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หน�าท่ี 1                                                       การไฟฟ�านครหลวง 

1.  นิยามคําศัพท+ 
“ระบบโครงข�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า

นครหลวง 
“ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า” หมายความว�า หน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีควบคุมระบบไฟฟ�าของการ

ไฟฟ�านครหลวง 
“ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�าหรือผู�ท่ี

ได�รับการยกเว�นไม�ต�องขอใบอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ�าท่ีผลิต จัดให�ได�มา จัดส�ง จําหน�ายไฟฟ�า
หรือควบคุมระบบไฟฟ�าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

“ผู�ใช�ไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง 
“ผู�ขอใช�บริการ” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่อง

กําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบ
กิจการไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการ
ไฟฟ�านครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีขออนุญาต
เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�เชื่อมต�อ” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�า
นครหลวงให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าเข�ากับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและ/
หรือผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านคร
หลวงและผ�านการทดสอบการเชื่อมต�อตามท่ีการ
ไฟฟ�านครหลวงกําหนดแล�ว 

“ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�กับการ
ไฟฟ�าฝ]ายผลิตแห�งประเทศไทยตามระเบียบการรับ
ซ้ือไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก ท่ีมีการประกาศและ
ยังมีผลบังคับใช�ท้ังหมด 

“ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็ก
มาก” 

หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�กับการ
ไฟฟ�านครหลวงตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าจาก
ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก ท่ีมีการประกาศและยังมี
ผลบังคับใช�ท้ังหมด 

“ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟ�า” 

หมายความว�า ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีการติดต้ังใช�งานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า และ
เดินขนาน (synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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“ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า
รายอ่ืน”   

หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

“ผู�ผลิตไฟฟ�า”   หมายความว�า ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากหรือผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
“เหตุผิดปกติ” หมายความว�า เหตุการณ)ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต�อระบบ

โครงข�ายไฟฟ�าหรือการปฏิบัติการระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า 

“จุดต�อร�วม” หมายความว�า ตําแหน�งในระบบโครงข�ายไฟฟ�า ท่ีอยู� ใกล� กับผู�
เชื่อมต�อท่ีสุดซ่ึงผู�เชื่อมต�อหรือผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืนอาจ
ต�อร�วมได� 

“จุดเชื่อมต�อ”   หมายความว�า จุดท่ีอุปกรณ)ของผู� เชื่อมต�อเชื่อมต�อเข�ากับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

“การจ�ายไฟฟ�าแบบแยกตัว
อิสระ (islanding)” 

หมายความว�า การจ�ายไฟฟ�าเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าบางส�วน 
ในขณะท่ีการไฟฟ�านครหลวงไม�มีการจ�ายไฟฟ�าเข�า
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าดังกล�าว 

“ระบบป�องกันระยะไกล 
(teleprotection)” 
 

หมายความว�า ระบบป�องกันระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีสั่งการโดยผ�าน
ระบบสื่อสาร 

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

หมายความว�า อุปกรณ)ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลท่ีทําหน�าท่ี
ในการรับส�งข�อมูลเพ่ือการควบคุม หรือการชี้บอก
สถานะของอุปกรณ)ท่ีอยู�ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/EMS”   

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition/Energy Management System  ซ่ึง
เปjนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการด�าน
พลังงานไฟฟ�าในระบบส�งไฟฟ�า ของการไฟฟ�านคร
หลวง สําหรับรับ-ส�งข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการชี้บอก
สถานะของอุปกรณ)ไฟฟ�าและค�าวัดทางไฟฟ�าด�าน
ระบบส�งไฟฟ�าและระบบจําหน�ายไฟฟ�า 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/DMS”   

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition/Distribution Management System 
ซ่ึงเปjนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการด�าน
พลังงานไฟฟ�าในระบบจําหน�ายไฟฟ�า ของการไฟฟ�า
นครหลวง สําหรับรับ-ส�งข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการ
ชี้บอกสถานะของอุปกรณ)ไฟฟ�า และค�าวัดทางไฟฟ�า
ด�านระบบจําหน�ายไฟฟ�า 

“กําลังผลิตติดต้ัง” หมายความว�า ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของเครื่องกําเนิด
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ไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ ท่ีจะขอเชื่อมต�อเข�ากับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า (หน�วยเปjนกิโลวัตต)/เมกะวัตต)) 

“กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบ” หมายความว�า ปริมาณกําลังไฟฟ�าสูงสุดจากผู�ขอใช�บริการท่ีจะจ�าย
เข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามสัญญาท่ีทําไว�กับการ
ไฟฟ�า (หน�วยเปjนกิโลวัตต)/เมกะวัตต)) 

“อินเวอร)เตอร) (inverter)” หมายความว�า อุปกรณ)ซ่ึงทําหน�าท่ีเปลี่ยนไฟฟ�ากระแสตรงจากแผง
เซลล)แสงอาทิตย)หรือแหล�งกําเนิดไฟฟ�ากระแสตรง
อ่ืนๆไปเปjนไฟฟ�ากระแสสลับซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
นําไปใช�งานต�อโดยการไฟฟ�าได� 

“อินเวอร)เตอร)ท่ีใช�ในระบบ
ผลิตไฟฟ�าประเภทเชื่อมต�อ
กับโครงข�าย (Grid-
connected Inverter)” 

หมายความว�า อินเวอร)เตอร)ชนิดท่ีจะต�องหยุดจ�ายพลังงานเข�าระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า เม่ือแรงดันและ/หรือความถ่ีไฟฟ�าใน
ระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีค�าไม�อยู�ในช�วงการทํางานปกติ
ตามท่ีกําหนดไว� หรือเม่ือเกิดสภาวะการจ�ายไฟฟ�า
แบบแยกตัวอิสระ (islanding) 
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2.  วัตถปุระสงค+และขอบเขต 

2.1 วัตถุประสงค+ 

ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า เปjนการกําหนดหลักเกณฑ)ข้ันตํ่าด�านเทคนิค
การออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ)ไฟฟ�า และมาตรฐานการติดต้ัง สําหรับผู�ขอใช�บริการ
ท่ีต�องการจะเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีจะต�องปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงค)ดังนี้ 

(1) เพ่ือให�มีวิธีการท่ีเหมาะสมในการเชื่อมต�อระหว�างผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าโดยกําหนดพ้ืนฐานในการเชื่อมต�อระบบไฟฟ�าไว�เพ่ือเปjนหลักปฏิบัติโดยเท�าเทียมกัน 

(2) เพ่ือให�มีการกําหนดข�อกําหนดพ้ืนฐานอย�างชัดเจนครอบคลุมด�านเทคนิคข้ันตํ่าใน
การออกแบบสําหรับผู�ขอใช�บริการ รวมท้ังรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ)ไฟฟ�าและมาตรฐาน
การติดต้ังท่ีจุดเชื่อมต�อ 

(3)  เพ่ือให�การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าขนานกับระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง
และการเชื่อมต�อระหว�างระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

(4)  เพ่ือให�คุณภาพในการจ�ายไฟสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ัวไปอยู�ในเกณฑ)มาตรฐานของการ
ไฟฟ�านครหลวงภายหลังจากมีผู�เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว 

2.2 ขอบเขต 

ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ ใช�กับผู�ขอใช�บริการดังนี้ 

(1)  ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 

(2)  ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) 

(3)  ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 

(4)  ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน 
 
3.  ความรับผิดชอบของผู�ขอใช�บริการ 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องออกแบบและติดต้ังให�มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ)ไฟฟ�าตาม
รูปแบบการเชื่อมต�อในข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้เปjนอย�างน�อย 

การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไข เปลี่ยนแปลงหรือกําหนดเง่ือนไขรายละเอียด
อ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบไฟฟ�าและผู�ขอใช�บริการจะต�องยอมรับและปฏิบัติ
ตาม และในการพิจารณาอนุญาตหรือไม�อนุญาตให�มีการเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�านั้น จะ
พิจารณาท้ังด�านความปลอดภัยความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผลประโยชน)ต�อส�วนรวม
เปjนหลัก ซ่ึงผู�ขอใช�บริการจะต�องยอมรับปฏิบัติตามและจะนําไปเปjนเหตุอ�างเพ่ือเรียกร�องค�าเสียหาย
ใด ๆ ต�อการไฟฟ�านครหลวงมิได� 
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ท้ังนี้ การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให�เชื่อมต�อโครงข�ายไฟฟ�า ในกรณีผู�ขอ
ใช�บริการ/ผู�เชื่อมต�อ ก�อสร�างโครงข�ายไฟฟ�าของตนเองไปตามแนวโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านคร
หลวง หากโครงข�ายของผู�ขอใช�บริการ/ผู�เชื่อมต�อกระทบต�อความม่ันคง ความเชื่อถือได�ของระบบ
ไฟฟ�า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ�านครหลวง 
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4.  ข�อกําหนดทั่วไป 

เพ่ือให�คุณภาพไฟฟ�าสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ัวไปอยู�ในเกณฑ)มาตรฐานของการไฟฟ�านครหลวง
ภายหลังจากมีผู�เชื่อมต�อแล�ว อีกท้ังไม�ส�งผลกระทบทางด�านความปลอดภัยและความเชื่อถือได�ของ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการทุกรายไม�ว�าจะเปjนผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 
ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า และผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน จะต�องดําเนินการให�
เปjนไปตามข�อกําหนดท่ัวไปดังต�อไปนี้ 
 

4.1  หลักเกณฑ+การพิจารณาทางเทคนิค 

4.1.1 การไฟฟ�านครหลวงจะศึกษาผลกระทบของการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าด�าน
ต�างๆ ก�อนท่ีผู�ขอใช�บริการจะได�รับอนุญาตให�เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังนี้ให�พิจารณาถึง
แผนงานหรือโครงการของการไฟฟ�านครหลวงด�วย ดังนี้ 

(1) การจ�ายกระแสไฟฟ�า   ผู�ขอใช�บริการท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
จะต�องไม�ทําให�กระแสไฟฟ�าท่ีไหลในสายจําหน�ายหรือสายส�งของระบบโครงข�ายไฟฟ�าเกินพิกัดกระแส
ต�อเนื่อง และโดยพลังไฟฟ�าท่ีไหลจากระบบจําหน�ายไฟฟ�าไปยังระบบส�งไฟฟ�าจะต�องไม�กระทบต�อ
ความม่ันคงระบบไฟฟ�าในภาพรวม  

(2) คุณภาพแรงดันไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
จะต�องไม�ทําให�ระดับและคุณภาพแรงดันในระบบโครงข�ายไฟฟ�าอยู�นอกเกณฑ)มาตรฐานของการไฟฟ�า
นครหลวง 

(3) กระแสลัดวงจร ผู�ขอใช�บริการท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าจะต�องไม�
ทําให�ค�ากระแสลัดวงจรรวมในระบบโครงข�ายไฟฟ�า (โดยใช�ค�า subtransient reactance ในการ
คํานวณ) เกินร�อยละ 85 ของค�าวิสัยสามารถตัดกระแสลัดวงจร (short circuit interrupting 
capacity : IC) ของอุปกรณ)ตัดต�อวงจร ดังนี้ 

ก. ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต) ให�ใช�  IC 31.5 กิโลแอมแปร) 
ข. ระดับแรงดัน   69 กิโลโวลต) ให�ใช�  IC 40   กิโลแอมแปร) 
ค. ระดับแรงดัน   24 กิโลโวลต) ให�ใช�  IC   8   กิโลแอมแปร)  
ง. ระดับแรงดัน    12 กิโลโวลต) ให�ใช�  IC 16   กิโลแอมแปร) 

และสําหรับผู�เชื่อมต�อกับระบบต้ังแต� 69 กิโลโวลต) ข้ึนไป จะต�องไม�จ�ายกระแส
ลัดวงจรเกินร�อยละ 25 ของกระแสลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเชื่อมต�อท่ีมาจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าก�อนการ
เชื่อมต�อ  

ท้ังนี้การเชื่อมต�อโครงข�ายไฟฟ�าจะต�องไม�ทําให�เกิดปvญหาการทํางานท่ีไม�
ประสานสัมพันธ) (protection coordination) ของอุปกรณ)ป�องกัน 
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และในการประเมินกระแสลัดวงจร ต�องคํานึงถึงแผนการขยายระบบไฟฟ�าของ
ท้ังการไฟฟ�านครหลวง และการไฟฟ�าฝ]ายผลิตแห�งประเทศไทยด�วย ซ่ึงจะส�งผลต�อระดับกระแส
ลัดวงจร  

(4) ความซับซ�อนในการควบคุมและการปฏิบัติการ จํานวนของผู�ขอใช�บริการรวมท้ังผู�
ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืนจะต�องไม�เกินจํานวน 4 ราย/วงจร ยกเว�นผู�ขอใช�บริการท่ีใช�เครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าแบบอินเวอร)เตอร) หรือท่ีเชื่อมต�อกับระบบจําหน�าย 230/400 โวลต) 

4.1.2 ผู�ขอใช�บริการรายใดท่ีไม�ผ�านหลักเกณฑ)การพิจารณาทางเทคนิค ผู�ขอใช�บริการ
จะต�องทําการศึกษาการแก�ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังการจ�ายกระแสไฟฟ�า คุณภาพแรงดันไฟฟ�า 
กระแสลัดวงจร และความเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�า และความซับซ�อนในการควบคุมและการ
ปฏิบัติการ ถ�าหากมีความจําเปjนต�องมีการปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการจะต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให�เชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าเปjนราย ๆ ไป 

4.1.3 ผู�ขอใช�บริการจะต�องติดต้ังอุปกรณ)ให�ตรงตามรายละเอียดท่ีผ�านการพิจารณาทาง
เทคนิคจากการไฟฟ�านครหลวงแล�ว และเม่ือการไฟฟ�านครหลวงมีความประสงค)จะขอตรวจสอบ
อุปกรณ) ท้ังก�อนและหลังการเชื่อมต�อ ผู�ขอใช�บริการหรือผู�เชื่อมต�อจะต�องอํานวยความสะดวกให�
เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ�านครหลวงเข�าตรวจสอบอุปกรณ)ด�วยทุกครั้ง 

4.1.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ)ในระบบผลิตไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการหรือผู�เชื่อมต�อ
จะต�องแจ�งให� กฟน. พิจารณาอนุญาตก�อนทุกครั้ง และกรณีท่ีการไฟฟ�านครหลวง ตรวจพบว�า
อุปกรณ)ในระบบผลิตไฟฟ�าไม�เปjนไปตามระเบียบข�อกําหนดของการไฟฟ�านครหลวง การไฟฟ�านคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเชื่อมต�อเปjนการชั่วคราว จนกว�าจะมีการปรับปรุงอุปกรณ)ให�
เปjนไปตามระเบียบข�อบังคับของการไฟฟ�านครหลวง 
 

4.2  ระบบมาตรวัดไฟฟ�า และอุปกรณ+ประกอบท่ีใช�ในการวัดปริมาณการซ้ือขายไฟฟ�า 

4.2.1  ผู�ขอใช�บริการจะต�องเปjนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการติดต้ังระบบมาตรวัดไฟฟ�า 
ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าท่ีมีผลบังคับใช� ณ ขณะนั้น โดยมีแนวทางการจัดหาและติดต้ัง ให�
สอดคล�องกับระดับแรงดันท่ีขอเชื่อมต�อ ดังนี้ 

(1) แรงดันไฟฟ�าไม�เกิน 24 กิโลโวลต) 
การไฟฟ�านครหลวงจัดหาและติดต้ังมาตรวัด พร�อมอุปกรณ)ประกอบ (หม�อแปลง

กระแส และหม�อแปลงแรงดัน)           

(2) แรงดันไฟฟ�าต้ังแต� 69 กิโลโวลต) ข้ึนไป 
การไฟฟ�านครหลวงจัดหาและติดต้ังมาตรวัด โดยผู�ขอใช�บริการเปjนผู�จัดหาและ

ติดต้ังอุปกรณ)ประกอบ (หม�อแปลงกระแส หม�อแปลงแรงดัน ตู�เครื่องวัด พร�อมอุปกรณ)ป�องกัน) 
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สําหรับการติดต้ังระบบมาตรวัดไฟฟ�าและอุปกรณ)ประกอบท่ีใช�ในการขายไฟฟ�าให�กับ
การไฟฟ�าฝ]ายผลิตแห�งประเทศไทยให�เปjนไปตามข�อกําหนดของการไฟฟ�าฝ]ายผลิตแห�งประเทศไทย 

4.2.2  หม�อแปลงเครื่องมือวัด (instrument transformer)  ท่ีใช�กับระบบมาตรวัดไฟฟ�า
จะต�องไม�ต�อร�วมกับมาตรวัด หรือรีเลย)อ่ืน ๆ 

4.2.3  ระบบมาตรวัดไฟฟ�าและอุปกรณ)ประกอบจะต�องมีมาตรฐานตามท่ีการไฟฟ�านคร
หลวงยอมรับตามท่ีกําหนดไว�ในสิ่งแนบ (สิ่งแนบ1) ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามเทคโนโลยี  ท้ังนี้การ
ไฟฟ�านครหลวงจะเปjนผู�กําหนด      

4.2.4  ผู�เชื่อมต�อจะต�องไม�ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับระบบมาตรวัดไฟฟ�าและอุปกรณ)
ประกอบ หากพบว�ามีปvญหาให�แจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ 
 

4.3  รูปแบบการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

การเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการเข�ากับระบบของการไฟฟ�านครหลวง
จะต�องมีลักษณะไม�ต่ํากว�ารูปแบบท่ีกําหนด (สิ่งแนบ 2) โดยการกําหนดรูปแบบการเชื่อมต�อท่ีแน�นอน
นั้นข้ึนอยู�กับขนาดและการจ�ายไฟของผู�ให�สัญญาตําแหน�งท่ีต้ังและประเภทการจ�ายไฟซ่ึงการไฟฟ�า
นครหลวงจะได�พิจารณาและกําหนดเปjนราย ๆ ไป 

ท้ังนี้ ผู�ขอใช�บริการ/ผู�เชื่อมต�อ ก�อสร�างโครงข�ายไฟฟ�าของตนเองไปตามแนวโครงข�ายไฟฟ�า
ของ กฟน. โดย กฟน. ขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให�เชื่อมต�อโครงข�ายไฟฟ�า หากโครงข�ายของผู�ขอใช�
บริการ/ผู�เชื่อมต�อกระทบต�อความม่ันคง ความเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�า และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของ กฟน. 

4.3.1 การไฟฟ�านครหลวงจะต�องสามารถมองเห็นสถานะท่ีตัวอุปกรณ)สวิตช)ตัดตอนในขณะ
ปลดเพ่ือความปลอดภัยในด�านการปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบไฟฟ�าสวิตช)ตัดตอนนี้จะต�องสามารถ
ล็อคทางกลได�ในตําแหน�งปลดด�วย 

4.3.2  การเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ผลิตไฟฟ�าเข�ากับระบบของการไฟฟ�านคร
หลวงท่ีระดับแรงดัน 69 หรือ 115 กิโลโวลต) จะต�องผ�านหม�อแปลงไฟฟ�าท่ีมี connection diagram 
ด�านท่ีต�อกับระบบของการไฟฟ�านครหลวงเปjนแบบ WYE (grounded) ตามท่ีกําหนดไว�ในสิ่งแนบ 2 

4.3.3  ผู�ขอใช�บริการต�องออกแบบและเลือกใช�อุปกรณ)จ�ายไฟให�สามารถทนกระแส
ลัดวงจรสูงสุด (maximum short circuit rating) ดังนี้ 

(1)  ระบบจ�ายไฟในระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต) ให�ใช�ไม�ตํ่ากว�า 31.5 กิโลแอมแปร) 1 
วินาที 

(2)  ระบบจ�ายไฟในระดับแรงดัน  69 กิโลโวลต)  ให�ใช�ไม�ตํ่ากว�า 40 กิโลแอมแปร) 1 
วินาที 

(3)  ระบบจ�ายไฟในระดับแรงดัน  24 กิโลโวลต)  ให�ใช�ไม�ตํ่ากว�า  8 กิโลแอมแปร)  1 
วินาที 
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(4)  ระบบจ�ายไฟในระดับแรงดัน  12 กิโลโวลต) 
ก. นอกพ้ืนท่ีเขตวงจรตาข�าย ให�ใช�ไม�ต่ํากว�า 16 กิโลแอมแปร) 1 วินาที 
ข. ในพ้ืนท่ีเขตวงจรตาข�าย    ให�ใช�ไม�ต่ํากว�า 20 กิโลแอมแปร) 1 วินาที 

4.3.4 ผู�ขอใช�บริการจะต�องไม�จ�ายไฟฟ�าเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง  
ในขณะท่ีระบบของการไฟฟ�านครหลวงส�วนท่ีต�อกับผู�ขอใช�บริการมีการดับไฟเพ่ือปฎิบัติงาน ผู�ขอใช�
บริการต�องมีอุปกรณ)ควบคุมการทํางานเพ่ือป�องกันการจ�ายไฟฟ�าเข�าสู�ระบบของการไฟฟ�านครหลวง
ขณะไม�มีไฟฟ�าในระบบของการไฟฟ�านครหลวง 

4.3.5  การ synchronization ให�ทําท่ี generator breaker หรือท่ี interconnection 
circuit breaker ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบ 

4.3.6 อุปกรณ)ท่ีผู�ขอใช�บริการจะนํามาเชื่อมต�อ เช�น incoming circuit breaker, 
disconnecting  switch, bus  bar, bus  coupler เปjนต�น ต�องเปjนไปตามข�อกําหนดรายละเอียด
อุปกรณ)ของการไฟฟ�านครหลวงเพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจ�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านคร
หลวง 

4.3.7 อุปกรณ)จ�ายไฟของผู�ขอใช�บริการส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบของการไฟฟ�านครหลวง   
จะต�องได�รับการซ�อมบํารุงดูแลรักษาตามระยะเวลาท่ีตกลงกับการไฟฟ�านครหลวง โดยผู�ขอใช�บริการ
สามารถเลือกการซ�อมบํารุงได�วิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 วิธี ดังนี้ 

(1)  ผู�ขอใช�บริการเปjนฝ]ายซ�อมบํารุงเอง   โดยมีการไฟฟ�านครหลวงตรวจสอบและผู�
ขอใช�บริการยินยอมรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการตรวจสอบดังกล�าว 

(2)  การไฟฟ�านครหลวงเปjนผู�ซ�อมบํารุง ดูแลอุปกรณ)จ�ายไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการและ
ผู�ขอใช�บริการรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการซ�อมบํารุงของการไฟฟ�านครหลวง 

4.3.8 กรณีเกิดความชํารุดบกพร�องในอุปกรณ)ท่ีเชื่อมต�อกับระบบของการไฟฟ�านครหลวง 
ผู�ขอใช�บริการต�องดําเนินการตรวจสอบและแก�ไขทันที  พร�อมท้ังแจ�งระยะเวลาแล�วเสร็จให�การไฟฟ�า
นครหลวงพิจารณา หากอุปกรณ)ท่ีชํารุดส�งผลกระทบกับการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และการ
ไฟฟ�านครหลวงสามารถดําเนินการได�เร็วกว�า การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์เข�าดําเนินการแก�ไข โดยผู�
ขอใช�บริการจะต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายและค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

4.3.9 ในกรณีอุปกรณ)จ�ายไฟเปjนของผู�ขอใช�บริการ เพ่ือคงคุณภาพและความสามารถใน
การควบคุมการจ�ายไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการตกลงให�พนักงานของการไฟฟ�านคร
หลวงเข�าไปควบคุมการเชื่อมโยงระบบไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ ขณะควบคุมการจ�ายไฟฟ�า พนักงาน
ของการไฟฟ�านครหลวงจะปฏิบัติตามหลักการควบคุมการจ�ายไฟฟ�าและตามมาตรฐานของการไฟฟ�า
นครหลวง ฉะนั้นหากมีความเสียหายเกิดข้ึนกับอุปกรณ)ของผู�ขอใช�บริการการไฟฟ�านครหลวงไม�ต�อง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต�อย�างใด 
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4.3.10 การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต�อและอุปกรณ)
ป�องกันตามความเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัย ความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
ผลประโยชน)ต�อส�วนรวมเปjนหลัก 

4.3.11 กรณีผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืนท่ีขอเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปjนรายๆ ไปโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผลประโยชน)ต�อส�วนรวมเปjนหลัก 
 

4.4  อุปกรณ+ป�องกัน 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ)ป�องกัน ตามกําหนดดังนี้ 

4.4.1  ผู�ขอใช�บริการจะต�องติดต้ังรีเลย)ท่ีมีมาตรฐานท่ีการไฟฟ�านครหลวงยอมรับตามท่ี
กําหนดในสิ่งแนบ 1 

4.4.2  ผู�ขอใช�บริการจะต�องติดต้ังรีเลย)ให�เหมาะสมกับการป�องกันระบบไฟฟ�าของตนเอง
ข้ึนอยู�กับรูปแบบการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามสิ่งแนบ 2 

4.4.3  โดยท่ัวไปการไฟฟ�านครหลวงจะมี automatic  reclosing  ท่ีระบบสายส�งและ
ระบบสายป�อนอากาศดังนั้นผู�ขอใช�บริการจะต�อง  แน�ใจว�าสวิตช)ตัดตอนอัตโนมัติของตนจะต�องปลด
การจ�ายไฟออกก�อนท่ี automatic reclosing ของการไฟฟ�านครหลวงจะทํางาน การไฟฟ�านครหลวง
จะไม�รับผิดชอบความเสียหายต�ออุปกรณ)ของผู�ขอใช�บริการเนื่องจากการ reclosing นี้ 

4.4.4 เม่ือเกิดสภาวะการจ�ายไฟฟ�าแบบแยกอิสระ (islanding) กับระบบของผู�ขอใช�บริการ
หรือระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงบางส�วน ผู�ขอใช�บริการจะต�องมีระบบป�องกันท่ีสามารถ
ตรวจจับและปลดวงจร interconnection circuit breaker ภายใน 0.1 วินาที ยกเว�นระบบผลิต
ไฟฟ�าประเภทอินเวอร)เตอร)ให�เปjนไปตามเง่ือนไขในสิ่งแนบ 8 

4.4.5  ผู�ผลิตไฟฟ�าท่ีเชื่อมโยงในระบบ  69  หรือ 115 กิโลโวลต) จะต�องจัดให�มีระบบ
ป�องกันโดยใช�การสื่อสารแบบ  fiber optic  สําหรับระบบ  Direct Transfer Trip (DTT)  ระหว�าง
โรงไฟฟ�าของผู�ผลิตไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง ตามมาตรฐานของการไฟฟ�านครหลวง 

4.4.6  ระบบป�องกันท่ีกําหนดโดยการไฟฟ�านครหลวงเปjนการออกแบบระบบป�องกันข้ัน
ตํ่าสุด  ผู�ขอใช�บริการต�องพิจารณาความเหมาะสมในการติดต้ังอุปกรณ)ป�องกันเพ่ิมเติมเพ่ือป�องกันการ
ผิดพลาดของระบบป�องกันกรณีท่ีมิได�กําหนดไว�ในข�อกําหนดนี้  เช�น กระแสลัดวงจรผ�านความ
ต�านทานสูง (High Impedance Fault: HIF)  การเกิดการจ�ายไฟแบบแยกตัวอิสระโดยไม�ได�เจตนา 
(inadvertent islanding)   ซ่ึงหลังจากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�วหากเกิดความเสียหายข้ึน
ต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าและ/หรือบุคคลท่ี 3 ท่ีมีสาเหตุมาจากการจ�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อผู�เชื่อมต�อ
จะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
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4.5  การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องออกแบบและติดต้ังระบบควบคุมการจ�ายไฟจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
เพ่ือรักษาระดับคุณภาพไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อ ให�เปjนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

4.5.1 การควบคุมระดับแรงดัน และค�าตัวประกอบกําลัง (Power Factor) 

(1) ผู�ขอใช�บริการต�องควบคุมระดับแรงดันท่ีจ�ายจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ให�สอดคล�อง
กับมาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและตํ่าสุดของการไฟฟ�านครหลวง ในแต�ละกรณี ดังนี้ 

 

มาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและตํ่าสุดของการไฟฟ�านครหลวง 
กรณีผู�ขอใช�บริการไม�จ�ายไฟเข�าระบบ 

ระดับแรงดัน 
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 

ค�าสูงสุด ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าตํ่าสุด 
115 กิโลโวลต) 117.6 106.4 123.0 96.0 
69 กิโลโวลต) 70.4 63.6 72.5 57.3 
24 กิโลโวลต) 23.6 21.8 24 21.6 
12 กิโลโวลต) 11.8 10.9 12.0 10.8 
400 โวลต) 410 371 416 362 
230 โวลต) 237 214 240 209 

มาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและตํ่าสุดของการไฟฟ�านครหลวง  
กรณีผู�ขอใช�บริการจ�ายไฟเข�าระบบ 

ระดับแรงดัน 
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 

ค�าสูงสุด ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าตํ่าสุด 
115 กิโลโวลต) 118.0 113.0 123.0 113.0 
69 กิโลโวลต) 71.0 67.0 72.5 67.0 
24 กิโลโวลต) 23.6 21.8 24 21.6 
12 กิโลโวลต) 11.8 10.9 12.0 10.8 
400 โวลต) 410 371 416 362 
230 โวลต) 237 214 240 209 

การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมให�ผู�เชื่อมต�อลดกําลังผลิตไฟฟ�าลง 
หรือปลดวงจรออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า หากผู�เชื่อมต�อส�งผลกระทบต�อเกณฑ)แรงดันไฟฟ�าและ
ความม่ันคงในระบบไฟฟ�า 
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(2)  การควบคุมค�าตัวประกอบกําลัง (Power Factor) การไฟฟ�านครหลวงขอสงวน
สิทธิ์ให�ผู�เชื่อมต�อปรับค�าตัวประกอบกําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ให�เปjนไปตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนด เพ่ือการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดันไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�า ท้ังนี้ค�าตัวประกอบ
กําลังท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนดอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามความจําเปjนของระบบโครงข�ายไฟฟ�าในแต�
ละช�วงเวลา 

- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิด Rotating Machine ต�องสามารถปรับค�าตัว
ประกอบกําลังในช�วงระหว�าง 0.85 นําหน�า ถึง 0.85 ตามหลัง 

- กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิด Inverter Base ต�องสามารถปรับค�าตัวประกอบ
กําลังในช�วงระหว�าง 0.95 นําหน�า ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับ
แรงดัน 230/400 โวลต) หรือระหว�าง 0.9 นําหน�า ถึง 0.9 ตามหลัง หากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 12 กิโลโวลต) ข้ึนไป 

4.5.2 การควบคุมความถ่ีไฟฟ�า 

การไฟฟ�าฝ]ายผลิตแห�งประเทศไทยจะเปjนผู�ควบคุมความถ่ีของระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ให�อยู�ในเกณฑ) 50±0.5 รอบต�อวินาที ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากจะต�องควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ�าให� 
synchronize  กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าอยู�ตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถ�าความถ่ีของระบบไม�
อยู�ในช�วง 47.00 - 52.00 รอบต�อวินาที ต�อเนื่องเกิน 0.1 วินาที  ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากจะต�อง
ออกแบบให�ปลด circuit  breaker  ท่ีจุดเชื่อมต�อด�วยระบบอัตโนมัติท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าทันที สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็กจะต�องปฏิบัติตามท่ีการไฟฟ�าฝ]ายผลิตแห�งประเทศไทยกําหนด 

สําหรับโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย) หาก
ความถ่ีในระบบมีค�าเกินกว�า 51.00 รอบต�อวินาที โรงไฟฟ�าจะต�องปรับลดการผลิตกําลังไฟฟ�าจริงลง
ในอัตราร�อยละ 40 ของค�ากําลังผลิต ณ ขณะนั้น ต�อความถ่ีท่ีเพ่ิมข้ึน 1 รอบต�อวินาที  

4.5.3  การควบคุมแรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 

ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข�อบังคับใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุม
แรงดันกระเพ่ือมของการไฟฟ�านครหลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 
โดยจะต�องปฏิบัติตามข้ันตอนและเง่ือนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง (สิ่ง
แนบ 3) 

4.5.4  การควบคุมฮาร+มอนิก (Harmonics) 

ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสฮาร)มอนิกท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข�อบังคับใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุม
ฮาร)มอนิกของการไฟฟ�านครหลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง โดย
จะต�องปฏิบัติตามข้ันตอนและเง่ือนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง (สิ่งแนบ 
3) 
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4.5.5 การควบคุมแรงดันไม�ได�ดุล (Voltage Unbalance) 

ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสไม�ได�ดุลท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข�อบังคับใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุม
แรงดันไม�ได�ดุลของการไฟฟ�านครหลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง โดย
จะต�องปฏิบัติตามข้ันตอนและเง่ือนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง (สิ่งแนบ 
3) 

4.5.6  การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ�า 

เพ่ือให�สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ�าได�อย�างมีประสิทธิภาพ ผู�
เชื่อมต�อประเภทต�อไปนี้จะต�องจัดหาและติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ�า (Power Quality Meter) ท่ีมี
คุณสมบัติเปjนไปตามข�อกําหนดของการไฟฟ�านครหลวง (สิ่งแนบ 4) ณ ตําแหน�งจุดเชื่อมต�อของผู�
เชื่อมต�อ 

(1)  ผู�เชื่อมต�อท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิดอินเวอร)เตอร)และมีขนาดกําลังผลิตติดต้ัง
รวมกันเกินกว�า 250 กิโลวัตต) 

(2) ผู�เชื่อมต�อท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิดอ่ืน ๆ และมีขนาดกําลังผลิตติดต้ังรวมกันเกิน
กว�า 1 เมกะวัตต) 

 

4.6  ระบบควบคุมระยะไกล 

4.6.1  ข�อกําหนดชนิดของข�อมูลท่ีต�องส�งมายังศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า กรณีเชื่อมโยง
ระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) 

(1)  ค�าวัด ณ จุดรับซ้ือขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง ประกอบด�วย 
ก. active power (เมกะวัตต)) 
ข.  reactive power (เมกะวาร)) 
ค. line to line voltage (กิโลโวลต)) 3 ค�า 
ง.  ampere (แอมแปร)) 3 Phase 
จ. power factor (pf) 
ฉ. frequency (เฮิรตซ)) 

(2)  สถานะของอุปกรณ)ตัดต�อวงจร และ protection relay ประกอบด�วย 
ก. information messages จาก protection relay เช�น overcurrent, earth 

fault เปjนต�น 
ข. status ของอุปกรณ)ตัดต�อวงจร (circuit breaker และ disconnecting 

switch) 
ค. status ของ ground disconnecting switch 
ง. status ของ protection relay (on/off) 



 

 
ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า พ.ศ. 2558 

หน�าท่ี 14                                                       การไฟฟ�านครหลวง 

จ. status ของ alarm ของอุปกรณ)ท่ีเก่ียวข�องกับระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�านคร
หลวง 

ฉ. main protection tripping alarm 
ช. control อุปกรณ) interconnection circuit breaker 
ซ. อ่ืน ๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงจําเปjนต�องใช�ในการควบคุมระบบไฟฟ�า 

4.6.2  ข�อกําหนดชนิดของข�อมูลท่ีต�องส�งมายังศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�ากรณีเชื่อมโยงระบบ 
12 หรือ 24 กิโลโวลต) 

(1)  ค�าวัด ณ จุดรับซ้ือขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง ประกอบด�วย 
ก. active power (เมกะวัตต)) 3 phase 
ข. reactive power (เมกะวัตต)) 3 phase 
ค. line to line voltage (กิโลโวลต)) 3 ค�า 
ง. ampere (แอมแปร)) 3 Phase 
จ. power factor (pf) 
ฉ. frequency (เฮิรตซ)) 

(2)  สถานะของอุปกรณ)ตัดต�อวงจร และ protection relay ประกอบด�วย 
ก.  status ของอุปกรณ)ตัดต�อวงจร (Interconnection circuit breaker และ 

disconnecting switch) 
ข. status ของ ground disconnecting switch 
ค. status ของ protection relay 
ง. อ่ืน ๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงจําเปjนต�องใช�ในการควบคุมระบบไฟฟ�า 

4.6.3  ข�อกําหนดชนิดของข�อมูลท่ีต�องรับจากศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า ประกอบด�วย  

คําสั่งการควบคุมสําหรับ ปลด/สับ circuit breaker และ protection relay ท่ี
จําเปjน และอ่ืน ๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงมีความจําเปjนในการควบคุมระบบไฟฟ�า  

การแสดงผลข�อมูลท่ีศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�าต�องแสดงผลท่ีระบบคอมพิวเตอร)ท่ีศูนย)
ควบคุมระบบไฟฟ�าเท�านั้น ห�ามมิให�แสดงข�อมูลแยกเปjนเอกเทศจากระบบคอมพิวเตอร)ของศูนย)
ควบคุมระบบไฟฟ�า 

4.6.4  วิธีการส�งข�อมูล 

อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ต�องส�งข�อมูลมายังระบบรับ-ส�ง
ข�อมูลระยะไกล  SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS ด�วยระบบ real-
time โดยอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลต�องส�งข�อมูลทันทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง (unsolicited data) 
หรือส�งข�อมูลเม่ือมีการ poll โดยคาบของการ poll ข�อมูลไม�เกิน 2 วินาทีสําหรับข�อมูล status และ
ไม�เกิน 10 วินาทีสําหรับข�อมูลค�าวัด อุปกรณ)ควบคุมระยะไกลต�องสามารถติดต�อกับระบบรับ-ส�ง
ข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS ด�วย  protocol DNP3 subset level 2 หรือ 3 (ท้ัง over serial  
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communication และ over IP communication) หรือระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS 
ด�วย  protocol DNP3 subset level 1 หรือสูงกว�า (over IP communication) ข�อมูลท้ังหมดต�อง
สามารถแสดงบนระบบคอมพิวเตอร)ของศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�าและการรับส�งข�อมูลต�องเปjนไปโดย
อัตโนมัติท้ังนี้การเชื่อมต�อเข�ากับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/DMS จะผ�านเครือข�ายสื่อสารของการไฟฟ�านครหลวงโดยจุดเชื่อมต�อเข�าระบบของ
การไฟฟ�านครหลวงและวิธีการเชื่อมต�อนั้นให�เปjนไปตามข�อกําหนดเก่ียวกับระบบสื่อสารของการ
ไฟฟ�านครหลวง 

อนึ่ง ระบบการรับส�งข�อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามเทคโนโลยี การไฟฟ�านครหลวง
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอุปกรณ)ได�ตามความเหมาะสม 

4.6.5  ระบบการส�งข�อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามเทคโนโลยี ซ่ึงจะได�รับความเห็นชอบจาก
การไฟฟ�านครหลวง 
 

4.7  ระบบการติดต�อส่ือสาร 

4.7.1  กรณีผู�ขอใช�บริการเช่ือมโยงในระบบ  69  หรือ 115 กิโลโวลต+ 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องมีช�องทางการสื่อสารท่ีสามารถติดต�อกับการไฟฟ�านครหลวงได�
ตลอดเวลาอย�างน�อย 3 ระบบ (รายละเอียดตามสิ่งแนบ 6) ได�แก� 

(1) ระบบสื่อสารผ�านสายใยแก�วนําแสง พร�อมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร 
ก. เชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผู�ใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูล

ระยะไกล SCADA/EMS 
ข. เชื่อมต�ออุปกรณ)ระบบป�องกัน (protection relay) เช�น ในกรณีท่ีใช� line 

current differential relay หรือ กรณีการนํา distance relay ท่ีมีฟvงก)ชัน POTT (Permissive 
Overreach Transfer Trip) และ PUTT (Permissive Underreach Transfer Trip)  เปjนต�น มาใช�
งาน โดย การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม 

(2) โทรศัพท)สายตรง ติดต้ังท่ีผู�ขอใช�บริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพ่ือใช�ติดต�อกับศูนย)
ควบคุมระบบไฟฟ�า 

(3) วิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) หรือตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นสมควร 
จํานวน 1 เครื่อง ท่ีสามารถติดต�อสื่อสารกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�าได�ตลอดเวลา 

ท้ังนี้ ผู�ขอใช�บริการต�องดําเนินการขอร�วมข�ายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟ�านครหลวง  โดย
การไฟฟ�านครหลวงจะนําเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน) และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) เพ่ือขออนุญาตการร�วมข�ายของผู�ขอใช�บริการ โดยผู�ขอใช�บริการเปjน
ผู�รับผิดชอบในการชําระค�าตอบแทนต�อป�ในการใช�ความถ่ีกับ กสทช. โดยตรง 
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4.7.2  กรณีผู�ขอใช�บริการเช่ือมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต+ และกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต+ข้ึนไป 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องมีช�องทางการสื่อสารท่ีสามารถติดต�อกับการไฟฟ�านครหลวงได�
ตลอดเวลาอย�างน�อย 3 ระบบ (รายละเอียดตามสิ่งแนบ 7) ได�แก� 

(1) ระบบสื่อสารผ�านสายใยแก�วนําแสง   พร�อมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร เชื่อมต�อ
อุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผู�ใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

(2) โทรศัพท)สายตรง ติดต้ังท่ีผู�ขอใช�บริการ  จํานวน 1 เลขหมาย เพ่ือใช�ติดต�อกับ
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า 

(3) วิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) หรือตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นสมควร 
จํานวน 1 เครื่อง ท่ีสามารถติดต�อสื่อสารกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�าได�ตลอดเวลา 

ท้ังนี้ ผู�ขอใช�บริการต�องดําเนินการขอร�วมข�ายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟ�านครหลวง  โดย
การไฟฟ�านครหลวงจะนําเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน) และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) เพ่ือขออนุญาตการร�วมข�ายของผู�ขอใช�บริการ โดยผู�ขอใช�บริการเปjน
ผู�รับผิดชอบในการชําระค�าตอบแทนต�อป�ในการใช�ความถ่ีกับ กสทช. โดยตรง 

4.7.3 กรณีผู�ขอใช�บริการเช่ือมโยงในระบบแรงต่ํา หรือ ระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต+ ท่ี
มีกําลังการผลิตติดตั้งจ�ายเข�าระบบ ไม�เกิน 1 เมกะวัตต+ 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องจัดหาเครื่องมือติดต�อสื่อสารท่ีสามารถติดต�อกับการไฟฟ�านคร
หลวงได�ตลอดเวลาอย�างน�อย 1 ระบบ  ได�แก� โทรศัพท)สายตรง ติดต้ังท่ีผู�ขอใช�บริการ   จํานวน 1 
เลขหมาย เพ่ือใช�ติดต�อกับการไฟฟ�านครหลวง 

4.8  การเพ่ิมกําลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ�า 

ผู�เชื่อมต�อท่ีจะเพ่ิมกําลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อจากส�วนท่ีได�รับ
อนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว จะต�องได�รับความเห็นชอบจากการไฟฟ�านครหลวง
ก�อน  โดยส�งรายละเอียดแผนการเพ่ิมกําลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อให�การไฟฟ�า
นครหลวงพิจารณาก�อนจะเริ่มดําเนินการ 3 เดือน 

4.9  ระบบผลิตไฟฟ�าประเภทอินเวอร+เตอร+ 

กรณีท่ีระบบผลิตไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการมีการใช�งานอินเวอร)เตอร)ประเภทเชื่อมต�อกับ
โครงข�าย (Grid-connected Inverter) ทําหน�าท่ีแปลงแรงดันไฟฟ�าจากแผงเซลล)แสงอาทิตย) หรือ
จากแหล�งจ�ายไฟฟ�ากระแสตรงอ่ืนๆ เปjนแรงดันไฟฟ�ากระแสสลับจ�ายเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
อินเวอร)เตอร)เหล�านี้ต�องมีคุณสมบัติและผ�านการทดสอบตามเกณฑ)ท่ีกําหนดไว�ใน “ข�อกําหนดสําหรับ
อินเวอร)เตอร)ท่ีใช�ในระบบผลิตไฟฟ�าประเภทเชื่อมต�อกับโครงข�าย” (รายละเอียดตามสิ่งแนบ 8) จึงจะ
ได�รับอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายของการไฟฟ�านครหลวง 
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5.  ข�อกําหนดสําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

5.1  ปริมาณกําลังไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท่ีจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) โดยมีหลักเกณฑ)ปริมาณ
กําลังไฟฟ�าท่ีสามารถจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า ดังนี้ 

5.1.1 กรณีระบบ 69 กิโลโวลต) กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�
เชื่อมต�อท้ังหมดท่ีติดต้ังในสายส�งเดียวกันต�องไม�เกิน 90 เมกะวัตต)ต�อวงจร 

5.1.2 กรณีระบบ 115 กิโลโวลต) กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของ
ผู�เชื่อมต�อท้ังหมดท่ีติดต้ังในสายส�งเดียวกันต�องไม�เกิน 180 เมกะวัตต)ต�อวงจร 

ท้ังนี้ปริมาณกําลังไฟฟ�าท่ีอนุญาตให�จ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าตามท่ีระบุข�างต�นเปjนเพียง
ข�อกําหนดในภาพรวมเท�านั้น ปริมาณกําลังไฟฟ�าแท�จริงท่ีการไฟฟ�านครหลวงอนุญาตให�จ�ายเข�าระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าในแต�ละจุดเชื่อมต�อ/วงจร อาจตํ่ากว�าค�าท่ีระบุข�างต�น โดยการไฟฟ�านครหลวงจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได�ของ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผลประโยชน)ต�อส�วนรวมเปjนหลัก 
 

5.2  การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล 

5.2.1 ผู�ขอใช�บริการจะต�องเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้ 

(1) ผู�ขอใช�บริการต�องเปjนผู�จัดหา ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมท้ังระบบสื่อสารเพ่ือใช�ในการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผู�ขอใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสิ่งแนบ 5 
และสิ่งแนบ 6 รวมท้ังทดสอบการเชื่อมต�อการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน 

(2) circuit breaker ท่ีจุดเชื่อมต�อ รวมท้ัง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมต�อท่ีเก่ียวข�องกับการเชื่อมต�อท่ีติดต้ังในสถานีไฟฟ�า จะต�องสามารถควบคุมได�โดยระบบรับ-ส�ง
ข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟ�านครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าว โดย
การประสานงานไปยังเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง และท้ังนี้การไฟฟ�านครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าวได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

5.2.2 VT, CT และ transducer ผู�ขอใช�บริการต�องใช� VT. และ CT. ของสถานี เพ่ือรองรับ
ระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ต�องมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวก
ลบศูนย)จุดห�า (±0.5%)  ท่ีใช�สําหรับระบบ protection สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (2) และมี
มาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวกลบศูนย)จุดสาม  (±0.3%)  ท่ีใช�สําหรับระบบ
metering สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (1)  และมาตรวัดไฟฟ�าสําหรับข�อมูลตามข�อ 4.2 
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5.2.3 การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผู�เชื่อมต�อจะต�องดูแลให�อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมใช�งานได�ตลอดเวลา หากตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกล�าวเกิดขัดข�องผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ สามารถใช�งานได�เปjนปกติ ภายใน 7 
วัน โดยระหว�างท่ีอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) อยู�ระหว�างการแก�ไข การ
ไฟฟ�านครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการเข�าควบคุมอุปกรณ)จ�ายไฟ ณ จุดเชื่อมต�อ ได�ตลอด 24 ชั่วโมง 
และหากผู�เชื่อมต�อยังไม�สามารถดําเนินการแก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�ดําเนินการ
ใด ๆ นับจากวันท่ีตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  การไฟฟ�านครหลวงขอ
สงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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6.  ข�อกําหนดสําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 

6.1  ปริมาณกําลังไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท่ีจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

หลักเกณฑ)ปริมาณกําลังไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท่ีสามารถจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า ใน
แต�ละระดับแรงดัน ดังนี้ 

6.1.1 ระบบ 230/400 โวลต+ 

(1) ผู�ผลิตไฟฟ�าสามารถเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแบบเฟสเดียวได� หากมีกําลัง
ผลิตติดต้ังไม�เกิน 5 กิโลวัตต) ในกรณีท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าแบบเฟสเดียว
หลายชุดกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า จะต�องกระจายกําลังไฟฟ�าท่ีจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าในแต�ละ
เฟสให�สมํ่าเสมอ โดยยอมให�มีความแตกต�างของกําลังผลิตติดต้ังในแต�ละเฟสสูงสุดไม�เกิน 5 กิโลวัตต) 

(2) ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (หน�วยเปjนกิโลวัตต)) ของผู�
เชื่อมต�อทุกราย ท่ีเชื่อมต�อในหม�อแปลงจําหน�ายลูกเดียวกัน ต�องไม�เกินขีดจํากัดร�อยละ 15 ของพิกัด
หม�อแปลงจําหน�าย (หน�วยเปjนกิโลโวลต)-แอมแปร)) หากผู�ขอใช�บริการยังคงต�องเชื่อมต�อเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าในบริเวณดังกล�าว จะต�องไปพิจารณาเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ ระดับแรงดัน 12 กิโล
โวลต)ข้ึนไป  

6.1.2 ระบบ 12 และ 24 กิโลโวลต+ 

(1) ระบบจําหน�าย 12 กิโลโวลต) ไม�เกิน 4 เมกะวัตต) / วงจร  

(2) ระบบจําหน�าย 24 กิโลโวลต) ไม�เกิน 8 เมกะวัตต) / วงจร 

(3) ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (หน�วยเปjนเมกะวัตต)) ของผู�
เชื่อมต�อทุกราย ท่ีเชื่อมต�อในหม�อแปลงกําลังของสถานีไฟฟ�าย�อย ลูกเดียวกัน ต�องไม�เกินขีดจํากัด
ร�อยละ 20 ของพิกัดหม�อแปลงกําลัง (หน�วยเปjนเมกะโวลต)แอมแปร)) 

(4) หากไม�เปjนไปตามเง่ือนไขในข�อ (1) – (3) ผู�ขอใช�บริการต�องไปพิจารณาเชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต)ข้ึนไป 

6.1.3 ระบบ 69 และ 115 กิโลโวลต+ 

(1)  กรณีระบบ 69 กิโลโวลต) กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�
เชื่อมต�อท้ังหมดท่ีติดต้ังในสายส�งเดียวกันต�องไม�เกิน 90 เมกะวัตต)ต�อวงจร 

(2)  กรณีระบบ 115 กิโลโวลต) กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�
เชื่อมต�อท้ังหมดท่ีติดต้ังในสายส�งเดียวกันต�องไม�เกิน 180 เมกะวัตต)ต�อวงจร 

ท้ังนี้ปริมาณกําลังไฟฟ�าท่ีอนุญาตให�จ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าตามท่ีระบุข�างต�นเปjนเพียง
ข�อกําหนดในภาพรวมเท�านั้น ปริมาณกําลังไฟฟ�าแท�จริงท่ีการไฟฟ�านครหลวงอนุญาตให�จ�ายเข�าระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าในแต�ละจุดเชื่อมต�อ/วงจร อาจตํ่ากว�าค�าท่ีระบุข�างต�น โดยการไฟฟ�านครหลวงจะ
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พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได�ของ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผลประโยชน)ต�อส�วนรวมเปjนหลัก 
 

6.2  การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล 

6.2.1 กรณีผู�ขอใช�บริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต) ท่ีมีกําลังการผลิตติดต้ัง
รวมเกิน 1 เมกะวัตต)ข้ึนไป หรือ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้ 

(1) ผู�ขอใช�บริการต�องเปjนผู�จัดหา ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมท้ังระบบสื่อสารเพ่ือใช�ในการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผู�ขอใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS (กรณีเชื่อมโยงท่ีระบบ 69 หรือ 115 กิโล
โวลต)) ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสิ่งแนบ 5 และสิ่งแนบ 6 หรือระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS (กรณีเชื่อมโยงท่ีระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต))ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสิ่งแนบ 5 
และสิ่งแนบ 7 รวมท้ังทดสอบการเชื่อมต�อการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน 

(2) circuit breaker ท่ีจุดเชื่อมต�อ รวมท้ัง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมต�อท่ีเก่ียวข�องกับการเชื่อมต�อท่ีติดต้ังในสถานีไฟฟ�า จะต�องสามารถควบคุมได�โดยระบบรับ-ส�ง
ข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติการไฟฟ�านครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าว โดย
การประสานงานไปยังเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง และท้ังนี้การไฟฟ�านครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าวได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

(3) การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผู�เชื่อมต�อจะต�องดูแลให�อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมใช�งานได�ตลอดเวลา หากตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกล�าวเกิดขัดข�องผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ สามารถใช�งานได�เปjนปกติ ภายใน 7 
วัน โดยระหว�างท่ีอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) อยู�ระหว�างการแก�ไข การ
ไฟฟ�านครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการเข�าควบคุมอุปกรณ)จ�ายไฟ ณ จุดเชื่อมต�อ ได�ตลอด 24 ชั่วโมง 
และหากผู�เชื่อมต�อยังไม�สามารถดําเนินการแก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�ดําเนินการ
ใด ๆ นับจากวันท่ีตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  การไฟฟ�านครหลวงขอ
สงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

6.2.2 VT, CT และ transducer ผู�ขอใช�บริการต�องยินยอมให�ใช� VT. และ CT. ของสถานี 
เพ่ือรองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ต�องมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกิน
ร�อยละบวกลบศูนย)จุดห�า (±0.5%)  ท่ีใช�สําหรับระบบ protection สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (2) 
และข�อ 4.6.2 (2)  และมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวกลบศูนย)จุดสาม  
(±0.3%)  ท่ีใช�สําหรับระบบ  metering สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (1) และข�อ 4.6.2 (1) และมาตร
วัดไฟฟ�า สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.2 
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7.  ข�อกําหนดสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าที่เดินขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า 

7.1  เง่ือนไขการเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 

7.1.1 กรณีเชื่อมโยงในระบบ 230/400 โวลต)  

(1) ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (หน�วยเปjนกิโลวัตต)) ของผู�
เชื่อมต�อทุกราย ท้ังจากผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก หรืออ่ืนๆ 
ท่ีเชื่อมต�อในหม�อแปลงจําหน�ายลูกเดียวกัน ต�องไม�เกินขีดจํากัดร�อยละ 15 ของพิกัดหม�อแปลง
จําหน�าย (หน�วยเปjนกิโลโวลต)-แอมแปร)) 

(2) ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า จะอนุญาตให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าได� แม�จะทําให�ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อ
ในหม�อแปลงจําหน�ายลูกเดียวกันเกินร�อยละ 15 ของพิกัดหม�อแปลงจําหน�าย หากผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดิน
ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าได�ติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมมิให�เกิดการจ�ายไฟไหลย�อนเข�าสู�ระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า ท้ังนี้อุปกรณ)ดังกล�าวต�องผ�านการตรวจสอบจากการไฟฟ�านครหลวงแล�ว 

7.1.2 กรณีเชื่อมโยงในระบบต้ังแต� 12 กิโลโวลต)ข้ึนไป ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าจะต�องติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมมิให�เกิดการจ�ายไฟไหลย�อนเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ท้ังนี้อุปกรณ)
ดังกล�าวต�องผ�านการตรวจสอบจากการไฟฟ�านครหลวงแล�ว 
 

7.2  การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล 

7.2.1 กรณีผู�ขอใช�บริการเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้ 

(1) ผู�ขอใช�บริการต�องเปjนผู�จัดหา ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมท้ังระบบสื่อสารเพ่ือใช�ในการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผู�ขอใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสิ่งแนบ 5 
และสิ่งแนบ 6 รวมท้ังทดสอบการเชื่อมต�อการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน 

(2) circuit breaker ท่ีจุดเชื่อมต�อ รวมท้ัง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมต�อท่ีเก่ียวข�องกับการเชื่อมต�อท่ีติดต้ังในสถานีไฟฟ�า จะต�องสามารถควบคุมได�โดยระบบรับ-ส�ง
ข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติการไฟฟ�านครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าว โดย
การประสานงานไปยังเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง และท้ังนี้การไฟฟ�านครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าวได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

(3)  circuit breaker อุปกรณ)ตัดการเชื่อมต�อหรืออุปกรณ)ท่ีเก่ียวข�องกับการเชื่อมต�อ
จะต�องสามารถ monitor ได�ท่ีระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS 
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7.2.2 กรณีผู�ขอใช�บริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต) และกําลังการผลิตติดต้ัง
รวมเกิน 1 เมกะวัตต) ข้ึนไป 

(1) ผู�ขอใช�บริการต�องเปjนผู�จัดหา ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมท้ังระบบสื่อสาร เพ่ือใช�ในการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ของผู�ขอใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS  ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสิ่งแนบ 
5 และสิ่งแนบ 7 รวมท้ังทดสอบการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS โดยผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน 

(2)  circuit breaker ท่ีจุดเชื่อมต�อหรืออุปกรณ)ตัดการเชื่อมต�อจะต�องสามารถ
ควบคุมได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟ�านครหลวงจะ
ควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าวโดยการประสานงานไปยังเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ท้ังนี้การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าวได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS 

(3) interconnection circuit breaker อุปกรณ)ตัดการเชื่อมต�อหรืออุปกรณ)ท่ี
เก่ียวข�องกับการเชื่อมต�อจะต�องสามารถ monitor ได�ท่ีระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

7.2.3  VT, CT และ transducer ผู�ขอใช�บริการต�องใช� VT. และ CT. ของสถานี เพ่ือ
รองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ต�องมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อย
ละบวกลบศูนย)จุดห�า (±0.5%)  ท่ีใช�สําหรับระบบ protection สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (2) และ
ข�อ 4.6.2 (2)  และมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวกลบศูนย)จุดสาม  (±0.3%)  ท่ี
ใช�สําหรับระบบ  metering สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (1) และข�อ 4.6.2 (1) และมาตรวัดไฟฟ�า 
สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.2 

7.2.4 การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผู�เชื่อมต�อจะต�องดูแลให�อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมใช�งานได�ตลอดเวลา หากตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกล�าวเกิดขัดข�องผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ สามารถใช�งานได�เปjนปกติ ภายใน 7 
วันและหากผู�เชื่อมต�อยังไม�สามารถดําเนินการแก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�
ดําเนินการใด ๆ นับจากวันท่ีตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  การไฟฟ�านคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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8.  ข�อกําหนดสําหรับผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน 

8.1  ปริมาณกําลังไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท่ีจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

หลักเกณฑ)ปริมาณกําลังไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท่ีสามารถจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าใน
แต�ละระดับแรงดัน ดังนี้ 

8.1.1 ระบบ 230/400 โวลต+ 

(1) ผู�ผลิตไฟฟ�าสามารถเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแบบเฟสเดียวได� หากมีกําลัง
ผลิตติดต้ังไม�เกิน 5 กิโลวัตต) ในกรณีท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าแบบเฟสเดียว
หลายชุดกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า จะต�องกระจายกําลังไฟฟ�าท่ีจ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าในแต�ละ
เฟสให�สมํ่าเสมอ โดยยอมให�มีความแตกต�างของกําลังผลิตติดต้ังในแต�ละเฟสสูงสุดไม�เกิน 5 กิโลวัตต) 

(2) ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (หน�วยเปjนกิโลวัตต)) ของผู�
เชื่อมต�อทุกราย ท่ีเชื่อมต�อในหม�อแปลงจําหน�ายลูกเดียวกัน ต�องไม�เกินขีดจํากัดร�อยละ 15 ของพิกัด
หม�อแปลงจําหน�าย (หน�วยเปjนกิโลโวลต)-แอมแปร)) หากผู�ขอใช�บริการยังคงต�องเชื่อมต�อเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าในบริเวณดังกล�าว จะต�องไปพิจารณาเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ ระดับแรงดัน 12 กิโล
โวลต)ข้ึนไป  

8.1.2 ระบบ 12 และ 24 กิโลโวลต+ 

(1) ระบบจําหน�าย 12 กิโลโวลต) ไม�เกิน 4 เมกะวัตต) / วงจร  

(2) ระบบจําหน�าย 24 กิโลโวลต) ไม�เกิน 8 เมกะวัตต) / วงจร 

(3) ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (หน�วยเปjนเมกะวัตต)) ของผู�
เชื่อมต�อทุกราย ท่ีเชื่อมต�อในหม�อแปลงกําลังของสถานีไฟฟ�าย�อย ลูกเดียวกัน ต�องไม�เกินขีดจํากัด
ร�อยละ 20 ของพิกัดหม�อแปลงกําลัง (หน�วยเปjนเมกะโวลต)แอมแปร)) 

