผูเชื่อมตอและผูใชไฟฟาทุกรายในระบบโครงขายไฟฟามีแรงดัน ความถี่ และคุณภาพไฟฟาอยู
ในเกณฑ.มาตรฐาน
6.2 วัตถุประสงค/
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ.ในการควบคุมแรงดันไฟฟา power factor แรงดันกระเพื่อม
ฮาร.มอนิก และความถี่ รวมทั้งขอกําหนดมาตรฐานอื่นที่ประกาศใชในอนาคต ณ จุดเชื่อมตอ หรือจุด
ตอรวมใหเปTนไปตามมาตรฐานและเกณฑ.ที่กําหนด
6.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟานี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
6.4 การดําเนินการ
6.4.1 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟา
การไฟฟานครหลวงจะสงมอบระดั บ แรงดั น ไฟฟา ณ จุ ด เชื่ อมตอแก
ผูเชื่อมตอ ในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน ดังตอไปนี้
ระดับแรงดัน
115 กิโลโวลต.
69 กิโลโวลต.
24 กิโลโวลต.
12 กิโลโวลต.
230 โวลต.
400 โวลต.

สภาวะปกติ
คาต่ําสุด
106.4
63.6
21.8
10.9
214.0
371.0

คาสูงสุด
117.6
70.4
23.6
11.8
237.0
410.0

สภาวะฉุกเฉิน
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
96.0
123.0
57.3
72.5
21.6
24.0
10.8
12.0
209.0
240.0
362.0
416.0

6.4.2 การควบคุมคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor)
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ทธิ ใหผู เชื่ อมตอควบคุ มคาตั วประกอบ
กําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟา ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด ซึ่งจะกําหนด
เปTนแตละกรณีไป เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพไฟฟาในระบบโครงขาย
ไฟฟา
6.4.3 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพื่อมที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี การประเมิ น ที่ กํา หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
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ขอบังคับใดๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมแรงดันกระเพื่อมของการไฟฟา นคร
หลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.4 การควบคุมฮาร/มอนิก (Harmonics)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสฮาร.มอนิกที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี การประเมิ น ที่ กํา หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
ขอบังคับใดๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมฮาร.มอนิก ของการไฟฟานครหลวง
รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
6.4.5 การควบคุมแรงดันไมไดดุล (Voltage Unbalance)
ผูเชื่อมตอจะตองควบคุมไมใหสรางกระแสไมไดดุลที่จุดตอรวมเกินกวา
ขี ด จํ า กั ด ตามวิ ธี การประเมิ น ที่ กํา หนดไวในประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บ หรื อ
ขอบังคับใดๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมแรงดันไมไดดุลของการไฟฟา นคร
หลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่การไฟฟานครหลวงอางอิง
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7. การประสานงานดานความปลอดภัย
7.1 บทนํา
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสวนการปฏิบัติงานของการ
ไฟฟานครหลวงหรือผูเชื่อมตอ มีความจําเปTนที่จะตองกําหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณ.ตางๆใน
ระบบโครงขายไฟฟา และอุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟา นครหลวงจึงได
จัดทําขอกําหนดการประสานงานดานความปลอดภัยขึ้น ซึ่งผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด
อยางเครงครัด
7.2 วัตถุประสงค/
7.2.1 เพื่ อ กํ า หนดหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านใหเกิ ด ความปลอดภั ย กั บ ผู ที่
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ในระบบโครงขายไฟฟา หรือผูที่ปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ที่
เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
7.2.2 เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณ.ในระบบโครงขายไฟฟา และ
อุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
7.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการประสานงานดานความปลอดภัยนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
7.4 การดําเนินการ
7.4.1 เมื่อผูเชื่อมตอมีความประสงค.จะปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา ใหผู เชื่ อ มตอจั ด ทํ า ตารางแผนการปฏิ บั ติ ง าน รายชื่ อ ผู
ประสานงาน พรอมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของแจงใหเจาหนาที่ของการไฟฟา
นครหลวงทราบ
7.4.2 เมื่ อ ผู เชื่ อมตอไดรั บ การยื น ยั น สามารถดั บ ไฟอุ ป กรณ. ที่ เ ชื่ อ มตอกั บ ระบบ
โครงขายไฟฟาได ใหผูเชื่อมตอดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
7.4.2.1 การจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order)
สามารถแบงออกไดเปTน 2 ชวงขั้นตอนใหญ ๆ ไดดังนี้
• การจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching
order) เพื่ อดั บไฟใหเจาหนาที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใหดํ า เนิ น
การตามแนวทางดังนี้
- วางแนวทางการเตรียมการจัดทําเอกสารลําดับ
ขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) โดยตอง
ปลอดภั ยตอผู ปฏิบัติ งานและใหครอบคลุมกั บ
บริ เ วณที่ จ ะทํ า งาน โดยใหคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก
วิศวกรรมศาสตร.และความปลอดภัย

หนาที่ 19

การไฟฟานครหลวง

ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น พ.ศ. 2558

- ตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่จะใชในการเตรีย ม
เอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง (switching
order) เชน แนวทางการสวิ ต ช. ชิ่ งยายโหลด
ภายในไปรับไฟจากแหลงจายอื่น หรือการปลด
โหลดระหวางดับไฟปฏิบัติงาน
- เขียนลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง ลงในแบบฟอร.ม
โดยตองเปT น ไปตามหลั กเกณฑ. และมาตรฐาน
และใหแสดงขอมู ล ที่ ใ ชเตรี ย มเอกสารลํ า ดั บ
ขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) อยาง
ครบถวนและงายแกการตรวจสอบ
- บริเวณที่จะทํางานจะตองมีการปลดไกตัดตอน
และล็อคไวเพื่อไมใหสับไดอีกพรอมแขวนปาย
หามสับไกตัดตอน กํากับไวทุกครั้ง
- พิจารณาให แนใจวาขอบเขตการเตรียมเอกสาร
ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง (switching order)
ปลดไกตัดตอนอุปกรณ.นั้น เมื่อดําเนินการสวิตช.
ชิ่งดับไฟแลวเสร็จ ขอบเขตการปลดไกตัดตอน
จะอยู ในลั ก ษณะพรอมที่ จ ะใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานไดโดยไมมีไฟยอนเขามาทั้งทางตรง
และทางออม
- บริเวณขอบเขตการสวิตช.ชิ่งดับไฟควรตองสับ
earth switch (ถาบริเวณดังกลาวติดตั้ง earth
switch) ทุ ก ครั้ ง ในบริ เ วณขอบเขตดานที่
เจาหนาที่จ ะปฏิ บัติงาน โดยกอนสับ earth
switch ตองตรวจสอบคาแรงดันไฟฟาเทากับ
ศูนย.กอนเสมอ
- หลักการเตรียมลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่งเพื่อปลด
อุป กรณ.ไฟฟาที่ เชื่ อมตอระหวางผูเชื่อมตอกั บ
ระบบโครงขายไฟฟา ใหปลด circuit breaker
บริเวณที่เกี่ยวของของแตละฝoายออกกอน แลว
ปลด disconnecting switch บริ เ วณที่
เกี่ ยวของ ของแตละฝoา ยออกเปT นลํ าดั บ ตอมา
หลังจากนั้นจึงจะสับ earth switch บริเวณที่
เกี่ยวของ ของแตละฝoายเปTนลําดับสุดทาย
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• การจัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching
order) เพื่อจายไฟกลับ หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เสร็ จ เรี ย บรอย ใหดํ า เนิ น การตามแนวทาง ซึ่ ง มี
หลักการเตรียมลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่งใหปลดอุปกรณ.