(4) หากไม�เปjนไปตามเง่ือนไขในข�อ (1) – (3) ผู�ขอใช�บริการต�องไปพิจารณาเชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต)ข้ึนไป 

8.1.3 ระบบ 69 และ 115 กิโลโวลต+ 

(1)  กรณีระบบ 69 กิโลโวลต) กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�
เชื่อมต�อท้ังหมดท่ีติดต้ังในสายส�งเดียวกันต�องไม�เกิน 90 เมกะวัตต)ต�อวงจร 

(2)  กรณีระบบ 115 กิโลโวลต) กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�
เชื่อมต�อท้ังหมดท่ีติดต้ังในสายส�งเดียวกันต�องไม�เกิน 180 เมกะวัตต)ต�อวงจร 

ท้ังนี้ปริมาณกําลังไฟฟ�าท่ีอนุญาตให�จ�ายเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าตามท่ีระบุข�างต�นเปjน
เพียงข�อกําหนดในภาพรวมเท�านั้น ปริมาณกําลังไฟฟ�าแท�จริงท่ีการไฟฟ�านครหลวงอนุญาตให�จ�ายเข�า
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าในแต�ละจุดเชื่อมต�อ/วงจร อาจตํ่ากว�าค�าท่ีระบุข�างต�น โดยการไฟฟ�านครหลวง
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จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได�
ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผลประโยชน)ต�อส�วนรวมเปjนหลัก 
 

8.2  การเตรียมอุปกรณ+สําหรับระบบควบคุมระยะไกล 

8.2.1 กรณีผู�ขอใช�บริการเชื่อมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต) ดําเนินการดังนี้ 

(1) ผู�ขอใช�บริการต�องเปjนผู�จัดหา ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมท้ังระบบสื่อสารเพ่ือใช�ในการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผู�ขอใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสิ่งแนบ 5 
และสิ่งแนบ 6 รวมท้ังทดสอบการเชื่อมต�อการควบคุมอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/EMS โดยผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน 

(2) circuit breaker ท่ีจุดเชื่อมต�อ รวมท้ัง circuit breaker และอุปกรณ)ตัดการ
เชื่อมต�อท่ีเก่ียวข�องกับการเชื่อมต�อท่ีติดต้ังในสถานีไฟฟ�า จะต�องสามารถควบคุมได�โดยระบบรับ-ส�ง
ข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติการไฟฟ�านครหลวงจะควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าว โดย
การประสานงานไปยังเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง และท้ังนี้การไฟฟ�านครหลวงสงวน
สิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าวได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

8.2.2 กรณีผู�ขอใช�บริการเชื่อมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต) และกําลังการผลิตติดต้ัง
รวมเกิน 1 เมกะวัตต) ข้ึนไป ดําเนินการดังนี้ 

(1) ผู�ขอใช�บริการต�องเปjนผู�จัดหา ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมท้ังระบบสื่อสารเพ่ือใช�ในการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของ
ผู�ขอใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS  ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสิ่งแนบ 5 
และสิ่งแนบ 7 รวมท้ังทดสอบการเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS โดยผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน 

(2) circuit breaker ท่ีจุดเชื่อมต�อหรืออุปกรณ)ตัดการเชื่อมต�อจะต�องสามารถควบคุม
ได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟ�านครหลวงจะควบคุม
อุปกรณ)ดังกล�าวโดยการประสานงานไปยังเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง และท้ังนี้การ
ไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ)ดังกล�าวได�โดยระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS 

8.2.3 VT, CT และ transducer ผู�ขอใช�บริการต�องใช� VT. และ CT. ของสถานี เพ่ือรองรับ
ระบบควบคุมระยะไกล โดย VT. และ CT. ต�องมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวก
ลบศูนย)จุดห�า (±0.5%)  ท่ีใช�สําหรับระบบ protection สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (2) และข�อ 
4.6.2 (2)  และมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวกลบศูนย)จุดสาม  (±0.3%)  ท่ีใช�
สําหรับระบบ metering สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.6.1 (1) และข�อ 4.6.2 (1) และมาตรวัดไฟฟ�า 
สําหรับข�อมูลตามข�อ 4.2 
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8.2.4 การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ) ผู�เชื่อมต�อจะต�องดูแลให�อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร�อมใช�งานได�ตลอดเวลา หากตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล
ดังกล�าวเกิดขัดข�องผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ สามารถใช�งานได�เปjนปกติ ภายใน 7 
วันและหากผู�เชื่อมต�อยังไม�สามารถดําเนินการแก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�
ดําเนินการใด ๆ นับจากวันท่ีตรวจพบว�าอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  การไฟฟ�านคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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สิ่งแนบ 1 
มาตรฐานอุปกรณ+ไฟฟ�า 

อุปกรณ)ไฟฟ�าต�องเปjนไปตามมาตรฐานอ�างอิงตามรายการดังนี้หรือท่ีการไฟฟ�านครหลวงยอมรับ 
 

อุปกรณ)ไฟฟ�า มาตรฐานอ�างอิง 
TOU  Meter ANSI C12.16 และ ANSI C12.20 

or  
IEC 62052-11, 62053-21 และ 62053-22 
or 
มอก. 1030, มอก. 2543 และ มอก. 2544  

Instrument Transformer IEC 60044-1 และ IEC 60044-2 
or 
IEC 61869-2 และ IEC 61869-3 
or  
ANSI C57.13 

Circuit Breaker IEC 60056  
or  
ANSI C37.11  
or 
NEMA SG4 

Protection Relay IEC 
ผู�ผลิตใน supplier list ของการไฟฟ�านครหลวงดังนี้ ABB, Areva, GE, 
Merlin Gerin(group Schneider), Reyrolle, Schweitzer(Sel), 
Siemens และ SEG 

Disconnecting Switch IEC 60129  
or  
ANSI C37.30 , ANSI C37.32 และ ANSI C37.34 

Distribution Fuse Cutout IEEE C37.41 และ ANSI C37.42  
or 
NEMA SG2 

Ring Main Unit IEC 62271-200 
Internal Arc test IEC 62271-200 

Gas Insulated Switchgear IEC 
Power Quality Meter IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7 และ IEC 61000-4-15 
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สิ่งแนบ 2 
รูปแบบการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าการไฟฟ�านครหลวง 

 
 

ผู�ขอใช�บริการจะต�องติดต้ังรีเลย)ป�องกันให�เหมาะสมกับระบบไฟฟ�าของตน โดยข้ึนอยู�กับ
รูปแบบการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ดังนี้ 

1. รูปแบบการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 230/400 โวลต)  

2. รูปแบบการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 12 และ 24 กิโลโวลต) 

2.1  VSPP/ Generator Connection for Overhead System 

2.2  VSPP/ Generator Connection for Underground System 

3. รูปแบบการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 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 

ยกเว�นระบบผลิตไฟฟ�าท่ีใช�อินเวอร)เตอร)ประเภทเชื่อมต�อกับโครงข�าย (Grid-connected 
Inverter) ทําหน�าท่ีแปลงแรงดันไฟฟ�าจากแผงเซลล)แสงอาทิตย) หรือจากแหล�งจ�ายไฟฟ�ากระแสตรง
อ่ืนๆ เปjนแรงดันไฟฟ�ากระแสสลับจ�ายเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า การติดต้ังรีเลย)ป�องกันและรูปแบบ
การเชื่อมต�อให�พิจารณาตามประกาศท่ีเก่ียวข�องของการไฟฟ�านครหลวงเปjนคราวไป 
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Device no. Function Trips Note 
25 Synchronizing check - For 52B,52A 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B  
50/51, 50N/51N Phase and Ground Overcurrent 52B  
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O/81R Under and Over Frequency and Rate of Change of Frequency 52B  
78 Voltage Vector Shift 52B  
32 Reverse Power                                                            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 

 

    
 

1.  MEA (230/400 V) 1.   MEA Distribution System (230/400 V) 
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Device no. Function Trips Note 
25 Synchronizing check - For 52B,52A 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B  
50/51, 50N/51N Phase and Ground Overcurrent 52B, 52T  
59N Zero Sequence Overvoltage   52B  
67 Directional Phase Overcurrent       52B, 52T  
32 Reverse Power                                                            52B, 52T  
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O/81R Under and Over Frequency and Rate of Change of Frequency 52B  
78 Phase/Vector Shift 52B  
Remark    
*25 not necessary for Induction Generators  
*32 not necessary for VSPP  

 

2.1 2.1   MEA Distribution System (12 or 24 kV) for Overhead System 
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Device no. Function Trips Note 
25 Synchronizing check - For 52B,52A 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B  
50/51, 50N/51N Phase and Ground Overcurrent 52B, 52T  
59N Zero Sequence Overvoltage   52B  
67 Directional Phase Overcurrent       52B, 52T  
32 Reverse Power                                                            52B, 52T  
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O/81R Under and Over Frequency and Rate of Change of Frequency 52B  
78 Voltage Vector Shift 52B  
Remark    
*25 not necessary for Induction Generators  
*32 not necessary for VSPP  

 

 

2.2 2.2   MEA Distribution System (12 or 24 kV) for Underground System 
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MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In line connection

In Underground System For VSPP to be connected

Electricity Authority

Cogeneration or Residue Power Producer

68

1

87T

Isolation 

Transformer

3 CT

52T

52

Load

52A

Gen

KWH

KVARH

Generator Circuit Breaker

To UNIVERSAL

TELECOUNTING

DEVICE

หมายเหตุ  การติดต้ัง Lightning Arrester (LA) ในกรณีที่มีการเช่ือมต�อกับการไฟฟ�านครหลวง ด�วยระบบ Underground Cable หรือ GIS ต�องให�การไฟฟ�านครหลวงเปdนผู�พิจารณาตําแหน�งติดตั้ง

52 52

3 CT

3

51

1

51N

1

63

LA

52B
Interconnection

Circuit Breaker

1VT 1

25

3

3 CT

3 CT

3
50
51

3 CT

3 CT

52-125-1

50BF21B87L

81U

81O

59

27

3 CT

3 CT

52-2
25-2 87L21B50BF

81U
81O

59
27

LA LA

3 VT

Incoming

Circuit Breaker No.1

Incoming

Circuit Breaker No.2

87B

Underground Cable Underground Cable

3 VT3 VT

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

1
B1U
B1O

359
27

59N

1

25

Device no. Function Trips Note

21B

25-1

25-2

25

50/51

50BF

59/27

59N

63

68

81U/81O

87B

87L

87K

MCB

27XM

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

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

-

-

-

-

Cl. 0.2S

MEA. [ Revenue Meter]

MCB

27

XM

KWH

KVARH

KWH

KVARH
Communication

Unit

3VT.

Cl. = 0.2S

3

69 or 115KV. / 115V.

3

3 CT 

../5A. Cl. = 0.2S

Cl. 0.2S

27

XM

3 CT 

../5A. Cl. = 0.2S

 

for VSPP to be connected 

HV  transmission  line HV  transmission  line 

3.1   MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In Line Connection for VSPP 
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MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus extension connection

In Underground System For VSPP to be connected

Electricity Authority

Cogeneration or Residue Power Producer

68

1

87T

Isolation 

Transformer

3 CT

52T

52

Load

52A

Gen

KWH

KVARH

Generator Circuit Breaker

To UNIVERSAL

TELECOUNTING

DEVICE

หมายเหตุ  การติดต้ัง Lightning Arrester (LA) ในกรณีท่ีมีการเช่ือมต�อกับการไฟฟ�านครหลวง ด�วยระบบ Underground Cable หรือ GIS ต�องให�การไฟฟ�านครหลวงเปdนผู�พิจารณาตําแหน�งติดต้ัง

52 52

3 CT

3

51

1

51N

1

63

LA

52-1
Interconnection

Circuit Breaker

1VT 1

25

3

3 CT

3 CT

3
50
51

3 CT

52-B 87L21B50BF

81U

81O
59
27

Interconnection

Circuit Breaker 

87B

Underground Cable

MEA Substion

3 VTVisible status and Lockable 

Disconnecting Switch

1
B1U
B1O

359
27

59N

1

25

Device no. Function Trips Note

21B

25-1

25

50/51

50BF

59/27

59N

63

68

81U/81O

87B

87L

87K

MCB

27XM

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

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

-

-

-

-

3 VT

3 CT

25-1

Cl. 0.2S

MEA. [ Revenue Meter]

MCB

27

XM

KWH

KVARH

KWH

KVARH
Communication

Unit

3VT.

Cl. = 0.2S

3

69 or 115KV. / 115V.

3

3 CT 

../5A. Cl. = 0.2S

Cl. 0.2S

27

XM

3 CT 

../5A. Cl. = 0.2S

 

for VSPP to be connected 
3.2   MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection for VSPP 
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MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In line connection

In Underground System For SPP to be connected

Electricity Authority

Cogeneration or Residue Power Producer

68

1

87T

Isolation 

Transformer

3 CT

52T

52

Load

52A

Gen

KWH

KVARH

Generator Circuit Breaker

To UNIVERSAL

TELECOUNTING

DEVICE

หมายเหตุ  การติดต้ัง Lightning Arrester (LA) ในกรณีท่ีมีการเช่ือมต�อกับการไฟฟ�านครหลวง ด�วยระบบ Underground Cable หรือ GIS ต�องให�การไฟฟ�านครหลวงเปdนผู�พิจารณาตําแหน�งติดต้ัง

52 52

3 CT

3

51

1

51N

1

63

LA

52B
Interconnection

Circuit Breaker

1VT 1

25

3

3 CT

3 CT

3
50
51

3 CT

3 CT

52-125-1

50BF21B87L

81U
81O

59
27

3 CT

3 CT

52-2 25-2 87L21B50BF

81U

81O

59

27

LA LA

3 VT

Incoming

Circuit Breaker No.1

Incoming

Circuit Breaker No.2

87B

Underground Cable Underground Cable

3 VT3 VT

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

1
B1U
B1O

359
27

59N

1

25

Device no. Function Trips Note

21B

25-1

25-2

25

50/51

50BF

59/27

59N

63

68

81U/81O

87B

87L

87K

MCB

27XM

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

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

-

-

-

-

MEA. [ Revenue Meter]

MCB

27

XM

KWH

KVARH

27

XM

(BACK UP)

27

XM

KWH

KVARH

KWH

KVARH

KWH

KVARH

(MAIN)

Communication

Unit

Communication

Unit

EGAT [Revenue Meter]

3VT.

3CT

Cl. = 0.2S

3CT

Cl. = 0.2S

Cl. = 0.2S

3

69 or 115KV. / 115V.

3

3 CT 

../5A. Cl. = 0.2S

27

XM

3 CT 

../5A. Cl. = 0.2S
Cl. 0.2s

Cl. 0.2s

 

3.3 
for SPP to be connected 

HV  transmission  line HV  transmission  line 

3.3   MEA Transmission System (69 or 115 kV) with In Line Connection for SPP 
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 3.4   MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection for SPP 



 

 
ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า พ.ศ. 2558 

หน�าท่ี 35                                                       การไฟฟ�านครหลวง 

LOAD

Generator Circuit Breaker

3 CT

3 CT

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

Isolation 
Transformer

LA3

1

87T

63

51 51N

52T

52 52 52

1

Underground Transmission Line

Gen

52A25
1

Underground Transmission Line

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

Interconnection
Circuit Breaker

52B

WhD
VarD

3VT

32
1 1

3 CT

3 CT

52-1

21
3 CT

3 CT

52-2

Cogeneration or Residue Power Producer

Electricity Authority

Cogeneration or Residue Power Producer

Electricity AuthorityIncoming
Circuit Breaker No.1

Incoming
Circuit Breaker No.2

79

50
BF

3 CT

3 CT

3 CT

3 CT

3VT3VT

50
BF87L

79

27

87B

21 79

67N 50
BF

50
BF87L

79

27

3 CT

3 CT

3 CT

3 CT

67

A A

A

1 VT

1

25

68

3
59
27 59N

1
78

1
81U
810

81R
1

1

3VT

67N 67

3 3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3

3

Wh

50
51

3
50N
51N

1

 
                                   
Device no. Function Trips Note 
21 
25 

Distance relay 
Synchronizing check 

52-1,52-2 
- 

- 
For 52B 

50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50N/51N 
50BF 

Ground Overcurrent relay 
CB. Fail relay 

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

- 
- 

59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 
67/67N OR 32 

Transformer fault pressure relay 
Directional Phase Overcurrent and Ground Overcurrent 
OR Reverse Power relay  

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

- 
- 

68 
78 
79 

Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize 
Voltage Vector Shift 
Auto reclosing relay 

- 
52B 
52-1, 52-2 

For 52B 
- 
- 

81U/81O/81R Under and Over and Rate of Change of Frequency 52B - 
87B 
87L 
87T 

Bus Differential relay 
Line Differential relay 
Transformer Differential relay 

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

- 
- 
- 

MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM 
A 

Loss of Potential relay 
Ampere meter 

  

 
หมายเหต ุการตดิตั Mง Lightning Arrester (LA) ในกรณีทีTรปูแบบของการเชืTอมตอ่แตกตา่งไปจากทีTกําหนด ตอ้งใหก้ารไฟฟ้านครหลวงเป็นผูพ้จิารณาตําแหน่งตดิตั Mง 

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

Generator Circuit Breaker

3 CT

3 CT

1 VT

3.6 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus extension connection 
in Underground System For Generator connection only (No Energy Sale)

Cogeneration or Residue Power Producer

Isolation 
Transformer

LA3

1

25

87T

63

51 51N

52T

52 52 52

1

Electricity Authority

Gen

52A25
1

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

3VT

Interconnection
Circuit Breaker

52B

LA

3 CT

50
51

3
50N
51N

1

WhD
VarD

3 VT3 CT

1

3VT

32
1 1

Underground Cable

1
68

3
59
27

59N
1

78
1

81U
810

81R
1

3 CT
87L

3

 
                                   
Device no. Function Trips Note 
25 
32 

Synchronizing check 
Reverse Power relay 

- 
52T 

For 52B 

50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50N/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 
78 

Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize 
Voltage Vector Shift 

- 
52B 

For 52B 
- 

81U/81O/81R Under and Over and Rate of Change of Frequency 52B - 
87T 
87L 

Transformer Differential relay 
Line Differential relay 

52B, 52T 
52B 

- 
- 

MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
    

 
หมายเหต ุการตดิตั Mง Lightning Arrester (LA) ในกรณีทีTรปูแบบของการเชืTอมตอ่แตกตา่งไปจากทีTกําหนด ตอ้งใหก้ารไฟฟ้านครหลวงเป็นผูพ้จิารณาตําแหน่งตดิตั Mง 

 

3.6   MEA Transmission System (69 or 115 kV) with Bus Extension Connection 
for Generator Connection only (No Energy Sale) 
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LOAD

Generator Circuit Breaker

3 CT

3 CT

1 VT

3.7 MEA Transmission System (69 or 115 kV) with T-tapped connection 
in Overhead System For Generator connection only (No Energy Sale)

Cogeneration or Residue Power Producer

Isolation 
Transformer

LA3

1

25

87T

63

51 51N

52T

52 52 52

1

Electricity Authority

Overhead Transmission Line

Gen

52A25
1

Overhead Transmission Line
Disconnecting Switch

Visible status and Lockable 

Disconnecting Switch

3VT

Interconnection
Circuit Breaker

52B

Disconnecting Switch

LA

3 CT

50
51

3
50N
51N

1

WhD
VarD

3 VT3 CT

1

3VT

32
1 1

1
68

3
59
27

59N
1

78
1

81U
810

81R
1

 
                                   
Device no. Function Trips Note 
25 
32 

Synchronizing check 
Reverse Power relay 

- 
52T 

For 52B 
- 

50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50N/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 
78 

Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize 
Voltage Vector Shift 

- 
52B 

For 52B 

81U/81O Under and Over Frequency 52B - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
    

 
หมายเหต ุการตดิตั Mง Lightning Arrester (LA) ในกรณีทีTรปูแบบของการเชืTอมตอ่แตกตา่งไปจากทีTกําหนด ตอ้งใหก้ารไฟฟ้านครหลวงเป็นผูพ้จิารณาตําแหน่งตดิตั Mง 

3.7   MEA Transmission System (69 or 115 kV) with T-Tapped Connection 
for Generator Connection only (No Energy Sale) 
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สิ่งแนบ 3 
ข้ันตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�า 

 
1.  การไฟฟ�านครหลวงจะทําการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ�าท่ีจุดต�อร�วมของผู�ขอใช�บริการ เพ่ือ

ประเมินผลกระทบทางด�านคุณภาพไฟฟ�าในช�วงท่ีทําการทดสอบเชื่อมโยง 
1.1  การไฟฟ�านครหลวงจะติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ�าก�อนการเชื่อมโยงเปjนเวลา 1 

สัปดาห) และติดต้ังเครื่องตรวจวัดฯต�อเนื่องไปอีก 1 สัปดาห)ภายหลังการเชื่อมโยง  
ระหว�างช�วงเวลาท่ีตรวจวัดระบบผลิตไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการต�องทํางานในสภาวะใช�
งานจริงซ่ึงสร�างมลภาวะทางไฟฟ�าออกมาเปjนปริมาณสูงสุด 

1.2  ปริมาณมลภาวะทางไฟฟ�า (แรงดันกระเพ่ือม กระแสฮาร)มอนิก และกระแสไม�ได�ดุล) 
ซ่ึงเกิดจากระบบผลิตไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ (ประเมินจากผลการตรวจวัดก�อนและ
หลังการเชื่อมโยง) จะต�องมีค�าไม�เกินขีดจํากัดท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด จึงจะ
อนุญาตให�เชื่อมโยงกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

 
2.  ภายหลังการเชื่อมโยง ผู�เชื่อมต�อยังคงต�องควบคุมไม�ให�ระบบผลิตไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อสร�าง

มลภาวะทางไฟฟ�าท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�าขีดจํากัดท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด การไฟฟ�านครหลวง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข�าไปตรวจสอบภายในระบบของผู�เชื่อมต�อเพ่ิมเติมหลังการเชื่อมโยงโดยไม�คิด
ค�าใช�จ�าย หากสงสัยว�าผู�เชื่อมต�อมีแนวโน�มท่ีจะสร�างมลภาวะทางไฟฟ�าเกินขีดจํากัด ซ่ึงหาก
ตรวจสอบพบเช�นนั้นผู�เชื่อมต�อจะต�องดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�เปjนไปตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนด 

 
3.  การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิในการปลดการเชื่อมโยง หากระบบผลิตไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อไม�

เปjนไปตามเง่ือนไขข�อกําหนดทางด�านคุณภาพไฟฟ�า เพ่ือรักษาระดับคุณภาพไฟฟ�าในระบบไฟฟ�า
โดยรวมให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมไม�ส�งผลเสียต�อผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืนๆ 
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สิ่งแนบ 4 
คุณสมบัติของเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟ�า 
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 
รายละเอียดข�อกําหนดของอุปกรณ+ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ที่ใช�

เช่ือมต�อกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/DMS 

 
ข�อกําหนดนี้จะระบุชนิดของข�อมูล วิธีการ มาตรฐาน และอุปกรณ)ประกอบต�างๆเพ่ือการ

รับ-ส�งข�อมูลระหว�างอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) กับระบบรับ-ส�งข�อมูล 
ระยะไกล SCADA/EMS  หรือระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

 
1.  ข�อกําหนดสําหรับผู�เช่ือมต�อท่ีเปdนผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากท่ีมีขนาด

เครื่องกําเนิดไฟฟ�ารวมกัน เกิน 1 เมกะวัตต+ข้ึนไป ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 
และผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน 

1.1 จํานวนและชนิดของข�อมูลท่ีผู�เช่ือมต�อจะต�องรับ-ส�งข�อมูลมายังศูนย+ควบคุมระบบ
ไฟฟ�า 

ผู�ขอใช�บริการเปjนผู�จัดหาและติดต้ังอุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) 
โดยจะต�องรับ-ส�งข�อมูลกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS (กรณีเชื่อมโยงท่ีระบบ 69 หรือ 
115 กิโลโวลต))  และรับ-ส�งข�อมูลกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS (กรณีเชื่อมโยงท่ี
ระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต))  โดยมีจํานวน Input – Output Point เปjนไปตามท่ีการไฟฟ�านคร
หลวงกําหนด 

 
1.2  มาตรฐานการส่ือสารข�อมูล 
อุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ของผู�เชื่อมต�อต�องส�งข�อมูลมายัง

ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล  SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS ด�วย
ระบบ real-time โดยอุปกรณ)ควบคุมระยะไกลต�องส�งข�อมูลทันทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
(unsolicited data) หรือส�งข�อมูลเม่ือมีการ poll โดยคาบของการ poll ข�อมูลไม�เกิน 2 วินาที
สําหรับข�อมูล status และไม�เกิน 10 วินาทีสําหรับข�อมูลค�าวัด อุปกรณ)ควบคุมระยะไกลต�องสามารถ
ติดต�อกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS ด�วย protocol DNP3 subset level 2 หรือ 3 
(ท้ัง over serial communication และ over IP communication) หรือระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/DMS ด�วย  protocol DNP3 subset level 1 หรือสูงกว�า (over IP 
communication) โดยมีรายละเอียดของ Device Profile and Implementation Table ของ
โปรโตคอลท่ีใช�งานในระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS ท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด 
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1.3  สัญญาณ Input/Output Point  
1.3.1  Analog Input 

จะต�องจัดหาอุปกรณ)ควบคุมท่ีมีค�าความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินกว�า ±0.2% 
ของ Full Scale หรือค�าทางการวัดท่ีมีความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกิน ±1% รวมค�า
ความเท่ียงตรงของ CT หรือ PT แล�ว 

 
1.3.2  Status Input 

จะต�องมีความละเอียดในการบันทึกข�อมูลของเหตุการณ)ท่ีเกิดในลักษณะลําดับ
ของเหตุการณ) (Sequence of Event) ท่ีทุก ๆ 1 มิลลิวินาที โดยชนิดท่ีใช�จะแบ�งเปjน 
2 แบบ คือ 

(1)  Single Contact, Two-State Status สําหรับส�งข�อมูลชนิด Alarm  
(2)  Double Contact สําหรับส�งข�อมูลสถานะของเซอร)กิตเบรคเกอร)หรือสวิตช) 

 
1.3.3  Control Output สําหรับสั่งควบคุมปลด/สับ Interconnection Circuit 

Breaker จะต�องจัดหาแบบ Select-Check-Before-Operate (SCBO) 
 

1.4  แหล�งจ�ายไฟฟ�าของอุปกรณ+ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) 
ผู�ขอใช�บริการต�องจัดหาและติดต้ังแหล�งจ�ายไฟฟ�าชนิด AC และ DC สําหรับจ�ายไฟฟ�าให�

อุปกรณ)ท่ีใช�ในการรับ-ส�งข�อมูลกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/DMS ของการไฟฟ�านครหลวง จํานวน 2 แหล�ง เปjนอย�างน�อย 

 
1.5  การปรับปรุงหรือขยายระบบไฟฟ�า 
กรณีท่ีผู�เชื่อมต�อมีการปรับปรุง ขยายระบบไฟฟ�า หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต�อ

จะต�องดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการรับส�งข�อมูลให�เปjนไปตามข�อกําหนดท่ีระบุไว� 
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สิ่งแนบ 6 
รายละเอียดช�องทางการสื่อสาร (communication channel)   
กรณีผู�ขอใช�บริการเช่ือมโยงในระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต+ 

 
1. วัตถุประสงค+การเช่ือมโยงระบบส่ือสาร 

1.1  เพ่ือเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ของผู�ใช�บริการกับ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS (Supervisory Control and Data 
Acquisition / Energy Management System) ของศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า 

1.2  เพ่ือเชื่อมต�ออุปกรณ)ระบบป�องกัน (protection relay) 
1.3  เพ่ือให�การติดต�อสื่อสารระหว�างผู�ขอใช�บริการกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ

วิทยุ และโทรศัพท) ได�ตลอดเวลา 
 
2. รายละเอียดของระบบส่ือสาร 

2.1  ระบบสื่อสารผ�านสายใยแก�วนําแสง พร�อมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร โดยแยกตามสถานท่ี
ติดต้ัง ประกอบด�วยอุปกรณ)ดังนี้ 
2.1.1  สายใยแก�วนําแสงชนิด ADSS SM G652D ขนาด 24 cores จํานวน 2 

เส�นทาง พร�อมอุปกรณ) fiber optic termination ปลายทางท้ังสองแห�ง 
2.1.2  สถานท่ีติดต้ังของผู�ขอใช�บริการ 

• ตู� enclosure 19-inch rack ขนาดความสูงไม�น�อยกว�า 27U จํานวน 1 ชุด 
• อุปกรณ)สื่อสารสําหรับ เชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote 

Terminal Unit) ของผู� ใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS จํานวน 1 ระบบ 

• อุปกรณ)สื่อสารสําหรับ เชื่อมต�ออุปกรณ)ระบบป�องกัน (protection relay) 
(ระบบสื่อสารท่ีเชื่อมต�อกับอุปกรณ)ระบบป�องกัน มีหรือไม�มีก็ได� โดยการ
ไฟฟ�านครหลวงจะพิจารณาความจําเปjนในแต�ละรายว�าต�องมีระบบสื่อสาร
หรือไม�) 

• อุปกรณ)ป�องกันไฟกระชากจํานวน 1 ชุด 
• cabling และอุปกรณ)ประกอบอ่ืน ๆ 

2.1.3  สถานท่ีติดต้ังของการไฟฟ�านครหลวง 
• ตู� enclosure 19-inch rack ขนาดความสูงไม�น�อยกว�า 27U จํานวน 1 ชุด 
• อุปกรณ)สื่อสารสําหรับ เชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote 

Terminal Unit) ของผู� ใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS จํานวน 1 ชุด 

• Cabling  และอุปกรณ)ประกอบอ่ืน ๆ 
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2.2  วิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) จํานวน 1 เครื่อง ท่ีสามารถติดต�อสื่อสารกับ
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�าได�ตลอดเวลา 

2.3  โทรศัพท)สายตรง ติดต้ังท่ีผู�ขอใช�บริการจํานวน 1 เลขหมาย เพ่ือการติดต�อระหว�าง
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า และผู�ขอใช�บริการ 