ไฟฟาที่เชื่อมตอระหวางผูเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาดังนี้ ใหปลด earth switch บริเวณจุดเชื่อมตอ
ของแตละฝo า ยออกกอนเปT น ลํ า ดั บ แรก แลวสั บ
disconnecting switch บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละ
ฝo า ยเปT น ลํ า ดั บ ตอมา หลั ง จากนั้ น จึ ง จะสั บ circuit
breaker บริเวณที่เกี่ยวของ ของแตละฝoายเปTนลําดับ
สุดทาย
7.4.2.2 หลั งจากการเตรี ยมเอกสารลํ า ดับ ขั้ น ตอนสวิ ตช. ชิ่ ง (switching
order) เสร็จ จะตองใหผูมีอํานาจอนุมัติ ลงนามรับ รองความ
ถูกตองของเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order)
นั้ น ทุ ก ครั้ ง โดยผู จั ด เตรี ย ม และผู อนุ มั ติ ต องไมเปT น บุ ค คล
คนเดียวกัน และผูอนุมัติตองเปTนผูที่มีคุณสมบัติไดรับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร และตองเปTนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
สายงานที่ปฏิบัติ
7.4.2.3 ตองจัดสงเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) ที่
ไดรั บ การตรวจและลงนามรั บ รองแลว ใหกั บ เจาหนาที่ ศู น ย.
ควบคุมระบบไฟฟา กอนถึงวันปฎิบัติงานจริง ไมนอยกวา 5 วัน
7.4.2.4 การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.
ชิ่ง (switching order)
• เมื่อถึงวันปฏิบัติการตามเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง
(switching order) ผู เชื่ อ มตอตองศึ ก ษาและ
ตรวจสอบเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching
order) ของตนเอง สามารถปฏิ บั ติ ไ ดจริ งในวั น
ดําเนินการอีกครั้ง เนื่องจากบางครั้งสถานะอุปกรณ.ที่
เตรี ย มไวอาจเปลี่ ย นแปลงไป กรณี เ อกสารลํ า ดั บ
ขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) ที่เตรียมไวกอน
หนานี้ไมสอดคลองกับสถานะอุปกรณ.ปUจจุบันใหแกไข
เอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) ให
สอดคลองกั บ สถานะปU จ จุ บั น และตองแจงใหศู น ย.
ควบคุมระบบไฟฟาทราบลวงหนากอนปฏิบัติงาน
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- ผู เชื่ อ มตอตองประสานงานกั บ ศู น ย. ค วบคุ ม
ระบบไฟฟา กอนเริ่ ม การสวิ ต ช. ชิ่ ง ดั บ ไฟ
ปฏิบัติงาน ตามเอกสารลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง
(switching order) ที่ไดจัดเตรียมไว
- ผูเชื่อมตอจะตองประสานงานและปฏิ บัติ ตาม
เอกสารลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง (switching
order) ในสวนที่ เ ชื่ อ มตออยางเปT น ลํ า ดั บ
ขั้นตอนโดยเครงครัด
- ศู น ย. ค วบคุ ม ระบบไฟฟาจะประสานงาน
ผู เชื่ อ มตอใหปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนใน เอกสาร
ลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) ที่
ไดจั ด เตรี ย มไวแลวตั้ ง แตลํ า ดั บ แรก ไปจนถึ ง
ลํ า ดั บ สุ ด ทาย ยกเวนกรณี มี เ หตุ จํ า เปT น
กระทั น หั น ตองเปลี่ ย นลํ า ดั บ ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง
ศู น ย. ค วบคุ ม ระบบไฟฟาจะประสานงานกั บ
ผูเชื่อมตอเปTนกรณีไป โดยใหดําเนินการปฎิบัติ
การปลด-สับอุปกรณ. ตามการสั่งการของศูนย.
ควบคุมไฟฟาเปTนขั้นตอน
- การปฏิบัติการสั่งการ การเรียกขานชื่ออุปกรณ.
จะตองประกอบดวยชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด
- ผู เชื่ อ มตอเมื่ อ ไดรั บ การสั่ ง การใหดํ า เนิ น การ
ตามลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง จะตองทวนลําดับ
ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง นั้ น ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ปองกั น การ
สื่อสารที่ไมชัดเจนและตรงกัน
- ผู เชื่ อ มตอตองแขวนหรื อเก็ บ ปายเตื อน (tag)
กับอุปกรณ.ที่เชื่อมตอที่ไดดําเนินการตามลําดับ
ขั้ น ตอนสวิ ต ช. ชิ่ ง ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ความปลอดภั ย
โดยมี สี และหลั กการแขวนหรื อเก็ บ ปายเตื อ น
ดังนี้
* ปา ย แด ง ห มา ย ถึ ง “อั น ตร า ย
(prohibition sign) หามสับไกตัดตอนนี้เปTนอัน
ขาด” ใชสําหรับแขวนที่ตัวอุปกรณ.ที่เปลี่ยน
สถานะจากปกติที่สับเปTนปลด เนื่องจากมีเหตุ
จําเปTนหรือมีการทํางาน
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7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6

* ปายเขี ย ว หมายถึ ง “อั น ตราย
(prohibition sign) หามปลดไกตัดตอนนี้เปTน
อันขาด” ใชสําหรับแขวนที่ตัวอุปกรณ.ที่เปลี่ยน
สถานะจากปกติที่ปลดเปTนสับ เนื่องจากมีเหตุ
จําเปTนหรือมีการทํางาน
- เมื่ อ ผู เชื่ อ มตอปฏิ บั ติ ก ารตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
สวิ ต ช. ชิ่ ง แตละขั้ น ตอนเสร็ จ ใหแจงเวลาที่
ดํ า เนิ น การ พรอมบั น ทึ ก ขอมู ล ไวในสวนของ
ผูเชื่อมตอ
- หลังการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่ง
ดับไฟเพื่อใหผูปฏิบัติงานแลวเสร็จ ตองไดรับ
การยื น ยั น จากศู น ย. ค วบคุ ม ระบบไฟฟาและ
ผูเชื่อมตอทุกครั้ง กอนจะอนุญาตใหเจาหนาที่
เริ่มปฏิบัติงานได
- หลังจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานแลวเสร็จ กอนการ
สวิ ต ช. ชิ่ งจายไฟกลั บ ตองไดรั บ การยื น ยั น จาก
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาและผูเชื่อมตอทุกครั้ง
- ผู เชื่ อ มตอตองตรวจสอบระบบควบคุ ม และ
ปองกั น ของผู เชื่ อมตอใหอยู ในสภาพพรอมใช
งาน กอนเริ่มการสวิตช.ชิ่งจายไฟกลับ
ผู เชื่ อ มตอตองบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ใ นแตละขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
หากผูเชื่อมตอมีขอสงสัยหรือเห็นวาลําดับขั้นตอนสวิตช.ชิ่งของการปฏิบัติงาน
นั้นไมถูกตองใหรีบติดตอไปยังศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทันที
ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ในสวนของตนเองที่รับผิดชอบเทานั้น
ยกเวนกรณีเปTนอุปกรณ.ที่เชื่อมตอรูปแบบ in-line connection ตองไดรับ
การอนุญาตจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟากอนทุกครั้ง
ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
8.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงมีหนาที่ในการประเมิน
ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา เพื่ อรั กษาคุ ณภาพไฟฟาใหอยู ในเกณฑ. มาตรฐาน
รวมทั้งควบคุมการจายไฟฟาใหเปTนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ.ตางๆ
ใหการประเมิ น ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟาสามารถดํ า เนิ น การไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยรักษาความมั่นคงรวมทั้งความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.2 วัตถุประสงค/
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ.ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวงใหสามารถดํา เนิ นการไดอยางมีป ระสิทธิ ภาพ เพื่ อชวยรักษาความมั่น คง
คุณภาพ และความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา
8.3 ขอบเขต
ขอกํ า หนดการประเมิ น ตรวจสอบ และเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟานี้ ใ ชกั บ ผู
เชื่อมตอทุกราย
8.4 การดําเนินงาน
8.4.1 การไฟฟานครหลวง สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟา ณ จุดตอรวม
หรื อจุ ดเชื่อมตอตามระยะเวลาที่ การไฟฟานครหลวงเห็น สมควร โดยผู