 
3. ขอบเขตความรับผิดชอบ 

3.1  ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก  ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก ท่ีมีขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ�ารวมกัน 
เกิน 1 เมกะวัตต)ข้ึนไป  ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า และ ผู�ประกอบ
กิจการไฟฟ�ารายอ่ืน 
3.1.1  ระบบสื่อสารผ�านสายใยแก�วนําแสง พร�อมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร การไฟฟ�านคร

หลวง จะดําเนินการแจ�งค�าใช�จ�ายจริง โดยจะแจ�งให�ทราบภายหลังท่ีผู�ขอใช�
บริการ ได�ส�งข�อมูลรายละเอียดตําแหน�งสถานท่ีติดต้ังให�กับ การไฟฟ�านคร
หลวงแล�ว โดยผู�ขอใช�บริการ เสียค�าใช�จ�ายในการดําเนินการจัดหา การไฟฟ�า
นครหลวงจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของการไฟฟ�านครหลวง 
• เชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล SCADA/EMS 
• เชื่อมต�ออุปกรณ)ระบบป�องกัน (protection relay) (ระบบสื่อสารท่ีเชื่อมต�อ

กับอุปกรณ)ระบบป�องกัน มีหรือไม�มีก็ได� โดยการไฟฟ�านครหลวงจะพิจารณา
ความจําเปjนในแต�ละรายว�าต�องมีระบบสื่อสารหรือไม�) 

3.1.2  วิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) จํานวน 1 เครื่อง ผู�ขอใช�บริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของ ผู�ขอใช�บริการ 

3.1.3  โทรศัพท)สายตรง ติดต้ังท่ีผู�ขอใช�บริการจํานวน 1 เลขหมาย ผู�ขอใช�บริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของ ผู�ขอใช�บริการ 

3.2  ขอบเขตความรับผิดชอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ)ระบบสื่อสารของ การไฟฟ�านคร
หลวงจะสิ้นสุดท่ี MEA End Point ซ่ึงติดต้ังภายในสถานท่ีของผู�ขอใช�บริการ 
(รายละเอียดตาม communication system diagram) 

3.3  ผู�ขอใช�บริการต�องจัดหาวิทยุสื่อสารชนิด base radio ประจําคงท่ี (fixed radio) ตาม
ระเบียบท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนดและให�สามารถใช�งานติดต�อกับ การไฟฟ�านคร
หลวง ได�ตลอดเวลา 
3.3.1  ผู�ขอใช�บริการ เปjนผู�จัดหาวิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) 
3.3.2  ผู�ขอใช�บริการ เปjนผู�ดําเนินการขอร�วมข�ายกับการไฟฟ�านครหลวง โดยการ

ไฟฟ�านครหลวง จะนําเสนอ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน) และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) เพ่ือขออนุญาตการร�วม
ข�ายของผู�ขอใช�บริการ 

3.3.3  เม่ือได�รับการอนุญาตร�วมข�าย ผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบในการชําระ
ค�าตอบแทนรายป�ในการใช�ความถ่ีกับ กสทช. โดยตรง 
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3.3.4  การไฟฟ�านครหลวง เปjนผู�ดําเนินการโปรแกรมช�องใช�งานวิทยุสื่อสารชนิด
ประจําท่ี (fixed radio) ให�ใช�งานกับระบบของ การไฟฟ�านครหลวงได� 

3.4  ผู�ขอใช�บริการต�องจัดหาโทรศัพท)สายตรงจากผู�ให�บริการ (เช�น TOT, True หรือผู�
ให�บริการรายอ่ืน) 

3.5  ผู�ขอใช�บริการต�องจัดเตรียมระบบไฟฟ�ากระแสสลับขนาดไม�น�อยกว�า 30 แอมแปร) 
จํานวน 2 วงจร พร�อมอุปกรณ)สํารองไฟฟ�า เพ่ือจ�ายให�กับอุปกรณ)ระบบสื่อสารท่ี
ติดต้ังท้ังหมดภายในสถานท่ีติดต้ังของผู�ขอใช�บริการ 

3.6  การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�อนุญาตหรือระงับให�มีการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
ของ การไฟฟ�านครหลวง  ถ�าปรากฏว�าผู�ขอใช�บริการละเมิดระบบความปลอดภัยของ
ระบบสื่อสารของ การไฟฟ�านครหลวง ตามท่ีพระราชบัญญัติความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร)กําหนด 

3.7  การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับปรุงระบบสื่อสารของ การไฟฟ�านครหลวง ได�
ตามความจําเปjนทางเทคนิคท่ีจะมีข้ึน เม่ือได�แจ�งให�ผู�ขอใช�บริการทราบล�วงหน�าใน
เวลาอันควร 

 
4. การดําเนินงานเช่ือมโยงระบบส่ือสารของ การไฟฟ�านครหลวง 

4.1  ผู�ขอใช�บริการต�องชี้แจงแบบ ข�อมูลสถานท่ี และตําแหน�งท่ีติดต้ังให� การไฟฟ�านคร
หลวง พิจารณาก�อนดําเนินการ และเพ่ือคิดค�าใช�จ�ายในการก�อสร�าง และ/หรือ การ
ติดต้ังสายสัญญาณใยแก�วนําแสง 

4.2  ผู�ขอใช�บริการและเจ�าหน�าท่ี การไฟฟ�านครหลวง จะต�องร�วมทําการทดสอบระบบ
เชื่อมโยงก�อนใช�งานจริง 

4.3  ข้ันตอนการดําเนินงานเข�าร�วมข�ายวิทยุกับ การไฟฟ�านครหลวง 
4.3.1  ผู�ขอใช�บริการดําเนินการจัดทําหนังสือส�งถึงผู�ว�าการการไฟฟ�านครหลวงเพ่ือขอ

อนุญาตร�วมข�ายสื่อสาร โดยการไฟฟ�านครหลวงจะนําเสนอเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบร�วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน) 
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) ในการขยายโครงข�ายระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ภายหลังการพิจารณา การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งผลการขอ
อนุญาตให�ผู�ขอใช�บริการทราบ พร�อมกับข�อปฏิบัติซ่ึงผู�ใช�วิทยุคมนาคมต�อง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ) และเง่ือนไขตามท่ี กสทช. 
กําหนด 

4.3.2  เม่ือได�รับอนุญาต ให�ร�วมข�ายสื่อสารกับการไฟฟ�านครหลวงแล�วผู�ขอใช�บริการ
ชําระค�าตอบแทนในการใช�ความถ่ีให�กับ กสทช. และขออนุญาตนําเข�าเครื่อง
วิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) เข�ามาใช�งาน 

4.3.3  ผู�ขอใช�บริการต�องนําส�งเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) เพ่ือ
โปรแกรมช�องให�สามารถใช�กับระบบของการไฟฟ�านครหลวงได� 
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สิ่งแนบ 7 
รายละเอียดช�องทางการสื่อสาร (communication channel)   

กรณีผู�ขอใช�บริการเช่ือมโยงในระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต+ 
1.  วัตถุประสงค+การเช่ือมโยงระบบส่ือสาร 

1.1  เพ่ือเชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ของผู�ใช�บริการกับ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS (Supervisory Control and Data Acquisition / 
Distribution Management System) ของศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า 

1.2  เพ่ือให�การติดต�อสื่อสารระหว�างผู�ขอใช�บริการกับศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ
วิทยุ และโทรศัพท) ได�ตลอดเวลา 
 
2.  รายละเอียดของระบบส่ือสาร 

2.1  ระบบสื่อสารผ�านสายใยแก�วนําแสง พร�อมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร โดยแยกตามสถานท่ี
ติดต้ัง ประกอบด�วยอุปกรณ)ดังนี้ 
2.1.1  สายใยแก�วนําแสงชนิด ADSS SM G652D ขนาด 24 cores จํานวน 2 

เส�นทางพร�อมอุปกรณ) fiber optic termination ปลายทางท้ังสองแห�ง 
2.1.2  สถานท่ีติดต้ังของผู�ขอใช�บริการ 

• อุปกรณ)สื่อสารสําหรับ เชื่อมต�ออุปกรณ)ควบคุมระยะไกล (Feeder 
Remote Terminal Unit) ของผู�ใช�บริการกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS จํานวน 1 ระบบ 
• cabling และอุปกรณ)ประกอบอ่ืน ๆ 

2.2  วิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) จํานวน 1 เครื่อง ท่ีสามารถติดต�อสื่อสารกับ
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�าได�ตลอดเวลา 

2.3  โทรศัพท)สายตรง ติดต้ังท่ีผู�ขอใช�บริการจํานวน 1 เลขหมาย เพ่ือการติดต�อระหว�าง
ศูนย)ควบคุมระบบไฟฟ�า และผู�ขอใช�บริการ 

3.  ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.1   ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก ท่ีมีขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ�ารวมกัน เกิน 1 เมกะวัตต)ข้ึนไป 

ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือ ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน 
3.1.1  ระบบสื่อสารผ�านสายใยแก�วนําแสง พร�อมอุปกรณ)ระบบสื่อสาร การไฟฟ�านคร

หลวง จะดําเนินการแจ�งค�าใช�จ�ายจริง โดยจะแจ�งให�ทราบภายหลังท่ีผู�ขอใช�
บริการ ได�ส�งข�อมูลรายละเอียดตําแหน�งสถานท่ีติดต้ังให�กับ การไฟฟ�านคร
หลวงแล�ว โดยผู�ขอใช�บริการ เสียค�าใช�จ�ายในการดําเนินการจัดหา การไฟฟ�า
นครหลวงจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของการไฟฟ�านครหลวง 

3.1.2  วิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio)  จํานวน 1 เครื่อง ผู�ขอใช�บริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของผู�ขอใช�บริการ 
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3.1.3  โทรศัพท)สายตรง ติดต้ังท่ีผู�ขอใช�บริการจํานวน 1 เลขหมาย ผู�ขอใช�บริการ
ดําเนินการจัดหา โดยทรัพย)สินเปjนของ ผู�ขอใช�บริการ 

3.2  ขอบเขตความรับผิดชอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ)ระบบสื่อสารของ การไฟฟ�านคร
หลวงจะสิ้นสุดท่ี MEA End Point ซ่ึงติดต้ังภายในสถานท่ีของผู�ขอใช�บริการ 
(รายละเอียดตาม communication system diagram) 

3.3  ผู�ขอใช�บริการต�องจัดหาวิทยุสื่อสาร ชนิด  ประจําท่ี (fixed radio) ตามระเบียบท่ี 
การไฟฟ�านครหลวง กําหนดและ ให�สามารถใช�งานติดต�อกับ การไฟฟ�านครหลวง ได�
ตลอดเวลา 
3.3.1  ผู�ขอใช�บริการ เปjนผู�จัดหาวิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) ตามข�อ 2.2 
3.3.2  ผู�ขอใช�บริการ เปjนผู�ดําเนินการขอร�วมข�ายกับ การไฟฟ�านครหลวง โดย การ

ไฟฟ�านครหลวง จะนําเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน) และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) เพ่ือขออนุญาตการร�วม
ข�ายของผู�ขอใช�บริการ 

3.3.3  เม่ือได�รับการอนุญาตร�วมข�าย ผู�ขอใช�บริการเปjนผู�รับผิดชอบในการชําระ
ค�าตอบแทนรายป�ในการใช�ความถ่ีกับ กสทช โดยตรง 

3.3.4  การไฟฟ�านครหลวง เปjนผู�ดําเนินการโปรแกรมช�องใช�งานวิทยุสื่อสารชนิด
ประจําท่ี (fixed radio) ให�ใช�งานกับระบบของการไฟฟ�านครหลวงได� 

3.4  ผู�ขอใช�บริการต�องจัดหาโทรศัพท)สายตรงจากผู�ให�บริการ (เช�น TOT, True หรือผู�
ให�บริการรายอ่ืน) 

3.5  ผู�ขอใช�บริการต�องจัดเตรียมจุดเชื่อมต�อระบบไฟฟ�ากระแสสลับขนาดไม�น�อยกว�า 20 
แอมแปร) จํานวน 2 วงจร พร�อมอุปกรณ)สํารองไฟฟ�า เพ่ือจ�ายให�กับอุปกรณ)
ระบบสื่อสารท่ีติดต้ังท้ังหมดภายในสถานท่ีติดต้ังของผู�ขอใช�บริการ 

3.6  การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�อนุญาตหรือระงับให�มีการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
ของ การไฟฟ�านครหลวง  ถ�าปรากฏว�าผู�ขอใช�บริการละเมิดระบบความปลอดภัยของ
ระบบสื่อสารของ การไฟฟ�านครหลวง ตามท่ีพระราชบัญญัติความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร)กําหนด 

3.7  การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับปรุงระบบสื่อสารของ การไฟฟ�านครหลวง ได�
ตามความจําเปjนทางเทคนิคท่ีจะมีข้ึนเม่ือได�แจ�งให�ผู�ขอใช�บริการทราบล�วงหน�าในเวลา
อันควร 

 
4. การดําเนินงานเช่ือมโยงระบบส่ือสารของการไฟฟ�านครหลวง 

4.1  ผู�ขอใช�บริการต�องชี้แจงแบบ ข�อมูลสถานท่ี และตําแหน�งท่ีติดต้ังให� การไฟฟ�านคร
หลวง พิจารณาก�อนดําเนินการ และเพ่ือคิดค�าใช�จ�ายในการก�อสร�าง และ/หรือ การ
ติดต้ังสายสัญญาณใยแก�วนําแสง 

4.2  ผู�ขอใช�บริการและเจ�าหน�าท่ี การไฟฟ�านครหลวง จะต�องร�วมทําการทดสอบระบบ
เชื่อมโยงก�อนใช�งานจริง 
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4.3  ข้ันตอนการดําเนินงานเข�าร�วมข�ายวิทยุสื่อสารกับ การไฟฟ�านครหลวง 
4.3.1  ผู�ขอใช�บริการดําเนินการจัดทําหนังสือส�งถึงผู�ว�าการการไฟฟ�านครหลวงเพ่ือขอ

อนุญาตร�วมข�ายสื่อสาร โดยการไฟฟ�านครหลวงจะนําเสนอเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบ ร�วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน) 
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) ในการขยายโครงข�ายระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ภายหลังการพิจารณา การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งผลการขอ
อนุญาตให�ผู�ขอใช�บริการทราบ พร�อมกับข�อปฏิบัติซ่ึงผู�ใช�วิทยุคมนาคมต�อง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ) และเง่ือนไขตามท่ี กสทช. 
กําหนด 

4.3.2  เม่ือได�รับอนุญาต ให�ร�วมข�ายสื่อสารกับ การไฟฟ�านครหลวง แล�วผู�ขอใช�
บริการชําระค�าตอบแทนในการใช�ความถ่ีให�กับ กสทช. และขออนุญาตนําเข�า
เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) เข�ามาใช�งาน 

4.3.3  ผู�ขอใช�บริการต�องนําส�งเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจําท่ี (fixed radio) เพ่ือ
โปรแกรมช�องให�สามารถใช�กับระบบของการไฟฟ�านครหลวงได� 
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สิ่งแนบ 8 
ข�อกําหนดสําหรับอินเวอร+เตอร+ที่ใช�ในระบบผลิตไฟฟ�า 

ประเภทเช่ือมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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1. ขอบเขตและวัตถุประสงค+ 

ข�อกําหนดฯฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดเง่ือนไขทางเทคนิคในการเชื่อมต�อกับระบบไฟฟ�า
และแนวทางในการทดสอบสําหรับอินเวอร)เตอร) (Grid-connected Inverter) ท่ีใช�ในระบบผลิต
ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อไม�ว�าจะเปjน ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP) ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือ
ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือควบคุมผลกระทบจากการทํางานของ
อินเวอร)เตอร)เหล�านี้ท่ีอาจมีต�อระบบไฟฟ�าท้ังในด�านคุณภาพไฟฟ�าและความปลอดภัยต�อชีวิตและ
ทรัพย)สิน 
 

ข�อกําหนดฯฉบับนี้ประยุกต)ใช�กับอินเวอร)เตอร)ของผู�เชื่อมต�อทุกประเภท โดยอินเวอร)เตอร)
ท่ีใช�ในระบบผลิตไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อจะต�องผ�านการทดสอบและมีคุณสมบัติทางด�านเทคนิคตามท่ี
กําหนดไว�ในข�อกําหนดฯฉบับนี้ จึงจะอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านคร
หลวงได� 
 

การจัดทําข�อกําหนดฉบับนี้ได�อ�างอิงเนื้อหาจากมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข�องกับ Grid-
connected Inverter ท้ังในส�วนการกําหนดเง่ือนไขการเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า และการ
กําหนดแนวทางในการทดสอบอินเวอร)เตอร) โดยการอ�างอิงเนื้อหาจากมาตรฐานสากลข�างต�นยึดหลัก
ดังต�อไปนี้ 
 

- ในประเด็นท่ีมาตรฐานอ�างอิงข�างต�นมีการกําหนดไว�ชัดเจนครบถ�วนแล�วก็จะยกมาใช�
อ�างอิงเลย 

 

-  กรณีท่ีในประเด็นเดียวกันแต�ในแต�ละมาตรฐานมีการกําหนดเนื้อหารายละเอียดไว�
แตกต�างกัน จะพิจารณาเลือกใช�เนื้อหาตามมาตรฐานท่ีมีความเหมาะสมกับการนํามาใช�
ในระบบของการไฟฟ�านครหลวงมากกว�า 

 

-  หากในประเด็นใดท่ีเนื้อในมาตรฐานอ�างอิงไม�สอดคล�องกับการทํางานของระบบไฟฟ�า
ของการไฟฟ�านครหลวง จะพิจารณาปรับแก�เนื้อหาให�สอดคล�องกับการทํางานของระบบ
ไฟฟ�า 

 

มาตรฐานสากลเหล�านี้ได�แก� IEC 61727-2004, IEC 62116-2008, IEEE 1547-2003, 
IEEE 1547.1-2005 และ AS 4777.3-2005 ดังนั้นมาตรฐานอ�างอิงข�างต�นถือเปjนส�วนหนึ่งของ
ข�อกําหนดฯฉบับนี้ ประเด็นใดในข�อกําหนดฯท่ีไม�ได�ระบุรายละเอียดไว�ให�อ�างอิงเนื้อหาตาม
มาตรฐานสากลเหล�านี้ 
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2. นิยามคําศัพท+ 
 

2.1  อินเวอร+เตอร+ (Inverter) 
อุปกรณ)ซ่ึงทําหน�าท่ีเปลี่ยนไฟฟ�ากระแสตรง (DC) จากแผงเซลล)แสงอาทิตย)หรือ

แหล�งกําเนิดไฟฟ�ากระแสตรงอ่ืนๆ ไปเปjนไฟฟ�ากระแสสลับ (AC) ซ่ึงมีความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใช�งานต�อโดยการไฟฟ�าได� 
 

2.2  อินเวอร+เตอร+ท่ีใช�ในระบบผลิตไฟฟ�าประเภทเช่ือมต�อกับโครงข�าย (Grid-
connected Inverter) 

อินเวอร)เตอร)ชนิดท่ีจะต�องหยุดจ�ายพลังงานเข�าระบบจําหน�ายไฟฟ�า เม่ือแรงดันและ/หรือ
ความถ่ีไฟฟ�าในระบบไฟฟ�ามีค�าไม�อยู�ในช�วงการทํางานปกติตามท่ีกําหนดไว� หรือเม่ือเกิดสภาวะไอส)
แลนด่ิงข้ึน 

 

2.3  ฮาร+มอนิก (Harmonic) 
ส�วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน) (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปjนคาบใด ๆ 

ซ่ึงมีความถ่ีเปjนจํานวนเต็มเท�าของความถ่ีหลักมูล สําหรับระบบไฟฟ�าในประเทศไทยความถ่ีหลักมูลมี
ค�าเท�ากับ 50 Hz ดังนั้น ส�วนประกอบท่ีมีความถ่ีเปjน 100 Hz เรียกว�า ฮาร)มอนิกท่ี 2 (Second 
Harmonic) ส�วนประกอบท่ีมีความถ่ีเปjน 150 Hz เรียกว�า ฮาร)มอนิกท่ี 3 (Third Harmonic) 
 

2.4 ความเพ้ียนกระแสฮาร+มอนิกรวม (Total Harmonic Current Distortion, 
THDi) 

อัตราส�วนระหว�างค�ารากท่ีสองของผลบวกกําลังสอง (Root-Sum-Square) ของค�ากระแส 
RMS ของส�วนประกอบฮาร)มอนิก (Harmonic Component) กับค�ากระแส RMS ของส�วนประกอบ
ความถ่ีหลักมูล (Fundamental Component) เทียบเปjนร�อยละ 

 
                    THDi (%)      =                                          x   100 
 

 

2.5  แรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation or Flicker) 
การเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่องของค�า RMS (หรือค�า Peak) ของแรงดันไฟฟ�า ระหว�างค�า

ระดับแรงดัน 2 ระดับใกล�กัน ซ่ึงแต�ละระดับมีค�าคงท่ีในระยะเวลาท่ีแน�นอนแต�ไม�กําหนดช�วง
ระยะเวลา 
 

2.6  ไอส+แลนดิ่ง (Islanding) 
สภาวะซ่ึงส�วนหนึ่งของระบบโครงข�ายไฟฟ�าซ่ึงประกอบด�วยโหลดและเครื่องกําเนิดไฟฟ�า

ยังคงทํางานต�อเนื่องและแยกตัวออกจากส�วนท่ีเหลือของระบบโครงข�ายไฟฟ�า โหลดและเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าอาจเปjนการรวมกันระหว�างทรัพย)สินของการไฟฟ�าและผู�ใช�ไฟฟ�า 
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3. ข�อกําหนดทางเทคนิคสําหรับอินเวอร+เตอร+ 
 

3.1  การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า 
 

3.1.1  ฮาร+มอนิก 
เม่ืออินเวอร)เตอร)จ�ายไฟให�โหลดเชิงเส�นท่ีสมดุล (Balanced Linear Load) 

อินเวอร)เตอร)จะต�องไม�สร�างกระแสฮาร)มอนิกจ�ายเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าเกิน
ขีดจํากัดดังต�อไปนี้ (แสดงค�าเปjนร�อยละเทียบกับกระแสพิกัดของอินเวอร)เตอร)) 
 

อันดับคี่ ขีดจํากัดกระแส (%)  อับดับคู� ขีดจํากัดกระแส (%) 
3 - 9 4.0  2 - 10 1.0 

11 - 15 2.0  12 - 16 0.5 
17 - 21 1.5  18 - 22 0.375 
23 - 33 0.6  24 - 34 0.15 
≥ 35 0.3  ≥ 36 0.075 

ความเพ้ียนกระแสฮาร+มอนิกรวม (THDi) 5.0 % 
 

3.1.2  แรงดันกระเพ่ือม 
อินเวอร)เตอร)จะต�องไม�ก�อให�เกิดแรงดันกระเพ่ือมเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว�ตาม

มาตรฐาน IEC 61000-3-3 สําหรับอินเวอร)เตอร)ท่ีมีกระแสพิกัดไม�เกิน 16 A หรือ
มาตรฐาน IEC 61000-3-5 สําหรับอินเวอร)เตอร)ท่ีมีกระแสพิกัดเกินกว�า 75 A หรือ
มาตรฐาน IEC 61000-3-11 สําหรับอินเวอร)เตอร)ท่ีมีกระแสพิกัดไม�เกิน 75 A 

 

3.1.3  การจ�ายไฟฟ�ากระแสตรง 
อินเวอร)เตอร)จะต�องไม�สร�างไฟฟ�ากระแสตรง (DC Injection) จ�ายเข�าสู�ระบบ

โครงข�ายไฟฟ�าเกินกว�า 0.5 % ของกระแสพิกัดของอินเวอร)เตอร) 
 

3.2  การตอบสนองต�อระบบไฟฟ�า 
 

3.2.1  ช�วงแรงดันทํางาน 
 

(1) อินเวอร)เตอร)ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแรงดัน 230/400 V 
อินเวอร)เตอร)จะต�องปลดวงจรออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า หากขนาด

ของแรงดัน Line to Line หรือ Line to Neutral ในระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีค�า
ออกนอกช�วง 346 - 416 V และ 200 - 240 V ตามลําดับ ในระยะเวลาดังนี้ 
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ช�วงแรงดัน (โวลต+) เวลาในการปลดวงจรสูงสุด 
(วินาที) Line to Line Line to Neutral 

V < 199 V < 115 0.1 
199 ≤ V < 346 115 ≤ V < 200 2.0 
346 ≤ V ≤ 416 200 ≤ V ≤ 240 ทํางานต�อเนื่อง (ไม�ปลดวงจร) 
416 < V < 539 240 < V < 311 2.0 

V ≥ 539 V ≥ 311 0.05 
 

(2) อินเวอร)เตอร)ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแรงดัน 12 kV ข้ึนไป 
อินเวอร)เตอร)จะต�องปลดวงจรออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด หากขนาดของแรงดันในระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีค�าออกนอก
ช�วงแรงดันท่ีระบุในตารางต�อไปนี้ 

 

ช�วงแรงดัน (% Nominal Voltage 
ของอินเวอร+เตอร+) 

เวลาในการปลดวงจรสูงสุด 
(วินาที) 

V < 50% 0.1 
50% ≤ V < 85% 2.0 
85% ≤ V ≤ 110% ทํางานต�อเนื่อง (ไม�ปลดวงจร) 
110% < V < 135% 2.0 

V ≥ 135% 0.05 
 

 
3.2.2  ช�วงความถ่ีทํางาน 

อินเวอร)เตอร)จะต�องปลดวงจรออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าภายในเวลาไม�เกิน 
0.1 วินาที หากความถ่ีของระบบโครงข�ายไฟฟ�าไม�อยู�ในช�วง 47 - 52 Hz 

 

3.2.3  การป�องกันสภาวะไอส+แลนดิ่ง 
ในกรณีท่ีเกิดสภาวะไอส)แลนด่ิง อินเวอร)เตอร)จะต�องตรวจพบและปลดวงจรออก

จากระบบโครงข�ายไฟฟ�าภายในเวลาไม�เกิน 2 วินาที 
อย�างไรก็ตาม เนื่องจากการไฟฟ�านครหลวงมีการติดต้ังระบบสับเปลี่ยน

แหล�งจ�ายไฟโดยอัตโนมัติเม่ือระบบจ�ายไฟฟ�าขัดข�อง เพ่ือลดระยะเวลาการเกิดไฟฟ�า
ดับและผลกระทบต�อผู�ใช�ไฟฟ�า โดยขณะท่ีระบบข�างต�นทํางานผู�ใช�ไฟฟ�าจะประสบ
เหตุการณ)ไฟฟ�าดับเปjนเวลาประมาณ 0.3 วินาที นั่นคืออินเวอร)เตอร)จะประสบกับ
สภาวะไอส)แลนด่ิงเปjนเวลา 0.3 วินาทีเช�นกัน 

หลังจากผ�านไป 0.3 วินาที เม่ือระบบการไฟฟ�าจ�ายแรงดันกลับคืนมา หาก
อินเวอร)เตอร)ไม�ปลดวงจรออกไปภายในช�วงเวลาดังกล�าว อาจเกิดปvญหา Out of 
Synchronization คือแรงดันท่ีจ�ายจากอินเวอร)เตอร)มีมุมเฟสแตกต�างจากแรงดันท่ี
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จ�ายจากระบบการไฟฟ�า ซ่ึงอาจส�งผลให�เกิดแรงดันกระชากสร�างความเสียหายกับ
อินเวอร)เตอร)และอุปกรณ)อ่ืน ๆ ในระบบไฟฟ�าได� 

ดังนั้นเม่ือเกิดสภาวะไอส)แลนด่ิง หากอินเวอร)เตอร)ของผู�เชื่อมต�อไม�ปลดวงจร
ออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าภายในเวลา 0.3 วินาที และก�อให�เกิดความเสียหายกับ
ระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อหรือระบบของการไฟฟ�านครหลวงเนื่องจากปvญหา Out of 
Synchronization ผู�เชื่อมต�อต�องเปjนผู�รับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น 

 

3.2.4 การเช่ือมต�อหลังไฟฟ�ากลับคืน 
ภายหลังจากท่ีอินเวอร)เตอร)ปลดวงจร เนื่องจากเกิดไฟฟ�าดับหรือแรงดัน/ความถ่ี

ไม�อยู�ในช�วงท่ีกําหนด และเม่ือระบบโครงข�ายไฟฟ�ากลับเข�าสู�สภาวะปกติแล�ว
อินเวอร)เตอร)จะต�องหน�วงเวลาการเชื่อมต�อกลับเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าเปjนเวลา
อย�างน�อย 2 นาที 

 

4.  แนวทางการทดสอบอินเวอร+เตอร+ 
 

4.1  สถาบันหรือหน�วยงานท่ีทดสอบ 
อินเวอร)เตอร)จะต�องผ�านการทดสอบโดยหน�วยงานหรือสถาบันทดสอบท่ีเปjนกลาง 

และได�รับการรับรองตามมาตรฐานห�องทดสอบจาก ISO/IEC 17025 (สําหรับ
อินเวอร)เตอร)) หรือได�รับการตรวจสอบและยอมรับจากการไฟฟ�านครหลวง 

 

4.2  ประเภทของการทดสอบ 
 

4.2.1  การทดสอบการออกแบบ (Design Test) 
เปjนการทดสอบกับอินเวอร)เตอร)เพียงตัวเดียวท่ีเปjนตัวแทนของรุ�น เพ่ือยืนยันว�า

อินเวอร)เตอร)รุ�นท่ีจะนํามาติดต้ังใช�งานมีการออกแบบท่ีเหมาะสมสอดคล�องตาม
ข�อกําหนดท้ังในด�านการควบคุมคุณภาพไฟฟ�าและการตอบสนองต�อระบบไฟฟ�า 
อินเวอร)เตอร)รุ�นท่ีเคยผ�านการทดสอบการออกแบบแล�วไม�จําเปjนต�องทําการทดสอบ
การออกแบบซํ้าอีก 

การทดสอบการออกแบบต�องดําเนินการในทุกหัวข�อการทดสอบคือ ฮาร)มอนิก 
แรงดันกระเพ่ือม การจ�ายไฟฟ�ากระแสตรง ช�วงแรงดันทํางาน ช�วงความถ่ีทํางาน การ
ป�องกันการเกิดไอส)แลนด่ิง และการเชื่อมต�อหลังไฟฟ�ากลับคืน และต�องผ�านการ
ทดสอบโดยสถาบันท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 4.1 เท�านั้น 

 

4.2.2  การทดสอบประจําเครื่อง (Routine Test) 
เปjนการทดสอบท่ีต�องดําเนินการกับอินเวอร)เตอร)ทุกเครื่องท่ีจะนําไปติดต้ังใช�

งาน เพ่ือให�เกิดความม่ันใจในความปลอดภัยสูงสุดและป�องกันผลเสียท่ีอาจมีต�อระบบ
ไฟฟ�า หัวข�อทดสอบท่ีต�องทําการทดสอบประจําเครื่องคือ ช�วงแรงดันทํางาน ช�วง
ความถ่ีทํางาน และการป�องกันการเกิดไอส)แลนด่ิง 
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การทดสอบประจําเครื่องสามารถดําเนินการโดยสถาบันท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 
4.1 หรือห�องทดสอบของผู�ผลิตอินเวอร)เตอร)ซ่ึงได�รับการตรวจสอบและยอมรับจาก
การไฟฟ�านครหลวง 

 

4.3  วิธีการทดสอบและเกณฑ+การประเมิน 
 

4.3.1  การทดสอบฮาร+มอนิก 
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยให�อ�างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบและ

เกณฑ)การประเมินตามมาตรฐาน IEEE 1547.1-2005 ข�อ 5.11.1 ซ่ึงกําหนดให�
ทดสอบวัดค�ากระแสฮาร)มอนิกเม่ืออินเวอร)เตอร)ทํางานท่ี 33% 66% และ 100% 
ของพิกัดกระแส 

 

4.3.2  การทดสอบแรงดันกระเพ่ือม 
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยให�อ�างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบและ

เกณฑ)การประเมินตามมาตรฐาน IEC 61000-3-3 สําหรับอินเวอร)เตอร)ท่ีมีกระแส
พิกัดไม�เกิน 16 A หรือมาตรฐาน IEC 61000-3-5 สําหรับอินเวอร)เตอร)ท่ีมีกระแส
พิกัดเกินกว�า 75 A หรือมาตรฐาน IEC 61000-3-11 สําหรับอินเวอร)เตอร)ท่ีมีกระแส
พิกัดไม�เกิน 75 A 

 

4.3.3  การทดสอบการจ�ายไฟฟ�ากระแสตรง 
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยให�อ�างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบและ

เกณฑ)การประเมินตามมาตรฐาน IEEE 1547.1-2005 ข�อ 5.6 ซ่ึงกําหนดให�ทดสอบ
วัดค�ากระแสตรงเม่ืออินเวอร)เตอร)ทํางานท่ี 33% 66% และ 100% ของพิกัดกระแส 

 

4.3.4  การทดสอบช�วงแรงดันทํางาน 
 

(1)  Design Test 
 

1.1)  ข้ันตอนวิธีการทดสอบ 
การทดสอบแบ�งเปjน 2 ส�วน คือ Overvoltage และ Undervoltage 

ดังนี้ 
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หัวข�อ
ทดสอบ 

จํานวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

วิธีการทดสอบ 

Over-
voltage 

5 
X  

m1 
X 

n 

(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคู�มือการติดตั้งและข�อกําหนดจากผู�ผลิต 
(2) ตั้งค�าการทํางานของแหล�งจ�ายไฟฟ�าทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของชุด

อินเวอร)เตอร) 
(3) ตั้งค�า Overvoltage Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�าแรงดันทดสอบ (ดู

หมายเหตุ, m1) และตั้งค�า Setting การทํางานอ่ืนๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�า
การทํางานปกติ 

(4) ปรับแรงดันทดสอบเพิ่มข้ึนแบบทันทีทันใด โดยให�มีค�าเท�ากับ Overvoltage 
Trip Setting + 1 V และคงไว�จนกระทั่งอินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 

(5) บันทึกค�าระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 
(6) ในกรณีอินเวอร)เตอร) 3 เฟส ให�ทําการทดสอบทีละเฟสจนครบ 3 เฟส และ

ทดสอบทั้ง 3 เฟสพร�อมกันอีกคร้ัง โดยขณะทําการทดสอบในเฟสใด แรงดันใน
เฟสที่เหลือให�ตั้งค�าที่ระดับการทํางานปกติ 

Under-
voltage 

5 
X  

m2 
X 

n 

(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคู�มือการติดตั้งและข�อกําหนดจากผู�ผลิต 
(2) ตั้งค�าการทํางานของแหล�งจ�ายไฟฟ�าทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของชุด

อินเวอร)เตอร) 
(3) ตั้งค�า Undervoltage Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�าแรงดันทดสอบ 

(ดูหมายเหตุ, m2) และตั้งค�า Setting การทํางานอ่ืนๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�า
การทํางานปกติ 

(4) ปรับแรงดันทดสอบลดลงแบบทันทีทันใด โดยให�มีค�าเท�ากับ Undervoltage 
Trip Setting – 1 V และคงไว�จนกระทั่งอินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 

(5) บันทึกค�าระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 
(6) ในกรณีอินเวอร)เตอร) 3 เฟส ให�ทําการทดสอบทีละเฟสจนครบ 3 เฟส และ

ทดสอบทั้ง 3 เฟสพร�อมกันอีกคร้ัง โดยขณะทําการทดสอบในเฟสใด แรงดันใน
เฟสที่เหลือให�ตั้งค�าที่ระดับการทํางานปกติ 

หมายเหตุ :  
m1 คือ จํานวนแรงดันสูงเกินทีต่�องทดสอบ 2 ค�า คือ 241 V และ 311 V สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมต�อกับ
ระบบ 230/400 V หรือ 110% Un และ 135% Un สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมต�อกับระบบ 12 kV ข้ึนไป * 
m2 คือ จํานวนแรงดันต่ําเกินที่ต�องทดสอบ 2 ค�า คือ 199 V และ 114 V สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมต�อกับ
ระบบ 230/400 V หรือ 85% Un และ 50% Un สําหรับอินเวอร)เตอร)ที่เชื่อมต�อกับระบบ 12 kV ข้ึนไป * 
n คือ จํานวนคร้ังที่ต�องทดสอบเพิ่มเติมในกรณีที่อินเวอร)เตอร)เปjนชนิด 3 เฟส โดยทดสอบทีละเฟสและ
ทดสอบทั้ง 3 เฟสพร�อมกัน 
* กรณีที่อินเวอร)เตอร)ไม�สามารถปรับ Overvoltage Trip Setting และ/หรือ Undervoltage Trip Setting 

ได�ถึงค�าสูงสุดและต่ําสุดตามที่กําหนดได� ให�ปรับ Overvoltage Trip Setting และ/หรือ Undervoltage 
Trip Setting ไปที่ค�าแรงดันสูงสุดและ/หรือแรงดันต่ําสุดที่อินเวอร)เตอร)สามารถปรับตั้งค�าได�ตามลําดับ 
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1.2)  เกณฑ)การประเมิน 
ในการทดสอบแต�ละครั้งอินเวอร)เตอร)ต�องหยุดจ�ายไฟเข�าระบบภายใน

ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในข�อ 3.2.1 
 

(2)  Routine Test 
ให�อ�างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบและเกณฑ)การประเมินเช�นเดียวกับ Design 

Test แต�ปรับลดจํานวนครั้งในการทดสอบลง โดยกรณี Overvoltage ทดสอบ 
m1 X n ครั้ง และ Undervoltage ทดสอบ m2 X n ครั้ง 

 

 

4.3.5  การทดสอบช�วงความถ่ีทํางาน 
 

(1)  Design Test 
 

1.1)  ข้ันตอนวิธีการทดสอบ 
การทดสอบแบ� ง เปjน  2 ส� วนคือ Overfrequency และ 

Underfrequency ดังนี้ 
 

 

หัวข�อ
ทดสอบ 

จํานวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

วิธีการทดสอบ 

Over-
frequency 

5 

(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคู�มือการติดตั้งและข�อกําหนดจากผู�ผลิต 
(2) ตั้งค�าการทํางานของแหล�งจ�ายไฟฟ�าทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของ

ชุดอินเวอร)เตอร) 
(3) ตั้งค�า Overfrequency Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�าทดสอบ 

52.1 Hz และตั้งค�า Setting การทํางานอ่ืนๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�าการ
ทํางานปกติ 

(4) ป รับความถ่ีทดสอบเพิ่ม ข้ึนแบบทันทีทันใด โดยให� มีค�า เท�า กับ 
Overfrequency Trip Setting + 0.1 Hz และคงไว�จนกระทั่ง
อินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 

(5) บันทึกค�าระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 

Under-
frequency 

5 

(1) ติดตั้งชุดอินเวอร)เตอร)ตามคู�มือการติดตั้งและข�อกําหนดจากผู�ผลิต 
(2) ตั้งค�าการทํางานของแหล�งจ�ายไฟฟ�าทั้งหมดที่เงื่อนไขการทํางานปกติของ

ชุดอินเวอร)เตอร) 
(3) ตั้งค�า Underfrequency Trip Setting ของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�าทดสอบ 

46.9 Hz และตั้งค�า Setting การทํางานอ่ืนๆของชุดอินเวอร)เตอร)ที่ค�า
การทํางานปกติ 

(4 )  ป รับความ ถ่ีทดสอบลดลงแบบทันทีทัน ใด โดยให� มีค� า เท� า กับ 
Underfrequency Trip Setting – 0.1 Hz และคงไว�จนกระทั่ง
อินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 

(5) บันทึกค�าระยะเวลาที่อินเวอร)เตอร)หยุดจ�ายไฟเข�าระบบ 
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1.2)  เกณฑ)การประเมิน 
ในการทดสอบแต�ละครั้งอินเวอร)เตอร)ต�องหยุดจ�ายไฟเข�าระบบภายใน

เวลาไม�เกิน 0.1 วินาที 
 

 (2)  Routine Test 
ให�อ�างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบและเกณฑ)การประเมินเช�นเดียวกับ Design 

Test แต�ปรับลดจํานวนครั้งในการทดสอบลง โดยกรณี Overfrequency 
ทดสอบ 1 ครั้ง และ Underfrequency ทดสอบ 1 ครั้ง 

 

4.3.6  การทดสอบการป�องกันสภาวะไอส+แลนดิ่ง 
 

(1)  Design Test 
 

1.1)  ข้ันตอนวิธีการทดสอบ 
ให�อ�างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62116-2008 

 

1.2)  เกณฑ)การประเมิน 
ในการทดสอบแต�ละครั้งอินเวอร)เตอร)จะต�องหยุดจ�ายไฟเข�าระบบ

ภายในเวลาไม�เกิน 2 วินาที 
 

(2)  Routine Test 
 

2.1)  ข้ันตอนวิธีการทดสอบ 
ทดสอบตามวิธีการในข�อ 6.1 ของมาตรฐาน IEC 62116-2008 แต�ให�

ทดสอบเฉพาะเง่ือนไขการทดสอบดังต�อไปนี้ 
 

Condition 
% Change in Real Load, 

Reactive Load from Nominal 
จํานวนครั้งการ

ทดสอบ 
A 0 , 0 1 
B 0 , 0 1 
C 0 , 0 1 

หมายเหตุ 
- Condition A หมายถึงอินเวอร)เตอร)ทํางานท่ี Maximum Output Power และแรงดันท่ีป�อน

ให�อินเวอร)เตอร)มีค�ามากกว�า 90% ของช�วงแรงดันพิกัด 
- Condition B หมายถึงอินเวอร)เตอร)ทํางานระหว�าง 50% - 66% ของ Maximum Output 

Power และแรงดันท่ีป�อนให�อินเวอร)เตอร)มีค�า 50% ของช�วงแรงดันพิกัด ± 10% 
- Condition C หมายถึงอินเวอร)เตอร)ทํางานระหว�าง 25% - 33% ของ Maximum Output 

Power และแรงดันท่ีป�อนให�อินเวอร)เตอร)มีค�าน�อยกว�า 10% ของช�วงแรงดันพิกัด 
- % Change in Real Load, Reactive Load from Nominal = 0 , 0 หมายความว�าท้ัง Real 

Power และ Reactive Power ท่ีจ�ายจากอินเวอร)เตอร)ถูก AC Loads ในวงจรทดสอบดูดกลืน
พลังงานไปท้ังหมด ดังน้ันท้ัง Real Power และ Reactive Power ท่ีไหลไปยัง AC Power 
Source จึงมีค�าเปjนศูนย) 
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2.2)  เกณฑ)การประเมิน 
ในการทดสอบแต�ละครั้งอินเวอร)เตอร)จะต�องหยุดจ�ายไฟเข�าระบบ

ภายในเวลาไม�เกิน 2 วินาที 
 

4.3.7  การทดสอบการเช่ือมต�อหลังไฟฟ�ากลับคืน 
เปjนการทดสอบประเภท Design Test โดยให�อ�างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE 
1547.1-2005 ข�อ 5.10 ส�วนเกณฑ)การประเมินให�อ�างอิงตามข�อ 3.2.4 ในข�อกําหนดฉบับนี้ 



 

 

 
ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย 

ข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
พ.ศ. 2558  
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1.  นิยามคําศัพท) 
 

“ระบบโครงข�ายไฟฟ�า”   หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า

นครหลวง 

 “ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า”  หมายความว�า ผู�ได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�าหรือผู�ท่ี

ได�รับการยกเว�นไม�ต�องขอใบอนุญาตการประกอบ

กิจการไฟฟ�าท่ีผลิต จัดให�ได�มา จัดส�ง จําหน�ายไฟฟ�า

หรือควบคุมระบบไฟฟ�าตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

“ผู�ใช�ไฟฟ�า”   หมายความว�า ผู�ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�ขอใช�บริการ”  หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่อง

กําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบ

กิจการไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการ

ไฟฟ�านครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีขออนุญาต

เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย

ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�เชื่อมต�อ”   หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�า

นครหลวงให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบ

โครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าเข�ากับ

ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและ/

หรือผู� ใช�ไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตให� เชื่อมต�อเครื่อง

กําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการ

ไฟฟ�านครหลวงและผ�านการทดสอบการเชื่อมต�อ

ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนดแล�ว 

“ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�กับการ

ไฟฟ�านครหลวง ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าจาก

ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากท่ีมีการประกาศและยังมี

ผลบังคับใช�ท้ังหมด  
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“ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก”   หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�กับการ

ไฟฟ�าฝIายผลิตแห�งประเทศไทย ตามระเบียบการรับ

ซ้ือไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก ท่ีมีการประกาศ

และยังมีผลบังคับใช�ท้ังหมด  

“ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า”       หมายความว�า   ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีการติดต้ังใช�งานเครื่อง

กําเนิดไฟฟ�า และเดินขนาน (Synchronize) เครื่อง

กําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

“ผู�ประกอบกิจการรายอ่ืน”    หมายความว�า    ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

 “จุดรับซ้ือไฟฟ�า”  หมายความว�า จุดท่ีติดต้ังมาตรวัดไฟฟ�าท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก

จําหน�ายไฟฟ�าให�กับการไฟฟ�านครหลวง หรือจุดท่ี

ติดต้ังมาตรวัดไฟฟ�าท่ีผู�ขอใช�บริการรับซ้ือไฟฟ�าจาก

การไฟฟ�านครหลวง  

“จุดเชื่อมต�อ”   หมายความว�า จุดท่ีอุปกรณ(ของผู� เชื่อมต�อเชื่อมต�อเข�ากับระบบ

โครงข�ายไฟฟ�า 

 “กําลังผลิตติดต้ัง”  หมายความว�า  ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของเครื่องกําเนิด

ไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ ท่ีจะขอเชื่อมต�อเข�ากับ

ระบบโครงข�ายไฟฟ�า (หน�วยเปVนกิโลวัตต(/เมกะวัตต() 

“กําลังไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบ”  หมายความว�า  ปริมาณกําลังไฟฟ�าสูงสุดจากผู�ขอใช�บริการท่ีจะจ�าย

เข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามสัญญาท่ีทําไว�กับการ

ไฟฟ�า (หน�วยเปVนกิโลวัตต(/เมกะวัตต() 

“อินเวอร(เตอร( (Inverter)”  หมายความว�า  อุปกรณ(ซ่ึงทําหน�าท่ีเปลี่ยนไฟฟ�ากระแสตรงจากแผง

เซลล(แสงอาทิตย(หรือแหล�งกําเนิดไฟฟ�ากระแสตรง

อ่ืนๆ ไปเปVนไฟฟ�ากระแสสลับซ่ึงมีความเหมาะสมท่ี

จะนําไปใช�งานต�อโดยการไฟฟ�าได� 

“อินเวอร(เตอร(ท่ีใช�ในระบบผลิตไฟฟ�าประเภทเชื่อมต�อกับโครงข�าย (Grid-connected Inverter)”   

หมายความว�า   อินเวอร(เตอร(ชนิดท่ีจะต�องหยุดจ�าย

พลังงานเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า เม่ือแรงดันและ/

หรือความถ่ีไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีค�าไม�อยู�

ในช�วงการทํางานปกติตามท่ีกําหนดไว� หรือเม่ือเกิด
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สภาวะการจ�ายไฟฟ�าแบบแยกตัวอิสระ (Islanding) 

ข้ึน 
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หน�าท่ี  4                                                       การไฟฟ�านครหลวง  

2.  วัตถปุระสงค)และขอบเขต 
 

2.1 วัตถุประสงค) 
       ข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ มีวัตถุประสงค(เพ่ือกําหนด
ขอบเขตและแนวทางในการดําเนินการขออนุญาตเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านคร
หลวง สําหรับผู�ขอใช�บริการใช�ในการวางแผนและดําเนินการ เพ่ือให�การใช�บริการระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าเปVนไปด�วยความเรียบร�อยและเปVนธรรม ไม�ส�งผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าและผู�ใช�บริการ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�ารายอ่ืน 

2.2 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ ใช�กับผู�ขอใช�บริการทุกรายดังนี้ 
2.2.1 ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 
2.2.2 ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) 
2.2.3 ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 
2.2.4 ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน 

 
3. ลักษณะการให�บริการ 
      การไฟฟ�านครหลวงจะให�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ในลักษณะดังต�อไปนี้ 
  3.1 รับซ้ือไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากท่ีผลิตไฟฟ�าตามลักษณะกระบวนการผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนหรือระบบผลิตพลังงานความร�อนและไฟฟ�าร�วมกัน (Cogeneration หรือ 
Combined Heat and Power: CHP) ท่ีมีปริมาณพลังไฟฟ�าเสนอขาย ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�า
จากผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากท่ีมีการประกาศและยังมีผลบังคับใช�ท้ังหมด 
  3.2 รับเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีความประสงค(จะติดต้ังเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าเพ่ือผลิตพลังไฟฟ�าใช�เองและขออนุญาตเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือรับเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน   
       3.3 รับเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก ซ่ึงทําสัญญาจําหน�ายไฟฟ�า
ให�กับการไฟฟ�าฝIายผลิตแห�งประเทศไทย 
 
4. เอกสารในการขอใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 การขอใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�ผู�ขอใช�บริการยื่นเอกสารให�การไฟฟ�านครหลวง   
ใช�ประเมินความเปVนไปได�ของการให�บริการและการวิเคราะห(ผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�านครหลวงดังนี้ 
         4.1 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 
            แบบคําขอจําหน�ายไฟฟ�า และเอกสารประกอบการขอจําหน�ายไฟฟ�า ตามประกาศการ
รับซ้ือไฟฟ�าหรือระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากท่ีมีการประกาศและยังมีผล
บังคับใช�ท้ังหมด 
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 4.2 กรณีประสงค(จะติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ือผลิตพลังไฟฟ�าใช�เองและขออนุญาต
เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
                 แบบคําขอเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า (แนบ) และเอกสารประกอบแบบคําขอฯ 

 4.3 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก  
                 แบบคําขอเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า (แนบ) และเอกสารประกอบแบบคําขอฯ 

 4.4 กรณีผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน 
                 กฟน. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปVนรายๆ ไป 
 
5. ข้ันตอนการขอใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 ผู�ขอใช�บริการท่ีประสงค(จะขอใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง    
ตามข�อ 3 สามารถยื่นเอกสารได�ท่ี ท่ีทําการการไฟฟ�านครหลวงเขต หากผู�ขอใช�บริการต�องการ
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถตรวจสอบรายละเอียดได�ท่ี www.mea.or.th หรือติดต�อสอบถาม
โดยตรงได�ท่ีฝIายเศรษฐกิจพลังไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวง เลขท่ี 121 ถนนจักรเพชร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท( 02-220-5706-7 ในเวลาทําการ 07.30-15.30 น. 
 5.1 ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 

       5.1.1 ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก ยื่นแบบคําขอจําหน�ายและเอกสารประกอบการ 
พิจารณา ท่ีการไฟฟ�านครหลวงเขต 

       5.1.2 กฟน. แจ�งผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ�าและค�าใช�จ�าย (หากมี) ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในระเบียบ/ประกาศฯท่ีมีผลบังคับใช�ในขณะนั้น ท้ังนี้ ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากจะต�องจัดส�ง
แผนงานการดําเนินการก�อสร�างโรงไฟฟ�าให� กฟน. เห็นชอบก�อนลงนามสัญญา  

       5.1.3 ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากชําระค�าใช�จ�ายท่ีการไฟฟ�านครหลวงเขต 
       5.1.4 กฟน. แจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากมาลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�าฯ ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดในระเบียบ/ประกาศฯท่ีมีผลบังคับใช�ในขณะนั้น หากพ�นจากระยะเวลาท่ีกําหนด
แล�ว กฟน. ไม�ได�รับแจ�งถึงเหตุสุดวิสัยท่ีไม�สามารถดําเนินการได�ตามแผนงานท่ีแจ�ง กฟน. ไว� จะถือว�า
คําขอจําหน�ายไฟฟ�าฯ เปVนอันยกเลิก 
            ท้ังนี้ หากลงนามแล�ว แต�มิได�มีการดําเนินการก�อสร�างโรงไฟฟ�าตามแผนงานท่ีแจ�ง
ไว� กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฯ 

       5.1.5 ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากจะต�องนําหนังสือรับรองการอนุญาตให�ก�อสร�างโรงงาน
ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ใบอนุญาตผลิตและจําหน�ายไฟฟ�าจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ใบอนุญาตทาง
สิ่งแวดล�อมและใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดมาแสดงกับ กฟน. ล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 15 วัน
ทําการ ก�อนวันเริ่มต�นเชื่อมต�อ  
             หากการเชื่อมต�อของผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก เปVนไปตามข�อกําหนด           
การเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าและข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟน. 
ครบถ�วนแล�ว ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากจึงจะเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟน. ได�   
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       5.1.6 กฟน. ตรวจระบบการเชื่อมต�อรวมท้ังระบบควบคุมและป�องกัน ให�แล�วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก แจ�งความประสงค(ให� กฟน. เข�าตรวจสอบ
ระบบไฟฟ�าก�อนจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบ หากเปVนไปตามข�อกําหนดของ กฟน. ครบถ�วนแล�ว ผู�ผลิตไฟฟ�า
ขนาดเล็กมากจึงจะจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบได� โดย กฟน. จะมีหนังสือแจ�งกําหนดวัน COD ให�ผู�ผลิตไฟฟ�า
ขนาดเล็กมาก ทราบ 
              ท้ังนี้ ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก ท่ีติดต้ังอุปกรณ(ไฟฟ�าแล�ว จะจ�ายไฟฟ�าเข�า
ระบบได�เม่ือ กฟน. ได�ตรวจสอบการเชื่อมต�อระบบไฟฟ�าและอุปกรณ(ท่ีติดต้ัง ตลอดจนแผนปฏิบัติการ
เชื่อมต�อตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าและข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า โดยการไฟฟ�านครหลวงจะดําเนินการตรวจสอบให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีผู�ขอใช�
บริการแจ�งความประสงค(ให�การไฟฟ�านครหลวงเข�าตรวจสอบระบบไฟฟ�าก�อนจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบ 

 5.2 ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน และ 
ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
       5.2.1 ผู�ขอใช�บริการยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า   
นครหลวงและเอกสารประกอบการพิจารณา ท่ีการไฟฟ�านครหลวงเขต โดยจะต�องส�งแบบการติดต้ัง
อุปกรณ(ไฟฟ�าพร�อมรายละเอียดให�การไฟฟ�านครหลวงพิจารณาให�ความเห็นชอบก�อนการติดต้ัง
อุปกรณ(ไฟฟ�า ท้ังนี้การออกแบบติดต้ังอุปกรณ(ไฟฟ�าจะต�องเปVนไปตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 
       5.2.2 การไฟฟ�านครหลวงแจ�งผลการพิจารณาและค�าใช�จ�าย (หากมี) ภายใน 45 วัน 
สําหรับกรณีประสงค(จะติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ือผลิตพลังไฟฟ�าใช�เองและขออนุญาตเชื่อมต�อ    
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือภายใน 90 วันสําหรับกรณีผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก และผู�ประกอบกิจการ
รายอ่ืน นับจากวันท่ีการไฟฟ�านครหลวงได�รับเอกสารถูกต�องครบถ�วนสมบูรณ( 
       5.2.3 ผู�ขอใช�บริการชําระค�าใช�จ�าย ท่ีการไฟฟ�านครหลวงเขตตามพ้ืนท่ีติดต้ัง         
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณาขอเชื่อมต�อฯของการไฟฟ�านครหลวง 
       5.2.4 ผู�ขอใช�บริการท่ีติดต้ังอุปกรณ(แล�ว จะจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบได�เม่ือการไฟฟ�า      
นครหลวงได�ตรวจสอบการเชื่อมต�อระบบไฟฟ�าและอุปกรณ(ท่ีติดต้ัง ตลอดจนแผนปฏิบัติการเชื่อมต�อ
ตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบไฟฟ�าและข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�ขอใช�
บริการต�องมีหนังสือแจ�งความพร�อมและกําหนดวันให�การไฟฟ�านครหลวงเข�าตรวจระบบการเชื่อมต�อ
รวมท้ังระบบควบคุมและป�องกัน ซ่ึงการไฟฟ�านครหลวงจะดําเนินการตรวจสอบให�แล�วเสร็จภายใน 
30 วัน นับจากวันท่ีผู�ขอใช�บริการมีหนังสือแจ�งความประสงค(ให�การไฟฟ�านครหลวงเข�าตรวจสอบ 

       5.2.5 ผู�ขอใช�บริการจะต�องนําหนังสือรับรองการอนุญาตให�ก�อสร�างโรงงานติดต้ัง  
เครื่องกําเนิดไฟฟ�า ใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาตจําหน�ายไฟฟ�า ใบอนุญาตทางสิ่งแวดล�อม และ
ใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดมาแสดงกับการไฟฟ�านครหลวงล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 15          
วันทําการ ก�อนวันเริ่มต�นเชื่อมต�อ  
                        หากการเชื่อมต�อของผู�ขอใช�บริการเปVนไปตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าและข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงครบถ�วน
แล�ว ผู�ขอใช�บริการจึงจะเชื่อมต�อได� 
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       5.2.6 การไฟฟ�านครหลวงแจ�งให�ผู�ขอใช�บริการมาลงนามสัญญาการขอเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟน. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากพ�นจากระยะเวลาท่ีกําหนดนี้แล�ว จะ
ถือว�าคําขอเชื่อมต�อฯ เปVนอันยกเลิก  
             หากผู�ขอใช�บริการมีความประสงค(จะดําเนินการต�ออายุสัญญาฯ จะต�องทํา
หนังสือแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วัน โดยการเชื่อมต�อของผู�ขอใช�บริการ
จะต�องเปVนไปตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าและข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง การไฟฟ�านครหลวงจึงจะดําเนินการต�ออายุสัญญาฯ กับผู�ขอ
ใช�บริการ 
 
6. หลักเกณฑ)และเงื่อนไขการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
        การไฟฟ�านครหลวงจะพิจารณารับเชื่อมต�อและ/หรือรับซ้ือไฟฟ�าจากผู�ขอใช�บริการ         
ท่ียอมรับและปฏิบัติตามข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ข�อกําหนดการเชื่อมต�อ      
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าและข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า    
        เพ่ือความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์
ตรวจสอบอุปกรณ(ป�องกัน มาตรวัดไฟฟ�า คุณภาพไฟฟ�าทุกปtหรือตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นสมควร  
และกรณีท่ีมีการแก�ไข ปรับปรุง ขอให�ผู�ใช�บริการดําเนินการเม่ือได�รับแจ�งจากการไฟฟ�านครหลวง   
เปVนลายลักษณ(อักษร 

7. ค�าใช�จ�ายและเงื่อนไขในการชําระเงิน 
        การไฟฟ�านครหลวงคิดค�าใช�จ�ายในการใช�บริการสําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากเปVนไป
ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก และผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็กเปVนไปตาม
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก  
        สําหรับผู�ขอใช�บริการท่ีเปVนผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าขอเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจะคิดค�าใช�จ�ายเฉพาะการติดต้ังอุปกรณ(ป�องกันเพ่ิมเติมในส�วนของการ
ไฟฟ�านครหลวงเพ่ือรองรับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า และอุปกรณ(ควบคุมระยะไกลตามท่ีระบุ
ในข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
        ในกรณีท่ีมีการขยายเขต ปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�าเพ่ือรองรับการเชื่อมต�อ ผู�ขอใช�
บริการเปVนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด   
        หลังจากมีการเชื่อมต�อผู�ขอใช�บริการเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว หากมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ประสงค(ทําการเปลี่ยนแปลงเปVนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�าย  
        การไฟฟ�านครหลวงจะไม�คิดค�าใช�จ�ายในการตรวจสอบแบบสําหรับผู�ขอใช�บริการท่ีเชื่อมต�อ
กับระบบแรงดันตํ่า  
        สําหรับค�าใช�จ�ายในการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าสําหรับผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอ่ืน
การไฟฟ�านครหลวงจะพิจารณาเปVนกรณีๆ ไป 
            ผู�ขอใช�บริการจะต�องชําระค�าใช�จ�ายภายใน 30 วัน หลังจากได�รับแจ�งจากการไฟฟ�านครหลวง 
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8. กรรมสิทธิ์และทรัพย)สิน 

 ระบบไฟฟ�า (ยกเว�นมาตรวัดไฟฟ�าท่ีขายไฟฟ�าให�ผู�ใช�บริการเปVนทรัพย(สินของการไฟฟ�านคร
หลวง) ท่ีอยู�ในเขตรับผิดชอบของผู�ขอใช�บริการเปVนทรัพย(สินของผู�ขอใช�บริการ รวมถึงการดูแล รักษา 
เว�นแต�จะมีการตกลงเปVนอย�างอ่ืน 
 
9. ความรับผิดชอบต�อความเสียหายของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
      ผู�เชื่อมต�อต�องบํารุงรักษาอุปกรณ(ในระบบไฟฟ�าให�อยู�ในสภาพดีพร�อมทํางาน  
 หากมีความเสียหายเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความบกพร�องทางด�านอุปกรณ(ป�องกัน         
การควบคุมคุณภาพไฟฟ�าท่ีไม�ได�มาตรฐาน การปฏิบัติการท่ีบกพร�อง หรือสาเหตุอ่ืนๆ จากฝIายใด    
ฝIายนั้นจะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายดังกล�าว  
 ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก�ทรัพย(สินหรือชีวิตต�อบุคคลท่ี 3 การไฟฟ�านครหลวงและผู�
เชื่อมต�อจะต�องร�วมกันตรวจสอบความเสียหายว�าเกิดจากฝIายใด ฝIายนั้นจะต�องรับผิดชอบออก
ค�าใช�จ�ายท้ังหมดในการซ�อมแซมหรือทําให�กลับคืนสู�สภาพเดิมและยินยอมชดใช�ค�าเสียหายท้ังหมด 
 
10. การร�องเรียนปAญหาจากการปฏิบัติตามข�อกําหนดเกี่ยวกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 ในกรณีท่ีผู�เชื่อมต�อมีความประสงค(จะยื่นคําร�องจากการปฏิบัติตามข�อกําหนดเก่ียวกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�ยื่นต�อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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สิ่งแนบ  
แบบคําขอเช่ือมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

  

ส�วนท่ี1 รายละเอียดของผู�ขอใช�บริการ 
ชื่อผู�ขอใช�บริการ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู�  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท(      …………………………………โทรศัพท(มือถือ.....................…………….… โทรสาร 
…………………………………………………… 
ท่ีตั้งโครงการ  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท(      …………………………………………………………….… โทรสาร …………………………………………………… 
ประเภทกิจการ  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงค(ในการเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  …………………………………………………………………………. 