เชื่อมตอจะตองอํานวยความสะดวกและเขารวมกับเจาหนาที่ของการไฟฟา
นครหลวงในการเขาตรวจสอบ
8.4.2 หากมี การรองขอจากผู เชื่ อมตอใหมี การประเมิ นคุ ณภาพไฟฟา การไฟฟา
นครหลวงจะคิดคาใชจายจากผูเชื่อมตอที่รองขอ
8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบวาผูเชื่อมตอดําเนินการใดๆ ที่สงผลใหคุณภาพไฟฟา
ไมเปTนไปตามขอกําหนดในขอ 6. (การควบคุมคุณภาพไฟฟา) การไฟฟา
นครหลวงจะทําหนังสือแจงใหผูเชื่อมตอแกไขเพื่อใหคุณภาพไฟฟาเปTนไปตาม
ขอกําหนด หากไมสามารถดําเนินการแกไขได การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์
ในการปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลเสียตอผูใช
ไฟฟารายอื่น
8.4.4 ผูเชื่อมตอตองดูแลและบํารุ งรักษาอุ ปกรณ.จายไฟฟา อุปกรณ.ควบคุ มและ
ปองกันที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลาตาม
ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
8.4.5 ผูเชื่อมตอตองดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ.ควบคุมระยะไกล ที่เชื่อมตอกับ
ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล
SCADA/DMS ของการไฟฟานครหลวง ใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานได
ตลอดเวลา
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8.4.6 กรณีที่อุปกรณ.ควบคุมระยะไกล ของผูเชื่อมตอไมสามารถติดตอกับศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟาได การไฟฟานครหลวงจะแจงใหผูเชื่อมตอทราบ และ
ผูเชื่อมตอตองจัดสงเจาหนาที่เขารวมตรวจสอบพรอมกับเจาหนาที่ของการ
ไฟฟานครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบวาอุปกรณ.ควบคุมระยะไกล
ของผูเชื่อมตอชํารุด ผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จสามารถใช
งานไดเปTนปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหวางที่อุปกรณ.ควบคุมระยะไกลอยู
ระหวางการแกไข การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเขาควบคุ ม
อุปกรณ.จายไฟ ณ จุดเชื่อมตอไดตลอด 24 ชั่วโมง และหากผูเชื่อมตอยังไม
สามารถดําเนินการแกไขใหใชงานไดภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการ
ใดๆ นับจากวันที่ตรวจพบวาอุปกรณ.ควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอชํารุด
การไฟฟานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ ปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
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9. การทดสอบระบบ
9.1 บทนํา
การทดสอบระบบ เปTนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผูขอใชบริการที่
เกี่ยวของกับอุปกรณ.ใดๆ ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา ภายหลังจากที่ผูขอใชบริการไดรับ
อนุญาตใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาอื่นเขากับระบบโครงขายไฟฟาแลว
หรือเปTนการขอทดสอบโดยการไฟฟานครหลวง กอนการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา
9.2 วัตถุประสงค/
เพื่อกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพื่อปองกันไมใหระบบโครงขาย
ไฟฟา ผูขอใชบริการและผูใชไฟฟาไดรับผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณ.ในระบบ
โครงขายไฟฟา และอุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาได
9.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการทดสอบระบบนี้ใชกับผูขอใชบริการทุกราย
9.4 การดําเนินการ
9.4.1 ผูขอใชบริการที่มีความประสงค.จ ะทดสอบระบบตองยื่น คํารองขอทดสอบ
ระบบกับการไฟฟานครหลวงไมนอยกวา 3 เดือนกอนการทดสอบระบบ
9.4.2 คํารองที่ยื่นขอทดสอบระบบตองประกอบดวยวัตถุประสงค. ขอบเขต ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9.4.3 หากขอมู ล ที่ ยื่น คํ า รองขอทดสอบระบบไมเพีย งพอ การไฟฟานครหลวง
สามารถขอขอมู ล เพิ่ มเติมได โดยการไฟฟานครหลวงจะไมอนุญ าตให
ดําเนินการใดๆจนกวาจะไดรับขอมูลที่เพียงพอจากผูขอใชบริการ
9.4.4 การไฟฟานครหลวงจะแจงผลการพิจารณาใหผูขอใชบริการทราบภายใน 45
วันนับจากวันที่ยื่นคํารอง และไดรับเอกสารครบถวน