ส�วนท่ี 2  รายละเอียดทางเทคนิค 
ระดับแรงดันไฟฟ�าท่ีต�องการเชื่อมโยงกับระบบของ กฟน.  ....................................... กิโลโวลต( 
ขนาด/แรงดัน/Vector group ของหม�อแปลงไฟฟ�า     ....................................... 
ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า  …………………………………………………………………………………………………………… 
จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของโครงการ .................เครื่อง   กําลังการผลิตไฟฟ�ารวม ……………….  กิโลวัตต( 

� กรณีชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเปVนอินเวอร(เตอร(   
ยี่ห�อ...................................... รุ�น............................................... จํานวน.........................เครื่อง   
พิกัดกําลังไฟฟ�า.................กิโลวัตต(ต�อเครื่อง   พิกัดแรงดันด�าน AC ...............................โวลต(                
 เฟส (เฟสเดียว หรือ 3 เฟส) .................. Firmware Version.................................................
คุณสมบัติเฉพาะทางไฟฟ�า (Electrical Specification) เปVนไปตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง  

กรณีมีอินเวอร�เตอร�มากกว�า 1 รุ�น ให�แนบรายละเอียดเพ่ิมเติมให�ครบ 

ส�วนท่ี 3 ข�อมูลโหลดของโครงการ 
กําลังไฟฟ�าท่ีรับจาก กฟน.                สูงสุด ................... กิโลวัตต(         ตํ่าสุด ....................... กิโลวัตต( 
กําลังไฟฟ�ารวมท่ีติดต้ัง                    สูงสุด ................... กิโลวัตต(         ตํ่าสุด ....................... กิโลวัตต( 

ส�วนท่ี 4 รายช่ือผู�ติดต�อประสานงาน 
ชื่อ-นามสกุล  …………………………………………………………….………..  ตําแหน�ง…………………………………….…... 
โทรศัพท(      …………………………………………โทรศัพท(มือถือ....................................… โทรสาร 
…………………………………………………… 
e-mail address   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส�วนท่ี 5   เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม * (ลงนามและประทับตราของบริษัททุกหน�า) 
1. แผนผังแสดงท่ีตั้งของโรงงานหรือแผนท่ีของระบบไฟฟ�า 
2. แบบระบบไฟฟ�า (Single Line Diagram) และระบบป�องกัน (Metering and Relaying Diagram) 

พร�อมวิศวกรรับรองแบบ และสําเนาใบประจําตัวผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรท่ียังไม�หมดอายุ 
3.  ฟ?งก(ชั่นการทํางานของระบบป�องกัน  
4. รายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า พร�อมข�อกําหนดทางเทคนิค (Specification) เช�น ค�า Xd, Xq, 

Ro, Xo, R2, X2, Xd”, Xq”, Xd’, Xq’, Td”, Tq”, Td’, Tq’, P-Q curve (เฉพาะผู�ขอใช�บริการ
ท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟ�า) 

5. รายละเอียดทางเทคนิค (Specification) ของระบบไฟฟ�าและ/หรืออุปกรณ(ท่ีใช�ในการเชื่อมต�อ
ระบบไฟฟ�า เช�น หม�อแปลง (Transformer), เซอร(กิตเบรกเกอร( (Circuit Breaker), CT, PT, รีเลย( 
(Relays), เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ�า (Power Quality Meter) และแบบระบบ Teleprotection 
สําหรับการเชื่อมต�อระบบ 115 kV 

 
ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลในการขอเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง ดังกล�าว
ข�างต�นเปVนความจริงและจะปฏิบัติตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
 

          ลงชื่อ ................................................................................ 
       (...............................................................................) 

 
ตําแหน�ง ........................................................................... 
วันท่ี  ................................................................................ 

 

หมายเหตุ: * เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ประกอบด�วย ต�นฉบับและสําเนา ดังนี้ 

เชื่อมต�อ ณ ระดับแรงดัน ขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง จํานวนต�นฉบับและสําเนารวม (ชุด) 

230/400 V ทุกขนาด 3 

12/24 kV และ 69/115 kV 
ตํ่ากว�า 1MW 6 

ต้ังแต� 1 MW 8 
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ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
(Small Power Producer - SPP) 

พ.ศ. 2558 
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 หน�าท่ี 1  การไฟฟ�านครหลวง 

ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย 
ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าสําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

(Small Power Producer - SPP) 
พ.ศ. 2558 

 
1. นิยามคําศัพท<  

 
“ระบบโครงข�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าของการ

ไฟฟ�านครหลวง 
“ระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าท่ีไม�ใช�

ของการไฟฟ�านครหลวง 
“ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า” หมายความว�า หน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีควบคุมระบบไฟฟ�าของ

การไฟฟ�านครหลวง 
“ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�า 

หรือผู�ท่ีได�รับการยกเว�นไม�ต�องขอใบอนุญาต
การประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีผลิต จัดให�ได�มา 
จัดส�ง จําหน�ายไฟฟ�า หรือ ควบคุมระบบไฟฟ�า 
ตามพระราช บัญญั ติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.2550 หรือฉบับล�าสุด  

“ระบบส�งไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบส� ง ของการ ไฟฟ� านครหลว งระ ดับ
แรงดันไฟฟ�า 69 , 115 และ 230 กิโลโวลต- 

“ระบบจําหน�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบจําหน�ายของการไฟฟ�านครหลวงระดับ
แรงดันไฟฟ�า 230/400 โวลต-  และ 12 , 24 
กิโลโวลต- 

“ผู�ใช�ไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�ขอใช�บริการ” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ของผู�ประกอบกิจการไฟฟ� า เข� า กับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและ/
หรือผู� ใช� ไฟฟ�า ท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�เชื่อมต�อ” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีได�รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ�านครหลวงให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
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หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบกิจการ
ไฟฟ�า เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า
นครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตให�
เชื่ อมต�อเครื่ อง กํา เนิด ไฟฟ�า เข� า กับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและผ�าน
การทดสอบการเชื่อมต�อตามท่ีการไฟฟ�านคร
หลวงกําหนดแล�ว 

“ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�กับ
การไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย ตาม
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก
ท่ีมีการประกาศและยังมีผลบังคับใช�ท้ังหมด 

“เหตุผิดปกติ” หมายความว�า เหตุการณ-ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต�อระบบ
โครงข� ายไฟฟ�า หรื อการปฏิ บั ติการระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าท้ังในกรณีท่ีมีไฟฟ�าดับและไม�มี
ไฟฟ�าดับ  

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว�า กรณีเหตุการณ-ท่ีเปNนไปโดยปOจจุบันทันด�วน โดย
ไม�คาดคิดหรือคาดการณ-ล�วงหน�า ท้ังนี้ให�รวมถึง
กรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุขัดข�องจากระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�ง
ไฟฟ�า หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า เปNนเหตุทําให�
ต�องดําเนินการแก�ไขสถานการณ-อย�างเร�งด�วน 

“ไฟฟ�าดับ” หมายความว�า การขัดข�องในระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�งไฟฟ�า 
หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า มีผลทําให�ระบบไฟฟ�า
หยุดการส�งจ�ายพลังงานไฟฟ�า 

“จุดต�อร�วม” หมายความว�า ตําแหน�งในระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�กับผู�
เชื่อมต�อท่ีสุด ซ่ึงผู�เชื่อมต�อหรือผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน
อาจต�อร�วมได� 

“จุดเชื่อมต�อ” หมายความว�า จุดท่ีอุปกรณ-ของผู� เชื่อมต�อ เชื่อมต�อเข�ากับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

“การสวิตช-ชิ่ง” หมายความว�า การปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนเพ่ือตัดหรือ
จ�ายกระแสไฟฟ�า หรือการควบคุมระบบไฟฟ�า
ให�มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยโดยมีลําดับการ
ปฏิบัติงานเปNนข้ันตอน 

“ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง” หมายความว�า ลําดับการสั่งการ สับ-ปลด อุปกรณ-ไฟฟ�าท่ี
เรียงลําดับเปNนข้ันตอน  
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“เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-  
 ชิ่ง (switching order)” 

หมายความว�า เอกสารลําดับการ สับ-ปลด อุปกรณ-ไฟฟ�าเปNน
ข้ันตอน 

“กระบวนการปลดโหลด” หมายความว�า วิธีการปลดภาระไฟฟ�าท่ีเลือกไว�ก�อนแล�วออก
จากระบบโครงข�ายไฟฟ�าโดยเจตนา เ พ่ือ
ตอบสนองแก�ภาวะผิดปกติ และรักษาความ
ม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�าเอาไว� 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS” 

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition /Energy Management System 
ซ่ึงเปNนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ด�านพลังงานไฟฟ�า ในระบบส�งไฟฟ�า ของการ
ไฟฟ�านครหลวง สําหรับรับ-ส�งข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ-ไฟฟ�า และค�า
วัดทางไฟฟ�าด�านระบบส�งไฟฟ�าและระบบ
จําหน�ายไฟฟ�า 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS” 

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition /Distribution Management 
System ซ่ึงเปNนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการด�านพลังงานไฟฟ�า ในระบบจําหน�าย
ไฟฟ�า ของการไฟฟ�านครหลวง สําหรับรับ-ส�ง
ข�อมูลท่ีเ ก่ียวข�องกับการชี้บอกสถานะของ
อุปกรณ-ไฟฟ�า  และค�าวัดทางไฟฟ�าด�านระบบ
จําหน�ายไฟฟ�า 

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

หมายความว�า อุปกรณ-ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลท่ีทํา
หน�าท่ีในการรับส�งข�อมูลเพ่ือการควบคุม หรือ 
การชี้บอกสถานะของอุปกรณ-ท่ีอยู� ในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

“blackout” หมายความว�า เหตุการณ-ท่ีระบบผลิตไฟฟ�า ไม�สามารถส�งจ�าย
พลังงานไฟฟ�า ผ�านระบบส�งของการไฟฟ�าฝ@าย
ผลิตแห�งประเทศไทย และก�อให�เกิดไฟฟ�าดับท้ัง
ประเทศ 

“interconnection circuit   
  breaker” 

หมายความว�า circuit breaker ท่ีเชื่อมต�อระหว�างระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงกับระบบ
ไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 

“in-line connection” 
 
 

หมายความว�า 
 
 

สถานีไฟฟ�าท่ีมีการเชื่อมต�อชนิดค่ันกลาง โดย
สถานีไฟฟ�าจะรับไฟจากระบบส�งด�านหนึ่ง และ
จ�ายไฟให�ระบบส�งอีกด�านหนึ่ง 
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“synchronization” หมายความว�า กระบวนการท่ีทําให�แรงเคลื่อนไฟฟ�าของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าสองเครื่องซ่ึงไม�ได�ต�อเข�าด�วยกัน
โดยทางกล มีสภาพซิงโครนิสม-และเฟสตรงกัน 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 5  การไฟฟ�านครหลวง 

2. วัตถุประสงค<และขอบเขตของข�อกําหนด  
 

2.1  วัตถุประสงค<  
ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ เขียนข้ึนโดย มีวัตถุประสงค- 

เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อหรือผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าได�ทราบ และปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านปฏิบัติการท่ี
สามารถรับรู�และเข�าถึงวิธีปฏิบัติระหว�างกันได� โดยข�อกําหนดนี้ได�กําหนด หน�าท่ี ความรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ รวมท้ังกําหนด หลักเกณฑ- และข�อกําหนด
ทางเทคนิคด�านการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือไม�ให�มี
ผลกระทบต�อความม่ันคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

 
2.2  ขอบเขต  

ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อและ      
ผู�ขอใช�บริการทุกราย 
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3. ความรับผิดชอบของผู�เช่ือมต�อ  
 

ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ได�กําหนดหลักเกณฑ- รวมท้ังวิธีการ
ดําเนินการต�างๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในขอบเขตของ
ข�อกําหนดนี้ โดยผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนข�อมูล รวมท้ังทรัพยากร
ต�างๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาแล�วว�าจําเปNนในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือให�
ระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟ�าอยู�ภายในเกณฑ-ท่ีกําหนด โดยการ
ไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิดําเนินการดังนี้ 

3.1  ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อเปNนการ
ชั่วคราว หากการไฟฟ�านครหลวงเห็นว�าผู�เชื่อมต�อไม�ปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า หรือข�อกําหนด
ฉบับนี้ข�อใดข�อหนึ่ง 

3.2 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อออกจาก
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�ทันที ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือกรณีท่ีทําให�เกิดความไม�ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าโดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบล�วงหน�า และการไฟฟ�านครหลวง ไม�
ต�องรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพ่ือรักษาระบบโครงข�ายไฟฟ�า และคุณภาพการบริการ  

3.3 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ หาก
ตรวจพบว�าการเชื่อมต�อของผู�เชื่อมต�อมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความม่ันคง และคุณภาพไฟฟ�า
ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไข โดยต�องแจ�งให�การไฟฟ�า
นครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย 

3.4 ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายของการไฟฟ�านครหลวงทันที หากการ
ไฟฟ�านครหลวงเห็นว�าอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าไม�มีความปลอดภัย หรือส�งผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไขโดยต�องแจ�งให�
การไฟฟ�านครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย 

3.5 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อกรณีท่ี
การไฟฟ�านครหลวง ต�องปฏิบัติงานเพ่ือการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

3.6 ผู�เชื่อมต�อต�องมีอุปกรณ-และมาตรการควบคุมการทํางานเพ่ือป�องกันการจ�ายไฟฟ�า
เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ในขณะท่ีระบบโครงข�ายไฟฟ�าส�วนท่ีเชื่อมต�อกับผู�เชื่อมต�อมีการดับไฟเพ่ือ
ปฎิบัติงาน   

3.7 กรณีเกิด blackout และผู�เชื่อมต�อได�รับการร�องขอจากการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย ให�จ�ายไฟฟ�าเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�เชื่อมต�อจะต�องประสานงานกับการไฟฟ�าฝ@าย
ผลิตแห�งประเทศไทย  เพ่ือให�การไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทยแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ 
ก�อนการจ�ายไฟฟ�ากลับเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าตามหลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�าย
ไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ�าส�วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP) 
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3.8 ผู�เชื่อมต�อเปNนผู�รับผิดชอบในการ synchronization เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
ต�องได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงทุกครั้ง ก�อนจะทําการ synchronization หรือ ยกเลิกการ 
synchronization กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

3.9 การ synchronization ให�ทําท่ี generator circuit breaker หรือท่ี inter-
connection circuit breaker ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบ 

3.10 การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใดๆ ของผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

3.11 ห�ามมิให�ผู�เชื่อมต�อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ/หรือเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�า รวมท้ังระบบผลิตไฟฟ�าอ่ืนใด ท่ีได�รับอนุญาตให�เชื่อมต�อตามหลักเกณฑ-   โดยมิได�รับ
อนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวง ท้ังนี้หากผู�เชื่อมต�อมีแผนปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ/หรือ 
ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ิม ต�องแจ�งแผนการติดต้ังให�การไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบก�อนเริ่ม
ดําเนินการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 

3.12 หลังจากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว ผู�เชื่อมต�อต�องกําหนดแผนงานและ
ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ-เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงอุปกรณ-ป�องกันของผู�เชื่อมต�อ    
ให�อยู�ในสภาพดีพร�อมทํางานตลอดเวลา  

3.13 ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพไฟฟ�าให�ได�ตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ�านครหลวง หากเกิดความเสียหายต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ/หรือ บุคคลท่ีสาม อันเกิดจาก
การกระทําของผู�เชื่อมต�อ ผู�เชื่อมต�อจะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายนั้น 

3.14 ผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าในสภาพปกติ ท่ีเปNนปOจจุบัน แจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ  และต�องไม�
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ�ายไฟ ยกเว�นได�รับการติดต�อไว�ล�วงหน�า และการไฟฟ�านครหลวงพิจารณา
อนุญาตแล�วจึงดําเนินการได� 

3.15 กรณีผู�เชื่อมต�อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต�อการผลิตไฟฟ�า และ/หรือระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนในระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ  ท่ีเชื่อมต�ออยู�กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�านครหลวง และส�งผลกระทบกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงนั้น ต�องได�รับ
การพิจารณาอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวง และก�อนการปฏิบัติการเชื่อมต�อดังกล�าวของผู�เชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า    
ทราบทุกครั้ง  

3.16 ผู�เชื่อมต�อท่ีมีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ท่ีได�แสดงความประสงค-ให� การไฟฟ�านครหลวง ได�ทราบแล�ว จะต�องจัดทําผัง
การจ�ายไฟอ�างอิงภูมิศาสตร- (route diagram)  และผังการจ�ายไฟของอุปกรณ-ท่ีสถานีจ�ายไฟฟ�า 
(switching diagram)  ท่ีจะสามารถเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงได�ทุก
ช�องทาง  ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ  และกรณีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�าเชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อมีการปรับปรุงรูปแบบการจ�ายไฟฟ�าท่ีสามารถเชื่อมต�อกับระบบ
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โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงได�  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดทําและแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ
ทุกครั้ง 

3.17 ในกรณีท่ีผู�เชื่อมต�อ จะต�องเชื่อมต�อแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า
นครหลวง กับแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดส�งข�อมูลทางไฟฟ�า (electrical 
parameter) ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ เพ่ือวิเคราะห-ระบบไฟฟ�า ก�อนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ   

3.18 กรณี ผู�เชื่อมต�อได�ทําสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวงไว� มีความ
ต�องการรับ-จ�ายปริมาณพลังงานไฟฟ�าเกินกว�าข�อกําหนดตามสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อต�อง
แจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบและต�องได�รับอนุญาตก�อนจึงจะดําเนินการได� 

3.19 กรณีผู�เชื่อมต�อปฏิบัติการสับหรือปลดอุปกรณ-ส�วนท่ีเชื่อมต�อ ตามท่ีได�ประสานงาน
ดําเนินการไว�กับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้แล�ว  การไฟฟ�านครหลวง
ไม�อนุญาตให� สับหรือปลด เพ่ือเปลี่ยนสถานะอุปกรณ-ส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าใน
สภาวะเหตุการณ-ปกติ  ก�อนได�รับการประสานงานและอนุญาตจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 

3.20 การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไข เปลี่ยนแปลง หรือกําหนดเง่ือนไข
รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�เชื่อมต�อ
จะต�องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือข�อบังคับเก่ียวกับการใช�ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
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4. การติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

4.1 บทนํา 
ในระบบการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมโยงเข�าด�วยกันเปNนโครงข�ายขนาดใหญ� จําเปNนจะต�องจัด

ให�มีเจ�าหน�าท่ีควบคุมดูแลอยู�อย�างต�อเนื่องตลอดเวลา การติดต�อประสานงานเปNนกระบวนการหนึ่งท่ี
มีความสําคัญ เพ่ือให�การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
สูง และเปNนไปอย�างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ�านครหลวงจึงได�กําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติ
ในการติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการ การปรับปรุงและบํารุงรักษา และการแลกเปลี่ยนข�อมูล 
รวมท้ังการแจ�งข�อมูลเหตุการณ-ต�างๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างกัน 

4.2 วัตถุประสงค< 
4.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติในการติดต�อประสานงานในการ

ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ ให�มี
ระบบการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความ
ม่ันคง และความปลอดภัยสูง 

4.2.2 เพ่ือกําหนดให�มีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูล การจัดเก็บข�อมูล และ
การรายงานข�อมูลข�อเท็จจริงในเหตุการณ-ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการจ�ายไฟของ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�ในการ
วิเคราะห- ตรวจสอบ และควบคุมระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัย 

4.2.3 เพ่ือกําหนดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�ประสานงานรับผิดชอบด�านปฏิบัติการ และช�องทาง
การติดต�อประสานงานระหว�างกัน ของผู�เชื่อมต�อกับการไฟฟ�านครหลวง  

4.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับ        

ผู�เชื่อมต�อทุกราย  
4.4 การดําเนินการ 

การปฏิบัติการด�านระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจัดให�มีหน�วยงานด�าน
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และสิ่งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ประกอบด�วย  
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า ทําหน�าท่ีควบคุม ดูแล เฝ�าระวังระบบโครงข�ายไฟฟ�ารวมถึงแก�ไขเหตุการณ-
ขัดข�องในระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS 
และระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS  ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า     
ใช�ดูแลระบบการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�า       
                 การติดต�อสื่อสาร การไฟฟ�านครหลวงจัดให�มีหลักปฏิบัติท่ีใช�สําหรับการติดต�อสื่อสาร
ผ�านระบบสื่อสารหลักโดยใช� “วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท-” ใช�สําหรับ
ประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง     
                 การไฟฟ�านครหลวงกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการใช�ป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ-ไฟฟ�า 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
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ของอุปกรณ-ไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order)  การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ให�เปNนไปตาม
หลักด�านวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย นอกจากนี้การไฟฟ�านครหลวงยังจัดให�มีเจ�าหน�าท่ี
ปฏิบัติการ จัดการงานด�านระบบไฟฟ�า ทําหน�าท่ีอํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพ่ือ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีมีอุปกรณ-ไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

       ผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ 
สําหรับติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการควบคุมการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�ากับ
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงอย�างต�อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และต�องจัดให�มีอุปกรณ-
ควบคุม เฝ�าระวัง ตรวจสอบ ท่ีสามารถเชื่อมต�อข�อมูลค�าวัดกับสถานะอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบรับ 
– ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS ของการไฟฟ�านครหลวง  

       ผู�เชื่อมต�อต�องจัดให�มีหลักปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับการไฟฟ�านครหลวงใช�สําหรับการ
ติดต�อสื่อสารสั่งการ โดยมีระบบสื่อสารหลัก ”วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท-” ใช�
ประสานงานการควบคุมการจ�ายไฟระหว�างผู�เชื่อมต�อกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวง 
ได�ต�อเนื่องตลอดเวลา  รวมท้ังต�องกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการแขวนป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ-
ไฟฟ�า เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อในระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมเอกสาร
ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)  การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ 
ให�เปNนไปตามหลักด�านวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย รวมท้ังต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
ประสานงานด�านระบบโครงข�ายไฟฟ�า ทําหน�าท่ีอํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพ่ือ
ปฏิบัติงานของผู�เชื่อมต�อ 

       ผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ท่ีระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต-ข้ึนไป     
การติดต�อประสานงานกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าให�เปNนไปตามข�อกําหนด “หลักปฏิบัติในการติดต�อ
ประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง 
(กฟน.), การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว�
ในสิ่งแนบ  และผู�เชื่อมต�อต�องกําหนดรหัสชื่อเรียกขานของผู�เชื่อมต�อและแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวง
ทราบ 

 

 

 

 

 

 

  



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 11  การไฟฟ�านครหลวง 

5. แผนปฏิบัติการและบํารุงรักษา  
 

5.1 บทนํา 
การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงและผู�เชื่อมต�อจะมีแผนงานใน

การปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ-ต�างๆ ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรืออุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าให�มีความพร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา การไฟฟ�านครหลวงมีความจําเปNนท่ีจะต�องทราบ
แผนงานต�างๆของผู�เชื่อมต�อทุกราย สําหรับใช�ในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังดูแลความปลอดภัยของ
ผู�ปฏิบัติงาน และป�องกันไม�ให�อุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�าและอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อชํารุดเสียหาย 

 
5.2 วัตถุประสงค< 

5.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการจัดส�งแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษาของ         
ผู�เชื่อมต�อให�กับการไฟฟ�านครหลวง 

5.2.2   เพ่ือกําหนดข้ันตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟ�านครหลวง
และผู�เชื่อมต�อ 

 
5.3 ขอบเขต 

ข�อกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 
 
5.4 การดําเนินการ 

5.4.1 แผนปฏิบัติการของผู�เช่ือมต�อ 
        ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็กต�องจัดส�งแผนหยุดเครื่องล�วงหน�า 1 ปw แผนหยุด
เครื่องรายเดือน แผนหยุดเครื่องรายสัปดาห- แผนหยุดเครื่องรายวัน แผนการ
ผลิตรายปw แผนการผลิตรายเดือน ปริมาณพลังไฟฟ�าท่ีรับหรือจ�ายจากระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า และแผนงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ
ตามท่ีผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็กต�องจัดส�งให�กับการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย  
        สําหรับแผนการหยุดเครื่องล�วงหน�า 1 ปw  ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก ต�อง
จัดส�งเปNนแผนรายปw ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม ของทุกปw ให�การไฟฟ�านคร
หลวงได�รับทราบ และต�องทบทวนแผนปฏิบัติเฝ�าติดตามแผนดังกล�าวเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเปNนแผนปฏิบัติรายเดือนทุกๆ เดือน พร�อมจัดส�งให�การไฟฟ�านคร
หลวงทราบ  เพ่ือปรับแผนการซ�อมบํารุงให�สอดคล�องกับการไฟฟ�านครหลวง 
ไม�น�อยกว�า 30 วันก�อนถึงวันปฏิบัติงาน   

5.4.2  การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟ�านครหลวงเปHนผู�ร�องขอดับไฟ  
        และ/หรือ ผู�เช่ือมต�อเปHนผู�ร�องขอปลดการเช่ือมต�อ 

       การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา ท้ังกรณีการไฟฟ�านครหลวงเปNนผู�ร�องขอ  
ดับไฟ และ/หรือ ผู�เชื่อมต�อเปNนผู�ร�องขอปลดการเชื่อมต�อ ข้ันตอนปฏิบัติให�
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ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการ
ไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.), การ
ไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)”  และในส�วนกรณี
ท่ีไม�มีรายละเอียดใน “หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�า
ระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง 
(กฟน.), การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)”  ให�
อยู�ในดุลพินิจของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวง 

5.4.3  ข�อมูลประกอบการจัดทําแผนบํารุงรักษา 
   กรณีท่ีผู�เชื่อมต�อจะขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา จะต�องจัดทําแผนบํารุงรักษา
ส�งให�การไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย โดยให�ระบุรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้ 

(1) ชื่อ, ตําแหน�ง และขอบเขตงานของสถานท่ีท่ีบํารุงรักษา  
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา 
(3) ชื่อผู�ติดต�อประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลให�ชัดเจน โดยรายชื่อให�

ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการ
ไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.), การ
ไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)” 

(4) รายละเอียดแผนการบํารุ งรักษา วิธีการ และข้ันตอนการ
ดําเนินการ 

(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา 
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6. การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า 
 

6.1 บทนํา 
 ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ควบคุมแรงดัน การใช�กําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟ และรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ภายในเกณฑ-ท่ีกําหนด 
เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อและผู�ใช�ไฟฟ�าทุกรายในระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีแรงดันและคุณภาพไฟฟ�าอยู�ในเกณฑ-
มาตรฐาน  

6.2 วัตถุประสงค< 
 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการควบคุมแรงดันไฟฟ�า power factor แรงดันกระเพ่ือม 
ฮาร-มอนิก แรงดันไม�ได�ดุล และความถ่ี รวมท้ังข�อกําหนดมาตรฐานอ่ืนท่ีประกาศใช�ในอนาคต ณ จุด
เชื่อมต�อ หรือจุดต�อร�วมให�เปNนไปตามมาตรฐานและเกณฑ-ท่ีกําหนด 

6.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟ�านี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 

6.4 การดําเนินการ 
6.4.1  การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า  

ผู�เชื่อมต�อต�องควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุด  
เชื่อมต�อ ในสภาวะปกติ ตามตารางท่ี 1  และให�ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศ
ไทย (กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) 
และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)” 

 
ตารางท่ี 1 ระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุดเชื่อมต�อใน

สภาวะปกติ 
230 กิโลโวลต< 

  ระดับแรงดันในกรณีจ�ายไฟปกติ =   218.0 - 237.0  กิโลโวลต- 

115 กิโลโวลต< 

  ระดับแรงดันในกรณีจ�ายไฟปกติ =   113.0  - 118.0  กิโลโวลต- 

69 กิโลโวลต< 

  ระดับแรงดันในกรณีจ�ายไฟปกติ =   67.0  - 71.0  กิโลโวลต- 

                         
ผู�เชื่อมต�อต�องควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุด

เชื่อมต�อ ในสภาวะฉุกเฉิน ตามตารางท่ี 2  และให�ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�ง 
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ประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)”  
 