9.4.5 เมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวงใหทดสอบระบบได
ผูขอใชบริการตองสงแผนการทดสอบ ซึ่งประกอบดวยเอกสารลําดับขั้นตอน
การสวิตช.ชิ่ง ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผูที่เกี่ยวของในการทดสอบ
และอื่นๆ ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด ใหกับการไฟฟานครหลวงภายใน
7 วัน นับจากวันที่ไดรับการแจงผลอนุญาต
9.4.6 การไฟฟานครหลวงจะเขาดําเนินการทดสอบอุปกรณ.จายไฟ ระบบควบคุม
ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-สงขอมูลระยะไกล และการทดสอบ
คุณภาพไฟฟาของผูขอใชบริการ ภายหลั งจากผู ขอใชบริ การไดติ ด ตั้งและ
ทดสอบอุปกรณ.จายไฟ ระบบควบคุม ระบบปองกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับสงขอมูลระยะไกล และทดสอบคุณภาพไฟฟาแลวเสร็จ โดยผูขอใชบริการ
ตองแจงใหการไฟฟานครหลวงทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
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9.4.7 หลั งจากที่ ผูขอใชบริ การทดสอบระบบแลวเสร็ จ ผูขอใชบริ การตองจั ด ทํ า
รายงานสรุปผลการทดสอบ ใหการไฟฟานครหลวงทราบภายใน 15 วัน โดย
รายงานสรุปผลการทดสอบตองประกอบดวย ขอมูลของอุปกรณ.และระบบที่
ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมทั้งผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ผูใชไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอื่น
9.4.8 กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทดสอบระบบของผูขอใชบริการ ผูขอใช
บริการตองเปTนผูรับผิดชอบคาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
9.4.9 กรณี ที่ ก ารไฟฟานครหลวงเปT น ผู ขอทดสอบ หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือ
ไดของระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวงจะดําเนินการจัดทําขอตกลง
กับผูที่เกี่ยวของเปTนกรณีๆ ไป
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10. การกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
10.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา จําเปTนตองมีการกําหนดหลักเกณฑ.การเรียกชื่อ
และหมายเลขไกตัดตอนตางๆ ใหถูกตองตรงกันเพื่อใหการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ.มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย ขอกําหนดนี้จึงไดกําหนดหลักเกณฑ.ตางๆ ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเพื่อใชในการควบคุมอุปกรณ.ระหวางกันตอไป
10.2 วัตถุประสงค/
10.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ.ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟา ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด เพื่อใหมีชื่อเรียกที่
ถูกตองตรงกัน
10.2.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ.ในระบบโครงขาย
ไฟฟา หรืออุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
10.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟานี้
ใชกับผูเชื่อมตอทุกราย
10.4 การดําเนินการ
10.4.1 การไฟฟานครหลวงจะเปTนผูกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนใหกับอุปกรณ.
ทางไฟฟาทุกชนิดที่เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ตามที่การไฟฟานคร
หลวงกําหนด ซึ่งชื่อและหมายเลขไกตัดตอนดังกลาวจะเปTนชื่อและหมายเลข
เฉพาะตัวอุปกรณ.และไมซ้ํากัน
10.4.2 การไฟฟานครหลวงจะเปTนผูจัดทําผังระบบโครงขายไฟฟาในสวนที่มีความ
เกี่ยวของกับผูเชื่อมตอรายนั้นๆ โดยผูเชื่อมตอตองสงมอบรายละเอียดที่
เกี่ยวของใหกับการไฟฟานครหลวง เมื่อผูขอใชบริการยื่นคํารองขอทดสอบ
ระบบ
10.4.3 เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ.ใหมเพิ่มเติม ที่จะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา
หรือมีการจัดเรียงอุปกรณ.ในการเชื่อมตอใหมใหผูเชื่อมตอแจงให การไฟฟา
นครหลวงกํ า หนดชื่ อและหมายเลขไกตั ด ตอน กอนดํ า เนิ น การติ ด ตั้ งหรื อ
จัดเรียงใหมทุกครั้ง
10.4.4 ผูเชื่อมตอตองเปTนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด และติดตั้งไวตรงตามตําแหนงของอุปกรณ.
นั้น โดยสามารถสังเกตุเห็นไดชัดเจน รวมทั้งมีหนาที่ตองดูแลและบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
10.4.5 ผูเชื่อมตอจะตองอํานวยความสะดวกทุกครั้งที่เจาหนาที่ของการไฟฟานคร
หลวงเขาตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงติดตั้ง ชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอน
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11. การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
11.1 บทนํา
การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาเปTนการบันทึกขอมูล
การปฏิ บั ติ ง านตางๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ ก ารระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้ ง การบั น ทึ ก
คาพารามิเตอร.ตางๆ ที่สําคัญทางระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ เพื่อใชเปTนขอมูลใหกับการไฟฟานคร
หลวงสําหรับวิเคราะห.การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ
และสภาวะเกิดเหตุขัดของที่ทําใหไฟฟาดับ
11.2 วัตถุประสงค/
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ.ในการบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอ
11.3 ขอบเขต
ขอกําหนดการบันทึกและจัดสงขอมู ลการปฏิบัติ การระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกับ ผู
เชื่อมตอทุกราย
11.4 การดําเนินงาน
11.4.1 ผูเชื่อมตอจะตองบันทึกขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา รวมทั้งคาพารามิเตอร.ตางๆ ที่สําคัญทางระบบไฟฟา และที่
การไฟฟานครหลวงกําหนด ทั้งในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ และ
สภาวะเกิดเหตุขัดของ
11.4.2 ผูเชื่อมตอจะตองสงขอมูลใหกับการไฟฟานครหลวงตามระยะเวลาที่กําหนด
11.4.3 ขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ.ที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ตองแจง
ใหกับศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบจะตองเปTนไปตามที่การไฟฟานครหลวง
กําหนดโดยมีรายละเอียดเปTนอยางนอย ดังนี้
(1) สภาวะเกิ ด เหตุ ผิ ด ปกติ ผู เชื่ อ มตอตองแจงเหตุ ก ารณ. ใ หศู น ย.
ควบคุ มระบบไฟฟาทราบในเบื้ องตนโดยทั น ที หลั งจากนั้ น ผู เชื่ อมตอตอง
บันทึกคากําลังงานไฟฟาจริง หรือกําลังงานไฟฟารีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน
หรือกระแสไฟฟา หรือ power factor หรือความถี่ไฟฟาที่ผิดปกติ เวลาที่
เกิดขึ้นและเวลาที่เหตุการณ.กลับสูสภาวะปกติ รายละเอียดของอุปกรณ.ที่ทํา
ใหเกิดสภาวะผิดปกติ และขอมูลจากชุดแจงเหตุ พรอมทั้งสาเหตุและแนว
ทางแกไข
(2) สภาวะเกิ ด เหตุ ขั ด ของที่ ทํ า ใหไฟฟาดั บ ผู เชื่ อ มตอตองแจง
เหตุการณ.ใหศูนย.ควบคุมระบบไฟฟาทราบในเบื้องตนโดยทันที หลังจากนั้น
ผูเชื่อมตอตองบันทึกเหตุการณ.โดยมีรายละเอียดของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ.ที่ทํางาน และเวลาที่ตัดวงจร รีเลย.และชุดแจงเหตุ (alarm
annunciator) คาความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟาจริง กําลังงานไฟฟารี
แอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟา power factor และความถี่ ในขณะที่
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ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวย ขอกําหนดการปฏิบัตกิ ารระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น พ.ศ. 2558

เกิดขอขัดของ สาเหตุที่ทําใหเกิดขอขัดของ หรือสาเหตุที่พอสันนิษฐานไดใน
ขณะนั้นรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่ผูเชื่อมตอพรอมหรือคาด
วาจะเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา และสภาพอากาศ
ขณะที่เกิดขอขัดของ
(3) ผูเชื่อมตอตองบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ดําเนินการเกี่ยวของ
กับระบบการจายไฟ ดังกลาว โดยจัดเก็บไวอยางนอยเปTนระยะเวลา 5 ปt

หนาที่ 30

การไฟฟานครหลวง