ตารางท่ี 2 ระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุดเชื่อมต�อ  

                                           ในสภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      
             กรณีท่ีเกิดปOญหาในการควบคุมแรงดันของระบบโครงข�ายไฟฟ�า     

เพ่ือเปNนการรักษาความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และป�องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได�กับอุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า อุปกรณ-ของผู�
เชื่อมต�อ และอุปกรณ-ของผู�ใช�ไฟฟ�า ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านคร
หลวง สงวนสิทธิให�ผู�เชื่อมต�อดําเนินการใดๆเพ่ือช�วยรักษาระดับแรงดันให�อยู�
ในเกณฑ-มาตรฐานได� เช�น การปรับแรงดันโดยใช�หม�อแปลง การจ�ายกําลัง
งานไฟฟ�ารีแอกทีฟเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า การรับกําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟ
จากระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

6.4.2  การควบคุมค�าตัวประกอบกําลังไฟฟ�า (Power Factor) 

                 การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิให�ผู�เชื่อมต�อปรับค�าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ�าของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าให�เปNนไปตามค�าท่ี การไฟฟ�านครหลวง
กําหนด เพ่ือการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดันไฟฟ�าในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า ท้ังนี้ค�าตัวประกอบกําลังท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนดอาจเปลี่ยนแปลง
ได�ตามความจําเปNนของระบบโครงข�ายไฟฟ�าในแต�ละช�วงเวลา 

                      - กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิด Rotating Machine ต�องสามารถ
ปรับค�าตัวประกอบกําลังในช�วงระหว�าง 0.85 นําหน�า ถึง 0.85 ตามหลัง 

      -  กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิด Inverter Base ต�องสามารถปรับ
ค�าตัวประกอบกําลังในช�วงระหว�าง 0.95 นําหน�า ถึง 0.95 ตามหลัง หาก
เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 230/400 โวลต- หรือระหว�าง 
0.9 นําหน�า ถึง 0.9 ตามหลัง หากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับ
แรงดัน 12 กิโลโวลต- ข้ึนไป 

230 กิโลโวลต< 

  ระดับแรงดันในกรณีจ�ายไฟฉุกเฉิน =   218.0 -  242.0  กิโลโวลต- 

115 กิโลโวลต< 

  ระดับแรงดันในกรณีจ�ายไฟฉุกเฉิน =  113.0 - 123.0 กิโลโวลต- 

69 กิโลโวลต< 

  ระดับแรงดันในกรณีจ�ายไฟฉุกเฉิน =    67.0 - 72.5  กิโลโวลต- 
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6.4.3  การควบคุมแรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 
ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดต�อร�วมเกิน

กว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันกระเพ่ือมของการไฟฟ�า       
นครหลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

6.4.4   การควบคุมฮาร<มอนิก (Harmonics) 
ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสฮาร-มอนิกท่ีจุดต�อร�วมเกิน

กว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมฮาร-มอนิก ของการไฟฟ�านครหลวง 
รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

6.4.5   การควบคุมแรงดันไม�ได�ดุล (Voltage Unbalance) 
          ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสไม�ได�ดุลท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า

ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันไม�ได�ดุลของการไฟฟ�านคร
หลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

6.4.6   การควบคุมความถ่ีไฟฟ�า 
ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมความถ่ีไฟฟ�า ตามท่ีการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�ง

ประเทศไทยกําหนด โดยยึดถือตาม “หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงาน
การจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�า
นครหลวง (กฟน.), การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
(SPP)”  
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7. การประสานงานด�านความปลอดภัย 
 

7.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในส�วนการปฏิบัติงานของการ

ไฟฟ�านครหลวงหรือผู�เชื่อมต�อ มีความจําเปNนท่ีจะต�องกําหนดหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยกับผู�ปฏิบัติงาน รวมท้ังป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับอุปกรณ-ต�างๆ ใน
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจึงได�จัดทํา
ข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยข้ึน ซ่ึงผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดอย�าง
เคร�งครัด 

7.2 วัตถุประสงค< 
7.2.1 เพ่ือกําหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานให�เกิดความปลอดภัยกับผู�ปฏิบัติงาน

กับอุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือผู�ปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

7.2.2 เพ่ือป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับอุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
อุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

7.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยนี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 

7.4 การดําเนินการ 
7.4.1 เม่ือผู�เชื่อมต�อมีความประสงค-จะปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ

โครงข�ายไฟฟ�า ให�ผู�เชื่อมต�อจัดทําตารางแผนการปฏิบัติงาน รายชื่อผู�
ประสานงาน  พร�อมท้ังรายละเอียดท่ีเก่ียวข�อง แจ�งให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ของการไฟฟ�านครหลวงทราบ โดยการแจ�งให�ยึดถือตาม หลักปฏิบัติในการ
ติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย 
(กฟผ.), การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และ
ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP) 

7.4.2  เม่ือผู�เชื่อมต�อได�รับการยืนยันสามารถดับไฟอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าได� ให�ผู�เชื่อมต�อดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 

 7.4.2.1 การจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)  
สามารถแบ�งออกได�เปNน 2 ช�วงข้ันตอนใหญ� ๆ ได�ดังนี้ 
• การจัด ทําเอกสารลํา ดับ ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ ง  (switching 

order)  เพ่ือดับไฟให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ให�ดําเนินการ
ตามแนวทางดังนี้ 
- วางแนวทางการเตรียมการจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอน    

สวิตช-ชิ่ง (switching order)  โดยต�องปลอดภัยต�อผู� 
ปฏิบัติงานและให�ครอบคลุมกับบริเวณท่ีจะทํางาน โดย
ให�คํานึงถึงหลักวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย  
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- ตรวจสอบข�อมูลต�างๆ ท่ีจะใช�ในการเตรียมเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) เช�น แนวทางการ
สวิตช-ชิ่งย�ายโหลดภายในไปรับไฟจากแหล�งจ�ายอ่ืน หรือ
การปลดโหลดระหว�างดับไฟปฏิบัติงาน  

- เขียนลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง ลงในแบบฟอร-ม โดยต�อง
เปNนไปตามหลักเกณฑ-และมาตรฐาน และให�แสดงข�อมูล
ท่ีใช�เตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching 
order)  อย�างครบถ�วนและง�ายแก�การตรวจสอบ 

- บริเวณท่ีจะทํางานจะต�องมีการปลดไกตัดตอนและล็อค
ไว�เพ่ือไม�ให�สับได�อีกพร�อมแขวนป�ายห�ามสับไกตัดตอน 
กํากับไว�ทุกครั้ง 

-  พิจารณาให� แน�ใจว�าขอบเขตการเตรียมเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)  ปลดไกตัดตอน
อุปกรณ-นั้น เม่ือดําเนินการสวิตช-ชิ่งดับไฟแล�วเสร็จ 
ขอบเขตการปลดไก  ตัดตอนจะอยู�ในลักษณะพร�อมท่ีจะ
ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานได�โดยไม�มีไฟย�อนเข�ามาท้ัง
ทางตรง และทางอ�อม 

- บริเวณขอบเขตการสวิตช-ชิ่งดับไฟควรต�องสับ earth 
switch (ถ�าบริเวณดังกล�าวติดต้ัง earth switch) ทุก
ครั้งในบริเวณขอบเขตด�านท่ีเจ�าหน�าท่ีจะปฏิบัติงาน โดย
ก�อนสับ earth switch ต�องตรวจสอบค�าแรงดันไฟฟ�า
เท�ากับศูนย-ก�อนเสมอ 

- หลักการเตรียมลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งเพ่ือปลดอุปกรณ-
ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อระหว�างผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า ให�ปลด circuit breaker บริเวณท่ีเก่ียวข�องของ
แต�ละฝ@ายออกก�อน แล�วปลด disconnecting switch 
บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละฝ@ายออกเปNนลําดับต�อมา 
หลังจากนั้นจึงจะสับ earth switch บริเวณท่ีเก่ียวข�อง 
ของแต�ละฝ@ายเปNนลําดับสุดท�าย 

• การจัด ทําเอกสารลํา ดับ ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ ง  (switching 
order) เพ่ือจ�ายไฟกลับ หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร�อย ให�ดําเนินการตามแนวทาง ซ่ึงมีหลักการเตรียม
ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งให�ปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อ
ระหว�างผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าดังนี้  ให�ปลด 
earth switch บริเวณจุดเชื่อมต�อ ของแต�ละฝ@ายออกก�อน
เปNนลําดับแรก แล�วสับ disconnecting switch บริเวณท่ี
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เก่ียวข�อง ของแต�ละฝ@ายเปNนลําดับต�อมา หลังจากนั้นจึงจะ
สับ circuit breaker บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละฝ@ายเปNน
ลําดับสุดท�าย 

7.4.2.2  หลังจากการเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching 
order) เสร็จ จะต�องให�ผู�มีอํานาจอนุมัติลงนามรับรองความ
ถูกต�องของเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) 
นั้นทุกครั้ง โดยผู�จัดเตรียม และผู�อนุมัติต�องไม�เปNนบุคคลคน
เดียวกัน และผู�อนุมัติต�องเปNนผู�ท่ีมีคุณสมบัติได�รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร และต�องเปNนผู�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในสาย
งานท่ีปฏิบัติ 

7.4.2.3 ต�องจัดส�งเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ท่ี
ได�รับการตรวจและลงนามรับรองแล�ว ให�กับการไฟฟ�าฝ@ายผลิต
แห�งประเทศไทย ก�อนถึงวันปฎิบัติงานจริง โดยให�เปNนไปตามท่ี
กําหนดใน “หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�า
ระหว�างการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ�า
นครหลวง (กฟน.), การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู�ผลิต
ไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)” 

7.4.2.4 การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-
ชิ่ง (switching order)   
• เม่ือถึงวันปฏิบัติงานตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง 

(switching order)  ผู�เชื่อมต�อต�องศึกษาและตรวจสอบ
เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)  ของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติได�จริงในวันดําเนินการอีกครั้ง   
เ นื่ อ ง จ า กบา งค รั้ ง ส ถานะ อุปกรณ- ท่ี เ ต รี ย ม ไ ว� อ า จ
เปลี่ยนแปลงไป กรณีเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง 
(switching order) ท่ีเตรียมไว�ก�อนหน�านี้ไม�สอดคล�องกับ
สถานะอุปกรณ-ปOจจุบัน  ให�แก�ไขเอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order) ให�สอดคล�องกับสถานะ 
ปOจจุบันและต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ ก�อน
เริ่มปฏิบัติงาน โดยการแจ�งให�แจ�งผ�านการไฟฟ�าฝ@ายผลิต
แห�งประเทศไทย 

• ผู�เชื่อมต�อต�องประสานงานกับ ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 
ผ�าน การไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย  ก�อนเริ่มการ
สวิตช-ชิ่ง ดับไฟปฏิบัติงาน ตามเอกสารลําดับข้ันตอน  
สวิตช-ชิ่ง (switching order) ท่ีได�จัดเตรียมไว� 
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• ผู�เชื่อมต�อจะต�องประสานงานและปฏิบัติตามเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ในส�วนท่ีเชื่อมต�ออย�าง
เปNนลําดับข้ันตอนโดยเคร�งครัด 

• ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าจะประสานงานกับผู�เชื่อมต�อผ�าน
การไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย ในการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนใน เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching 
order) ท่ีได�จัดเตรียมไว�แล�วต้ังแต�ลําดับแรก ไปจนถึงลําดับ
สุดท�าย ยกเว�นกรณีมีเหตุจําเปNนกระทันหันต�องเปลี่ยน
ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าจะ
ประสานงานกับผู�เชื่อมต�อ  ผ�านการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�ง
ประเทศไทยเปNนกรณีไป โดยให�ดําเนินการปฎิบัติการปลด-
สับอุปกรณ- ตามการสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าเปNน
ข้ันตอน  

• การปฏิบัติการสั่งการ การเรียกขานชื่ออุปกรณ-จะต�อง
ประกอบด�วยชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ตามท่ีการไฟฟ�า      
นครหลวงกําหนด 

• ผู�เชื่อมต�อเม่ือได�รับการสั่งการให�ดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง จะต�องทวนลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งนั้นทุก
ครั้งเพ่ือป�องกันการสื่อสารท่ีไม�ชัดเจนและตรงกัน 

• ผู�เชื่อมต�อต�องแขวนหรือเก็บป�ายเตือน (tag) กับอุปกรณ-ท่ี
เชื่อมต�อท่ีได�ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัย โดยมีสีและหลักการแขวนหรือเก็บป�าย
เตือนดังนี้ 

* ป�ายแดง หมายถึง “อันตราย (prohibition sign) 
ห�ามสับไกตัดตอนนี้เปNนอันขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ี
ตัวอุปกรณ-ท่ีเปลี่ยนสถานะจากปกติท่ีสับเปNนปลด 
เนื่องจากมีเหตุจําเปNนหรือมีการทํางาน 

* ป�ายเขียว หมายถึง “อันตราย (prohibition sign) 
ห�ามปลดไกตัดตอนนี้เปNนอันขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ี
ตัวอุปกรณ-ท่ีเปลี่ยนสถานะจากปกติท่ีปลดเปNนสับ 
เนื่องจากมีเหตุจําเปNนหรือมีการทํางาน 

• เม่ือผู�เชื่อมต�อปฏิบัติการตามลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง แต�ละ
ข้ันตอนเสร็จให�แจ�งเวลาท่ีดําเนินการ พร�อมบันทึกข�อมูลไว�
ในส�วนของผู�เชื่อมต�อ  
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• หลังการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง ดับไฟเพ่ือให�
ผู�ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ต�องได�รับการยืนยันจากศูนย-ควบคุม
ระบบไฟฟ�าและผู� เชื่อมต�อทุกครั้ ง ก�อนจะอนุญาตให�
เจ�าหน�าท่ีเริ่มปฏิบัติงานได� 

• หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานแล�วเสร็จ  ก�อนการสวิตช-ชิ่ง
จ�ายไฟกลับต�องได�รับการยืนยันจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า
และผู�เชื่อมต�อทุกครั้ง  

• ผู�เชื่อมต�อต�องตรวจสอบระบบควบคุมและป�องกันของผู�
เชื่อมต�อให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งานก�อนเริ่มการสวิตช-ชิ่ง
จ�ายไฟกลับ 

7.4.3 ผู� เชื่อมต�อต�องบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติในแต�ละข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง  

7.4.4 หากผู�เชื่อมต�อมีข�อสงสัยหรือเห็นว�าลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งของการปฏิบัติงาน
นั้นไม�ถูกต�องให�รีบติดต�อไปยังศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทันที 

7.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ในส�วนของตนเองท่ีรับผิดชอบเท�านั้น 
ยกเว�นกรณีเปNนอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อรูปแบบ in-line connection ต�องได�รับ
การอนุญาตจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าก�อนทุกครั้ง 

7.4.6 ผู�เชื่อมต�อต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดอ่ืนๆ ในส�วนท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
 

7.5 การดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน 
กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉิน เช�น เกิดเหตุการณ-ระบบไฟฟ�าขัดข�อง  เพ่ือให�

การแก�ไขเหตุดังกล�าวเปNนไปด�วยความรวดเร็ว และป�องกันความผิดพลาดต�างๆ  ศูนย-ควบคุมระบบ
ไฟฟ�า จะประสานงานกับผู�เชื่อมต�อโดยตรง  โดยไม�ผ�านการไฟฟ�าฝ@ายผลิตแห�งประเทศไทย 
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 

8.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงมีหน�าท่ีในการประเมิน

ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในเกณฑ-มาตรฐาน 
รวมท้ังควบคุมการจ�ายไฟฟ�าให�เปNนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ-ต�างๆ 
ให�การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�าสามารถดําเนินการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และช�วยรักษาความม่ันคงรวมท้ังความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

 
8.2 วัตถุประสงค< 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ของการไฟฟ�านครหลวงให�สามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช�วยรักษาความม่ันคง 
คุณภาพ และความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

 
8.3 ขอบเขต 

ข�อกําหนดการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับ          
ผู�เชื่อมต�อทุกราย  

 
8.4 การดําเนินงาน 

8.4.1  การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�า ณ จุดต�อร�วม 
ตามระยะเวลาท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นสมควร โดยผู�เชื่อมต�อจะต�องอํานวย
ความสะดวกและเข�าร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�านครหลวงในการเข�า
ตรวจสอบ  

8.4.2 หากมีการร�องขอจากผู�เชื่อมต�อให�มีการประเมินคุณภาพไฟฟ�า การไฟฟ�า  
นครหลวงจะคิดค�าใช�จ�ายจากผู�เชื่อมต�อท่ีร�องขอ 

8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบว�าผู�เชื่อมต�อดําเนินการใดๆ ท่ีส�งผลให�คุณภาพไฟฟ�า
ไม�เปNนไปตามข�อกําหนดในข�อ 6. (การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า) การไฟฟ�านคร
หลวงจะทําหนังสือแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อแก�ไขเพ่ือให�คุณภาพไฟฟ�าเปNนไปตาม
ข�อกําหนด หากไม�สามารถดําเนินการแก�ไขได� การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ
ในการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง  เพ่ือรักษาระดับคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ี
เหมาะสม ไม�ส�งผลเสียต�อผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน 

8.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ-จ�ายไฟฟ�า อุปกรณ-ควบคุมและ
ป�องกันท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�พร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา ตาม
ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 22  การไฟฟ�านครหลวง 

8.4.5 ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล ท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS ของการไฟฟ�านครหลวง ให�อยู�ใน
สภาพดีสามารถใช�งานได�ตลอดเวลา 

 
8.4.6 กรณีท่ีอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อ ไม�สามารถติดต�อกับศูนย-

ควบคุมระบบไฟฟ�าได� การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบ และผู�
เชื่อมต�อต�องจัดส�งเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมตรวจสอบพร�อมกับเจ�าหน�าท่ีของการ
ไฟฟ�านครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบว�าอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล
ของผู�เชื่อมต�อชํารุด ผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ สามารถใช�
งานได�เปNนปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหว�างท่ีอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลอยู�
ระหว�างการแก�ไข  การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิในการเข�าควบคุม
อุปกรณ-จ�ายไฟ ณ จุดเชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง  และหากผู�เชื่อมต�อยังไม�
สามารถดําเนินการแก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�ดําเนินการ
ใดๆ นับจากวันท่ีตรวจพบว�าอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  
การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า  
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9. การทดสอบระบบ  
 

9.1 บทนํา   
การทดสอบระบบ  เปNนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผู�ขอใช�บริการท่ี

เก่ียวข�องกับอุปกรณ-ใดๆ ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ภายหลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการได�รับ
อนุญาตให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว 
หรือเปNนการขอทดสอบโดยการไฟฟ�านครหลวง ก�อนการเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

 
9.2 วัตถุประสงค< 
        เพ่ือกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพ่ือป�องกันไม�ให�เกิดผลกระทบ

ท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�ออุปกรณ-ระบบโครงข�ายไฟฟ�าและผู�ใช�ไฟฟ�า  
 
9.3 ขอบเขต  

         ข�อกําหนดการทดสอบระบบนี้ใช�กับผู�ขอใช�บริการทุกราย 
 
9.4 การดําเนินการ 
        9.4.1   ผู�ขอใช�บริการท่ีมีความประสงค-จะทดสอบระบบต�องยื่นคําร�องขอทดสอบ         

         ระบบกับการไฟฟ�านครหลวงไม�น�อยกว�า 3 เดือนก�อนการทดสอบระบบ  
        9.4.2  คําร�องท่ียื่นขอทดสอบระบบต�องประกอบด�วยวัตถุประสงค-  ขอบเขต  ลําดับ 
                 ข้ันตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ  และผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน 
        9.4.3  หากข�อมูลท่ียื่นคําร�องขอทดสอบระบบไม�เพียงพอ   การไฟฟ�านครหลวง   

         สามารถขอข�อมูลเพ่ิมเติมได�  โดยการไฟฟ�านครหลวงจะไม�อนุญาตให�  
         ดําเนินการใดๆ จนกว�าจะได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอจากผู�ขอใช�บริการ  

        9.4.4  การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ขอใช�บริการทราบภายใน 45  
         วัน นับจากวันท่ียื่นคําร�องและได�รับเอกสารครบถ�วน 

        9.4.5  เม่ือผู�ขอใช�บริการได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงให�ทดสอบระบบได�   
                  ผู�ขอใช�บริการต�องส�งแผนการทดสอบ  ซ่ึงประกอบด�วยเอกสารลําดับข้ันตอน

         การสวิตช-ชิ่ง  ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการทดสอบ  
         และอ่ืนๆ ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด ให�กับการไฟฟ�านครหลวงภายใน 
          7 วัน นับจากวันท่ีได�รับการแจ�งผลอนุญาต 

        9.4.6  การไฟฟ�านครหลวงจะเข�าดําเนินการทดสอบอุปกรณ-จ�ายไฟ ระบบควบคุม 
        ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล  และการทดสอบ 
        คุณภาพไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ ภายหลังจากผู�ขอใช�บริการได�ติดต้ังและ     
        ทดสอบอุปกรณ-จ�ายไฟ ระบบควบคุม ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-ส�ง
        ข�อมูลระยะไกล และทดสอบคุณภาพไฟฟ�าแล�วเสร็จ โดยผู�ขอใช�บริการต�องแจ�ง
        ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 14 วัน 
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        9.4.7  หลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการทดสอบระบบแล�วเสร็จ ผู�ขอใช�บริการต�องจัดทํา 
        รายงานสรุปผลการทดสอบ ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบภายใน 15 วัน  โดย
        รายงานสรุปผลการทดสอบต�องประกอบด�วย ข�อมูลของอุปกรณ-และระบบท่ี
        ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ   รวมท้ังผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
        ผู�ใช�ไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืน 
        9.4.8  กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการทดสอบระบบของผู�ขอใช�บริการ ผู�ขอใช�

        บริการต�องเปNนผู�รับผิดชอบค�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
        9.4.9  กรณีท่ีการไฟฟ�านครหลวงเปNนผู�ขอทดสอบ หรือดําเนินการใดๆ นอกเหนือจาก

        การดําเนินงานตามปกติเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความเชื่อถือได�ของระบบ 
        โครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจะดําเนินการจัดทําข�อตกลงกับผู�ท่ี 
        เก่ียวข�องเปNนกรณีๆ ไป 
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10. การทดสอบการเช่ือมต�อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

10.1 บทนํา 
การทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการเปNนการดําเนินงานเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพ คุณภาพไฟฟ�า และเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการใน
สภาวะต�างๆ รวมท้ังเปNนการตรวจวัดผลกระทบท่ีจะมีต�อระบบการจ�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
ในขณะท่ีผู�ขอใช�บริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเชื่อมต�อ (synchronization) เข�ามาในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า และปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

 
10.2 วัตถุประสงค< 

10.2.1 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 
10.2.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 

 10.2.3 เพ่ือทดสอบเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 
 10.2.4 เพ่ือตรวจวัดผลกระทบท่ีจะมีต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าในขณะท่ีผู�ขอใช� 

  บริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเชื่อมต�อ (synchronization) เข�ามาในระบบ
  โครงข�ายไฟฟ�า และปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าออกจากระบบ
  โครงข�ายไฟฟ�า 

10.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้

ใช�กับผู�ขอใช�บริการท่ีขอเชื่อมต�อ (synchronization)  เครื่องกําเนิดไฟฟ�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 
10.4 การดําเนินงาน 

 10.4.1 ในการทดสอบเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอใช�   
                     บริการจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ 
                     ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า และข�อกําหนดการปฏิบัติการ 
                     ระบบโครงข�ายไฟฟ�า หากผู�ขอใช�บริการไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดข�อใดข�อ 
                     หนึ่ง การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุญาตการขอเชื่อมต�อ 

10.4.2 การทดสอบเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท้ังหมดจะถูก 
  บันทึก และตรวจสอบโดยตัวแทนจากการไฟฟ�านครหลวง 

 10.4.3 การทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท่ีจะทํา 
  สัญญาซ้ือขายไฟฟ�า เปNนการดําเนินงานท่ีถือว�ายังไม�เปNนการเริ่มต�นซ้ือขาย
  ไฟฟ�า  

 10.4.4 ในการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ กรณีท่ีมี
  การปลด หรือเชื่อมต�อ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าสู�ระบบ
  โครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการต�องแจ�งศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า ก�อนการ
  ดําเนินการทุกครั้ง 
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 10.4.5 ข้ันตอนการทดสอบการเชื่อมต�อ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟ�า

  ของผู�ขอใช�บริการท่ีจะทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ�ามีดังนี้  
(1) การไฟฟ�านครหลวงชี้แจงหลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการ  

จ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงและผู�ขอใช�บริการ 
(2) ผู�ขอใช�บริการดําเนินการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า

เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า  โดยเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเชื่อมต�อ 
(synchronization) เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ที่ปริมาณกําลัง  
ไฟฟ�าสูงสุดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า และการไฟฟ�านครหลวงขอ
สงวนสิทธิการอนุญาตให�ทดสอบเชื่อมต�อ ปริมาณสู งกว� า
กําลังไฟฟ�าสูงสุดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า และผู�ขอใช�บริการต�อง
เปNนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายส�วนเพ่ิมนี้  

(3) กรณีผู�ขอใช�บริการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า แล�วเกิด
ความเสียหายต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า  ผู�ใช�ไฟฟ�า หรือผู�เชื่อมต�อ
รายอ่ืน ผู�ขอใช�บริการต�องเปNนผู�รับผิดชอบค�าเสียหายดังกล�าว 

(4) การทดสอบการปลดการเชื่อมต�อท่ีปริมาณโหลดต�างๆ ของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าซ่ึงเปNนไปตามระเบียบข�อบังคับของการไฟฟ�าฝ@ายผลิต
แห�งประเทศไทย หากการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาแล�วเห็นว�าจะ
เกิดผลกระทบต�อความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�า   
นครหลวงขอสงวนสิทธิให�ผู�ขอใช�บริการระงับการทดสอบเปNนการ
ชั่วคราว  จนกว�าผู�ขอใช�บริการจะมีมาตรการแก�ไขหรือป�องกัน
ผลกระทบจากการทดสอบท่ีเกิดข้ึนหรือคาดว�าจะเกิดข้ึน  จึงจะ
อนุญาตให�ทําการทดสอบในข้ันตอนต�อไป  

 10.4.6 หากผลการทดสอบเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการเข�ากับ
  ระบบโครงข�ายไฟฟ�าไม�ผ�านหลักเกณฑ-ตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบ
  โครงข�ายไฟฟ�าในข้ันตอนใด การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิในการ 
  พิจารณาอนุญาตการทดสอบการเชื่อมต�อข้ันตอนดังกล�าวครั้งต�อไป 

 10.4.7 การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิ์ท่ีจะปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของ
  ผู�ขอใช�บริการออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า หากตรวจพบว�าการทดสอบ
  การเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ขอใช� 
  บริการมีผลกระทบกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อหรือผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน  

 10.4.8 ให�ผู�ขอใช�บริการ ทําบันทึกแจ�งวันเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ�าให�แก�การไฟฟ�า                      
นครหลวงทราบ หลังจากผ�านการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
แล�ว 
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11. การกําหนดช่ือและหมายเลขไกตัดตอนที่เช่ือมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

11.1 บทนํา 
        ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า จําเปNนต�องมีการกําหนดหลักเกณฑ-การเรียกชื่อ
และหมายเลขไกตัดตอนต�างๆ ให�ถูกต�องตรงกันเพ่ือให�การปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ-มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัย  ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ-ต�างๆ ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไก  
ตัดตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าเพ่ือใช�ในการควบคุมอุปกรณ-ระหว�างกันต�อไป 

11.2 วัตถุประสงค< 
11.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อ

   กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด เพ่ือให�มีชื่อ  
   เรียกท่ีถูกต�องตรงกัน 
 11.2.2  เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ-ในระบบ 

  โครงข�ายไฟฟ�า หรืออุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
11.3 ขอบเขต 
       ข�อกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้

ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 
11.4 การดําเนินการ 
 11.4.1 การไฟฟ�านครหลวงจะเปNนผู�กําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนให�กับ 

  อุปกรณ-ทางไฟฟ�าทุกชนิดท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการ
  ไฟฟ�านครหลวงกําหนด ซ่ึงชื่อและหมายเลขไกตัดตอนดังกล�าวจะเปNนชื่อ
  และหมายเลขเฉพาะตัวอุปกรณ-และไม�ซํ้ากัน 

 11.4.2 การไฟฟ�านครหลวงจะเปNนผู�จัดทําผังระบบโครงข�ายไฟฟ�าในส�วนท่ีมีความ
  เก่ียวข�องกับผู�เชื่อมต�อรายนั้นๆ โดยผู�เชื่อมต�อต�องส�งมอบรายละเอียดท่ี
  เก่ียวข�องให�กับการไฟฟ�านครหลวง เม่ือผู�ขอใช�บริการยื่นคําร�องขอทดสอบ
  ระบบ 
 11.4.3 เม่ือมีการติดต้ังอุปกรณ-ใหม�เพ่ิมเติม ท่ีจะเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�าย

  ไฟฟ�าหรือมีการจัดเรียงอุปกรณ-ในการเชื่อมต�อใหม�ให�ผู�เชื่อมต�อแจ�งให� การ
  ไฟฟ�านครหลวงกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ก�อนดําเนินการติดต้ัง
  หรือจัดเรียงใหม�ทุกครั้ง 

 11.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องเปNนผู�รับผิดชอบในการจัดทําแผ�นชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด และติดต้ังไว�ตรงตามตําแหน�งของ
อุปกรณ-นั้น โดยสามารถสังเกตเห็นได�ชัดเจน รวมท้ังมีหน�าท่ีต�องดูแลและ
 บํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพดีอยู�เสมอ 

  11.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องอํานวยความสะดวกทุกครั้งท่ีเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�านคร
   หลวงเข�าตรวจสอบความถูกต�องของตําแหน�งติดต้ัง ชื่อและหมายเลขไกตัด 

 ตอน
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12. การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

12.1 บทนํา  
        การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าเปNนการบันทึกข�อมูลการ
ปฏิบัติงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังการบันทึกค�าพารามิเตอร-
ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�เปNนข�อมูลให�กับการไฟฟ�านครหลวงสําหรับ
วิเคราะห-การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ และสภาวะเกิด
เหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับ 

 
12.2 วัตถุประสงค< 
       เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�าย

ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ  
 
12.3 ขอบเขต 
       ข�อกําหนดการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับ       

ผู�เชื่อมต�อทุกราย  
 
12.4 การดําเนินงาน 

12.4.1 ผู�เชื่อมต�อจะต�องบันทึกข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังค�าพารามิเตอร-ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�า และ
ท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด ท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ 
และสภาวะเกิดเหตุขัดข�อง  

 12.4.2 ผู�เชื่อมต�อจะต�องส�งข�อมูลให�กับการไฟฟ�านครหลวง  ตามท่ีการไฟฟ�า    
นครหลวงร�องขอ 

12.4.3 ข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีต�อง
แจ�งให�กับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบจะต�องเปNนไปตามท่ีการไฟฟ�านคร
หลวงกําหนดโดยมีรายละเอียดเปNนอย�างน�อย ดังนี้ 

(1) สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งเหตุการณ-ให�ศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบในเบ้ืองต�นโดยทันที หลังจากนั้นผู�
เชื่อมต�อต�องบันทึกค�ากําลังงานไฟฟ�าจริง หรือกําลังงาน
ไฟฟ�ารีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน หรือกระแสไฟฟ�า หรือ 
power factor  หรือความถ่ีไฟฟ�าท่ีผิดปกติ  เวลาท่ีเกิดข้ึน
และเวลาท่ีเหตุการณ-กลับสู�สภาวะปกติ รายละเอียดของ
อุปกรณ-ท่ีทําให�เกิดสภาวะผิดปกติ และข�อมูลจากชุดแจ�งเหตุ 
พร�อมท้ังสาเหตุและแนวทางแก�ไข 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 29  การไฟฟ�านครหลวง 

(2) สภาวะเกิดเหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับผู�เชื่อมต�อต�องแจ�ง
เหตุการณ-ให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบในเบ้ืองต�นโดย
ทันที หลังจากนั้น ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกเหตุการณ-โดยมี
รายละเอียดของชื่อและหมายเลขไกตัดตอนของอุปกรณ-ท่ี
ทํางาน และเวลาท่ีตัดวงจร รีเลย-และชุดแจ�งเหตุ (alarm 
annunciator) ค�าความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟ�าจริง 
กําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟ�า power 
factor และความถ่ี ในขณะท่ีเกิดข�อขัดข�อง สาเหตุท่ีทําให�
เกิดข�อขัดข�อง หรือสาเหตุท่ีพอสันนิษฐานได�ในขณะนั้น
รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ระยะเวลาท่ีผู�เชื่อมต�อพร�อม
หรือคาดว�าจะเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า และสภาพอากาศขณะท่ีเกิดข�อขัดข�อง 

 (3)  ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกและจัดเก็บข�อมูลท่ีดําเนินการเก่ียวข�อง
กับระบบการจ�ายไฟ ดังกล�าว โดยจัดเก็บไว�อย�างน�อยเปNน
ระยะเวลา 5 ปw 
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สิ่งแนบ 
 

 หลักปฏบิัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�า 
ระหว�างการไฟฟ�าฝ̂ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)  

การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.)  
และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP) 
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 หน�าท่ี 1                                         การไฟฟ�านครหลวง 

 
ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย 

ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 

(Very Small Power Producer - VSPP) 
พ.ศ. 2558 

 

1. นิยามคําศัพท>  
 

“ระบบโครงข�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าของการ
ไฟฟ�านครหลวง 

“ระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าท่ีไม�ใช�
ของการไฟฟ�านครหลวง 

“ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า” หมายความว�า หน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีควบคุมระบบไฟฟ�าของการ
ไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�า หรือ
ผู� ท่ีได�รับการยกเว�นไม�ต�องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีผลิต จัดให�ได�มา จัดส�ง 
จําหน�ายไฟฟ�า หรือควบคุมระบบไฟฟ�า ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.2550 หรือฉบับล�าสุด  

“ระบบส�งไฟฟ�า” หมายความว�า ร ะบบส� ง ขอ งก า ร ไ ฟฟ� า นค รหล ว ง ร ะ ดั บ
แรงดันไฟฟ�า 69, 115 และ 230 กิโลโวลต- 

“ระบบจําหน�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบจําหน�ายของการไฟฟ�านครหลวงระดับ
แรงดันไฟฟ�า 230/400 โวลต-, 12 และ 24 กิโล
โวลต- 

“ผู�ใช�ไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง 
“ผู�ขอใช�บริการ” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อ

เครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและ/หรือผู� ใช�
ไฟฟ�าท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�า
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�เชื่อมต�อ” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีได�รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ�านครหลวงให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
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 หน�าท่ี 2                                         การไฟฟ�านครหลวง 

หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบกิจการ
ไฟฟ�า เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า
นครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตให�
เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและผ�านการ
ทดสอบการเชื่อมต�อตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนดแล�ว 

“ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�กับ
การไฟฟ�านครหลวง ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�า
จากผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมากท่ีมีการประกาศ
และยังมีผลบังคับใช�ท้ังหมด 

“อินเวอร-เตอร- (inverter)” หมายความว�า อุปกรณ-ซ่ึงทําหน�าท่ีเปลี่ยนไฟฟ�ากระแสตรงจาก
แผงเซลล-แสงอาทิตย-หรือแหล�งกําเนิดไฟฟ�า
กระแสตรงอ่ืนๆ ไปเปTนไฟฟ�ากระแสสลับซ่ึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช�งานต�อโดยการไฟฟ�า
นครหลวงได�   

“เหตุผิดปกติ” หมายความว�า เหตุการณ-ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า หรือการปฏิบัติการระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าท้ังในกรณีท่ีมีไฟฟ�าดับและไม�มีไฟฟ�าดับ 

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว�า กรณีเหตุการณ-ท่ีเปTนไปโดยปUจจุบันทันด�วน โดย
ไม�คาดคิดหรือคาดการณ-ล�วงหน�า ท้ังนี้ให�รวมถึง
กรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุขัดข�องจากระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�ง
ไฟฟ�า หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า เปTนเหตุทําให�
ต�องดําเนินการแก�ไขสถานการณ-อย�างเร�งด�วน 

“ไฟฟ�าดับ” หมายความว�า การขัดข�องในระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�ง
ไฟฟ�า หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า มีผลทําให�ระบบ
ไฟฟ�าหยุดการส�งจ�ายพลังงานไฟฟ�า 

“จุดต�อร�วม” หมายความว�า ตําแหน�งในระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�กับผู�
เชื่อมต�อท่ีสุด ซ่ึงผู�เชื่อมต�อหรือผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน
อาจต�อร�วมได� 

“จุดเชื่อมต�อ” หมายความว�า จุดท่ีอุปกรณ-ของผู�เชื่อมต�อ เชื่อมต�อเข�ากับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 
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 หน�าท่ี 3                                         การไฟฟ�านครหลวง 

“การสวิตช-ชิ่ง” หมายความว�า การปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนเพ่ือตัดหรือ
จ�ายกระแสไฟฟ�า หรือการควบคุมระบบไฟฟ�าให�
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยโดยมีลําดับการ
ปฏิบัติงานเปTนข้ันตอน 

“ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง” หมายความว�า ลํ า ดับการสั่ งการสับ -ปลดอุปกรณ- ไฟฟ� า ท่ี
เรียงลําดับเปTนข้ันตอน 

“เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-
ชิ่ง (switching order)” 

หมายความว�า เอกสารลําดับการสับ-ปลด อุปกรณ-ไฟฟ�าเปTน
ข้ันตอน 

“กระบวนการปลดโหลด” หมายความว�า วิธีการปลดภาระไฟฟ�าท่ีเลือกไว�ก�อนแล�วออก
จากระบบโครงข�ายไฟฟ�าโดยเจตนา เพ่ือ
ตอบสนองแก�ภาวะผิดปกติ และรักษาความ
ม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�าเอาไว� 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS” 

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition /Energy Management System 
ซ่ึงเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ด�านพลังงานไฟฟ�า ในระบบส�งไฟฟ�า ของการ
ไฟฟ�านครหลวง สําหรับรับ-ส�งข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ-ไฟฟ�า และค�า
วัดทางไฟฟ�าด� านระบบส�งไฟฟ�าและระบบ
จําหน�ายไฟฟ�า 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS” 

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition /Distribution Management 
System ซ่ึงเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการด�านพลังงานไฟฟ�า ในระบบจําหน�าย
ไฟฟ�า ของการไฟฟ�านครหลวง สําหรับรับ-ส�ง
ข�อมูล ท่ี เ ก่ียวข�องกับการชี้บอกสถานะของ
อุปกรณ-ไฟฟ�า  และค�าวัดทางไฟฟ�าด�านระบบ
จําหน�ายไฟฟ�า 

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

หมายความว�า อุปกรณ-ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลท่ีทํา
หน�าท่ีในการรับส�งข�อมูลเพ่ือการควบคุม หรือ 
การชี้บอกสถานะของอุปกรณ-ท่ีอยู� ในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 
 
 
 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 4                                         การไฟฟ�านครหลวง 

“interconnection circuit 
breaker” 

หมายความว�า circuit breaker ท่ีเชื่อมต�อระหว�างระบบโครง 
ข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงกับระบบไฟฟ�า
ของผู�ขอใช�บริการหรือผู�เชื่อมต�อ 

“in-line connection” 
 
 
“synchronization”   

หมายความว�า 
 
 

หมายความว�า 

สถานีไฟฟ�าท่ีมีการเชื่อมต�อชนิดค่ันกลาง โดย
สถานีไฟฟ�าจะรับไฟจากระบบส�งด�านหนึ่ง และ
จ�ายไฟให�ระบบส�งอีกด�านหนึ่ง 
กระบวนการท่ีทําให�แรงเคลื่อนไฟฟ�าของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าสองเครื่องซ่ึงไม�ได�ต�อเข�าด�วยกันโดย
ทางกล มีสภาพซิงโครนิสม-และเฟสตรงกัน 
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2. วัตถปุระสงค>และขอบเขตของข�อกําหนด  
 

2.1 วัตถุประสงค>  
ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ เขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค-

เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อหรือผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าได�ทราบและปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านปฏิบัติการท่ี
สามารถรับรู�และเข�าถึงวิธีปฏิบัติระหว�างกันได� โดยข�อกําหนดนี้ได�กําหนดหน�าท่ี ความรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ- และข�อกําหนด
ทางเทคนิคด�านการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือไม�ให�มี
ผลกระทบต�อความม่ันคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

2.2 ขอบเขต  
ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อ และผู�ขอ

ใช�บริการทุกราย 
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3. ความรับผิดชอบของผู�เช่ือมต�อ  
 

ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ได�กําหนดหลักเกณฑ- รวมท้ังวิธีการ
ดําเนินการต�างๆในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในขอบเขตของ
ข�อกําหนดนี้ โดยผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนข�อมูล รวมท้ังทรัพยากร
ต�างๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาแล�วว�าจําเปTนในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือให�
ระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟ�าอยู�ภายในเกณฑ-ท่ีกําหนด โดยการ
ไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิดําเนินการดังนี้ 

3.1 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อเปTนการ
ชั่วคราว หากการไฟฟ�านครหลวงเห็นว�า  ผู�เชื่อมต�อไม�ปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า หรือข�อกําหนด
ฉบับนี้ข�อใดข�อหนึ่ง 

3.2 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อออกจาก
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�ทันที ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีท่ีทําให�เกิดความไม�ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบล�วงหน�า และการไฟฟ�านครหลวง 
ไม�ต�องรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพ่ือรักษาระบบโครงข�ายไฟฟ�า และคุณภาพการบริการ 

3.3 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ หาก
ตรวจพบว�าการเชื่อมต�อของผู�เชื่อมต�อมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความม่ันคง และคุณภาพไฟฟ�า
ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไข โดยต�องแจ�งให�การไฟฟ�า
นครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย 

3.4 ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายของการไฟฟ�านครหลวงทันที หากการ
ไฟฟ�านครหลวงเห็นว�าอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าไม�มีความปลอดภัย หรือส�งผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไข โดยต�องแจ�งให�
การไฟฟ�านครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย 

3.5 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อกรณีท่ี
การไฟฟ�านครหลวง ต�องปฏิบัติงานเพ่ือการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

3.6 ผู�เชื่อมต�อต�องมีอุปกรณ-และมาตรการควบคุมการทํางานเพ่ือป�องกันการจ�ายไฟฟ�า
เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ในขณะท่ีระบบโครงข�ายไฟฟ�าส�วนท่ีเชื่อมต�อกับผู�เชื่อมต�อมีการดับไฟเพ่ือ
ปฎิบัติงาน   

3.7 กรณีเกิด blackout  ก�อนท่ีผู�เชื่อมต�อจะทําการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�า
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า  ผู�เชื่อมต�อจะต�องได�รับการยืนยันจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า หรือการไฟฟ�า
นครหลวงเขตก�อน  จึงจะทําการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  โดยให�
เปTนไปตามหลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�า ระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) 
และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)  ยกเว�นระบบผลิตไฟฟ�าท่ีใช� inverter    

3.8 ผู�เชื่อมต�อเปTนผู�รับผิดชอบในการ synchronization เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
จะต�องขออนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงทุกครั้ง ก�อนจะทําการ synchronization หรือ ยกเลิกการ 
synchronization กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  ยกเว�นกรณีระบบผลิตไฟฟ�าท่ีใช� inverter 
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3.9 การ synchronization ให�ทําท่ี generator circuit breaker หรือท่ี inter-
connection  circuit breaker ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบ 

3.10 การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใดๆ ของผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  ต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

3.11 ห�ามมิให�ผู�เชื่อมต�อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ�า และ/หรือ เครื่องกําเนิดไฟฟ�า 
รวมท้ังระบบผลิตไฟฟ�าอ่ืนใด ท่ีได�รับอนุญาตให�เชื่อมต�อตามหลักเกณฑ- โดยไม�ได�รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ�านครหลวง ท้ังนี้หากผู�เชื่อมต�อมีแผนติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ิม ต�องแจ�งแผนการติดต้ังให�การ
ไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบก�อนเริ่มดําเนินการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 

3.12 หลังจากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว ผู�เชื่อมต�อต�องกําหนดแผนงานและ
ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ-เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงอุปกรณ-ป�องกันของผู�เชื่อมต�อ    
ให�อยู�ในสภาพดีพร�อมทํางานตลอดเวลา 

3.13 ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพไฟฟ�าให�ได�ตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ�านครหลวง หากเกิดความเสียหายต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าและ/หรือบุคคลท่ีสาม อันเกิดจากการ
กระทําของผู�เชื่อมต�อ ผู�เชื่อมต�อจะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายนั้น 

3.14 ผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าในสภาพปกติ ท่ีเปTนปUจจุบัน แจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ และต�องไม�
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ยกเว�นได�รับการติดต�อไว�ล�วงหน�า 
และการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาอนุญาตแล�วจึงดําเนินการได� 

3.15 กรณีผู�เชื่อมต�อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ท่ีเชื่อมต�ออยู�กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง และส�งผล
กระทบกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงนั้น ต�องได�รับการพิจารณาอนุญาตจากการ
ไฟฟ�านครหลวง และก�อนการปฏิบัติการเชื่อมต�อดังกล�าวของผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�านครหลวง ต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า หรือการไฟฟ�านครหลวงเขต ทราบทุกครั้ง 

3.16 ผู�เชื่อมต�อท่ีมีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ท่ีได�แสดงความประสงค-ให� การไฟฟ�านครหลวง ได�ทราบแล�ว จะต�องจัดทําผัง
การจ�ายไฟอ�างอิงภูมิศาสตร- (route diagram)  และผังการจ�ายไฟของอุปกรณ-ท่ีสถานีจ�ายไฟฟ�า 
(switching diagram)  ท่ีจะสามารถเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง ได�ทุก
ช�องทาง ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ  และกรณีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�าเชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อมีการปรับปรุงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีสามารถเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงได�  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดทําและแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ
ทุกครั้ง 

3.17 ในกรณีท่ีผู�เชื่อมต�อ จะต�องเชื่อมต�อแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า
นครหลวง กับแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดส�งข�อมูลทางไฟฟ�า (electrical 
parameter) ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ เพ่ือวิเคราะห-ระบบไฟฟ�า ก�อนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ   
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3.18 กรณี ผู�เชื่อมต�อได�ทําสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวงไว� มีความ
ต�องการรับ-จ�ายปริมาณพลังงานไฟฟ�าเกินกว�าข�อกําหนดตามสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อต�อง
แจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ และต�องได�รับอนุญาตก�อนจึงจะดําเนินการได� 

3.19 กรณีผู�เชื่อมต�อปฏิบัติการสับหรือปลดอุปกรณ-ส�วนท่ีเชื่อมต�อ ตามท่ีได�ประสานงาน
ดําเนินการไว�กับการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้แล�ว การไฟฟ�านครหลวงไม�อนุญาตให�สับหรือปลด 
เพ่ือเปลี่ยนสถานะอุปกรณ-ส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าในสภาวะเหตุการณ-ปกติ ก�อนได�รับ
การประสานงานและอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวง 

3.20 การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ ท่ีจะแก�ไข เปลี่ยนแปลง หรือกําหนดเง่ือนไข
รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�เชื่อมต�อ
จะต�องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือข�อบังคับเก่ียวกับการใช�ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
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4. การติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

4.1 บทนํา 
ในระบบการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมโยงเข�าด�วยกันเปTนโครงข�ายขนาดใหญ� จําเปTนจะต�องจัด

ให�มีเจ�าหน�าท่ีควบคุมดูแลอยู�อย�างต�อเนื่องตลอดเวลา การติดต�อประสานงานเปTนกระบวนการหนึ่งท่ี
มีความสําคัญ เพ่ือให�การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
สูง และเปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ�านครหลวงจึงได�กําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติ
ในการติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการ การปรับปรุงและบํารุงรักษา และการแลกเปลี่ยนข�อมูล 
รวมท้ังการแจ�งข�อมูลเหตุการณ-ต�างๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างกัน 

4.2 วัตถุประสงค> 
4.2.1  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ- และแนวทางปฏิบัติในการติดต�อประสานงานในการ

ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ ให�มี
ระบบการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความ
ม่ันคง และความปลอดภัยสูง 

4.2.2  เพ่ือกําหนดให�มีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูล การจัดเก็บข�อมูล และ
การรายงานข�อมูลข�อเท็จจริงในเหตุการณ-ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการจ�ายไฟของ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�ในการ
วิเคราะห- ตรวจสอบ และควบคุมระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัยสูง 

4.2.3 เพ่ือกําหนดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�ประสานงานรับผิดชอบด�านปฏิบัติการ และ
ช�องทางการติดต�อประสานงานระหว�างกัน ของผู�เชื่อมต�อกับการไฟฟ�า     
นครหลวง  

4.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�

เชื่อมต�อทุกราย 
4.4 การดําเนินการ 

การปฏิบัติการด�านระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจัดให�มีหน�วยงานด�าน
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และสิ่งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ประกอบด�วย   
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า และการไฟฟ�านครหลวงเขต ทําหน�าท่ีควบคุม ดูแล เฝ�าระวังระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า รวมถึงแก�ไขเหตุการณ-ขัดข�องในระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/EMS และระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�า และการไฟฟ�านครหลวงเขต  ใช�ดูแลการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�า       

การติดต�อสื่อสาร การไฟฟ�านครหลวงจัดให�มีหลักปฏิบัติท่ีใช�สําหรับการติดต�อสื่อสาร
ผ�านระบบสื่อสารหลักโดยใช� “วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท-” ใช�สําหรับ
ประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง     
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การไฟฟ�านครหลวงกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการใช�ป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ-ไฟฟ�า 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ-ไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order)  การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ให�เปTนไปตาม
หลักด�านวิศวกรรมศาสตร-และความปลอดภัย นอกจากนี้การไฟฟ�านครหลวงยังจัดให�มีเจ�าหน�าท่ี
ปฏิบัติการ จัดการงานด�านระบบไฟฟ�า ทําหน�าท่ีอํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพ่ือ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีมีอุปกรณ-ไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
                  ผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ 
สําหรับติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการควบคุมการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า
อย�างต�อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว�นผู�เชื่อมต�อท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�าท่ีใช� inverter ให�เปTนไปตามท่ี
การไฟฟ�านครหลวงกําหนด 

ผู�เชื่อมต�อท่ีระบบ 69, 115 กิโลโวลต- หรือระบบ 12, 24 กิโลโวลต- ท่ีมีกําลังการผลิต
ติดต้ังรวมเกิน 1 เมกะวัตต-ข้ึนไป  ต�องจัดให�มีอุปกรณ-ควบคุม เฝ�าระวัง ตรวจสอบ ท่ีสามารถเชื่อมต�อ
ข�อมูลค�าวัดกับสถานะอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-
ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด และต�องจัดให�มีภาษาสื่อสารท่ี
สอดคล�องกับการไฟฟ�านครหลวง ใช�สําหรับการติดต�อสื่อสารสั่งการ และระบบสื่อสาร “ระบบวิทยุ” 
หรืออุปกรณ-สื่อสารอ่ืนท่ีใช�ประสานงานการควบคุมการจ�ายไฟตาม “หลักปฏิบัติในการติดต�อ
ประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 
(VSPP)”  ได�ต�อเนื่องตลอดเวลา 

ผู�เชื่อมต�อท่ีระบบแรงตํ่า หรือ ระบบ 12, 24 กิโลโวลต- ท่ีมีกําลังการผลิตติดต้ังจ�ายเข�า
ระบบ ไม�เกิน 1 เมกะวัตต- ต�องจัดให�มีระบบสื่อสารอย�างน�อย 1 ระบบ ได�แก�โทรศัพท-สายตรง 
สําหรับใช�ประสานงานการควบคุมการจ�ายไฟตาม “หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�าย
ไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง  (กฟน.) และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)”   ได�ต�อเนื่อง
ตลอดเวลา 

ผู�เชื่อมต�อต�องกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการแขวนป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ-ไฟฟ�า 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อในระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมลําดับสวิตช-
ชิ่ง การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ให�เปTนไปตามหลักด�านวิศวกรรมศาสตร-
และความปลอดภัย รวมท้ังต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบประสานงานด�านระบบไฟฟ�า ทําหน�าท่ี
อํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงานของผู�เชื่อมต�อ 

การติดต�อประสานงานกับการไฟฟ�านครหลวง ให�เปTนไปตามข�อกําหนดคู�มือ “หลัก
ปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.)  และผู�ผลิตไฟฟ�า
ขนาดเล็กมาก (VSPP)” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว�ในสิ่งแนบ โดยผู�เชื่อมต�อท่ีมีระบบสื่อสาร
ประเภท “วิทยุสื่อสาร” ต�องกําหนดรหัสเรียกขานและแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ  
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5. แผนปฏิบัตกิารและบํารุงรักษา  
 

5.1 บทนํา 
การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงและผู�เชื่อมต�อ ต�องมีแผนงาน

ในการปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ-ต�างๆ ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรืออุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มีความพร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา การไฟฟ�านครหลวงมีความจําเปTนต�อง
ทราบแผนงานต�างๆของผู�เชื่อมต�อทุกราย สําหรับใช�ในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าให�มีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังดูแลความปลอดภัย
ของผู�ปฏิบัติงาน และป�องกันไม�ให�อุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�าและอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อชํารุด
เสียหาย 

5.2 วัตถุประสงค> 
5.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการจัดส�งแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษาของ        

ผู�เชื่อมต�อให�กับการไฟฟ�านครหลวง 
5.2.2 เพ่ือกําหนดข้ันตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟ�านครหลวง  

และผู�เชื่อมต�อ 
5.3 ขอบเขต 

ข�อกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย  
5.4 การดําเนินการ 

5.4.1 แผนปฏิบัติการของผู�เช่ือมต�อ 
       ผู�เชื่อมต�อท่ีมีกําลังการผลิตติดต้ังรวมเกิน 1 เมกะวัตต-ข้ึนไป ต�อง
กําหนดแผนการเชื่อมต�อ แผนการหยุดการเชื่อมต�อรายปu เพ่ือบํารุงรักษา
อุปกรณ-จ�ายไฟส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย โดยจัดส�งแผนรายปu ภายใน
วันท่ี 20 ธันวาคม ของทุกปuให�การไฟฟ�านครหลวง และต�องทบทวน
แผนปฏิบัติพร�อมแจ�งเปTนหนังสือให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ ไม�น�อยกว�า 30 
วันก�อนถึงวันปฏิบัติงาน   

5.4.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟ�านครหลวงเปJนผู�ร�องขอดับไฟ 
และ/หรือ ผู�เช่ือมต�อเปJนผู�ร�องขอปลดการเช่ือมต�อ 

การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟ�านครหลวงเปTนผู�ร�องขอดับ
ไฟ และ/หรือ ผู�เชื่อมต�อเปTนผู�ร�องขอปลดการเชื่อมต�อ  ให�ยึดถือตาม “หลัก
ปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง 
(กฟน.) และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)” และในกรณีท่ีไม�มี
รายละเอียดใน “หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�าง
การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)” ให�อยู�ใน
ดุลพินิจของการไฟฟ�านครหลวง 

 
 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 
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5.4.3  ข�อมูลประกอบการจัดทําแผนบํารุงรักษา 
กรณีท่ีผู�เชื่อมต�อจะขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา จะต�องจัดทําแผน

บํารุงรักษาส�งให�การไฟฟ�านครหลวง ตาม “หลักปฏิบัติในการติดต�อ
ประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) และผู�ผลิต
ไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)” โดยให�ระบุรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้   

(1) ชื่อ, ตําแหน�ง และขอบเขตงานของสถานท่ีท่ีบํารุงรักษา   
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา 
(3) ชื่อผู�ติดต�อประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลให�ชัดเจน 
(4) รายละเอียดแผนการบํารุงรักษา วิธีการ และข้ันตอนการ

ดําเนินการ 
(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 13                                         การไฟฟ�านครหลวง 

6. การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า  
 

6.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ควบคุมแรงดัน การใช�กําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟ และรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ภายในเกณฑ-ท่ีกําหนด 
เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อและผู�ใช�ไฟฟ�าทุกรายในระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีแรงดันและคุณภาพไฟฟ�าอยู�ในเกณฑ-
มาตรฐาน  

6.2 วัตถุประสงค> 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการควบคุมแรงดันไฟฟ�า ตัวประกอบกําลัง แรงดันกระเพ่ือม 

ฮาร-มอนิก แรงดันไม�ได�ดุล และความถ่ี รวมท้ังข�อกําหนดมาตรฐานอ่ืนท่ีประกาศใช�ในอนาคต ณ จุด
เชื่อมต�อหรือจุดต�อร�วมให�เปTนไปตามมาตรฐานและเกณฑ-ท่ีกําหนด 

6.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟ�านี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 

6.4 การดําเนินการ 
6.4.1  การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า 

ผู�เชื่อมต�อต�องควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุด
เชื่อมต�อ ในสภาวะปกติ ตามตารางท่ี 1  และให�ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) 
และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)” 

 
ตารางท่ี 1  ระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุดเชื่อมต�อ  

                                           ในสภาวะปกติ 

ระดับแรงดัน แรงดันต่ําสุด – สูงสุด 
115 กิโลโวลต- 113.0 - 118.0  กิโลโวลต- 
69 กิโลโวลต- 67.0 - 71.0  กิโลโวลต- 
24 กิโลโวลต- 21.8 - 23.6 กิโลโวลต- 
12 กิโลโวลต- 10.9 - 11.8 กิโลโวลต- 
400 โวลต- 371 – 410 โวลต- 
230 โวลต- 214 – 237 โวลต- 

 

ผู�เชื่อมต�อต�องควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุด
เชื่อมต�อ ในสภาวะฉุกเฉิน ตามตารางท่ี 2  และให�ยึดถือตาม “หลักปฏิบัติใน
การติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) 
และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)” 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 2  ระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุดเชื่อมต�อ  
                                           ในสภาวะฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

กรณีท่ีเกิดปUญหาในการควบคุมแรงดันของระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือ
เปTนการรักษาความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และป�องกันความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนได�กับอุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า อุปกรณ-ของผู�เชื่อมต�อ 
และอุปกรณ-ของผู�ใช�ไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ ในการควบคุมให�   
ผู�เชื่อมต�อ ลดกําลังการผลิตไฟฟ�าลง  หรือปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า  

6.4.2 การควบคุมค�าตัวประกอบกําลังไฟฟ�า (Power Factor) 

                 การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิให�ผู�เชื่อมต�อปรับค�าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ�าของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าให�เปTนไปตามค�าท่ี การไฟฟ�านครหลวง
กําหนด เพ่ือการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดันไฟฟ�าในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า ท้ังนี้ค�าตัวประกอบกําลังท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนดอาจเปลี่ยนแปลง
ได�ตามความจําเปTนของระบบโครงข�ายไฟฟ�าในแต�ละช�วงเวลา 

                      - กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิด Rotating Machine ต�องสามารถ
ปรับค�าตัวประกอบกําลังในช�วงระหว�าง 0.85 นําหน�า ถึง 0.85 ตามหลัง 

      -  กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าชนิด Inverter Base ต�องสามารถปรับ
ค�าตัวประกอบกําลังในช�วงระหว�าง 0.95 นําหน�า ถึง 0.95 ตามหลัง หาก
เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 230/400 โวลต- หรือระหว�าง 
0.9 นําหน�า ถึง 0.9 ตามหลัง หากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับ
แรงดัน 12 กิโลโวลต- ข้ึนไป 

6.4.3 การควบคุมแรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 
 ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดต�อร�วมเกิน

กว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันกระเพ่ือมของการไฟฟ�า     
นครหลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

 

ระดับแรงดัน แรงดันต่ําสุด – สูงสุด 
115 กิโลโวลต- 113.0 - 123.0  กิโลโวลต- 
69 กิโลโวลต- 67.0 - 72.5  กิโลโวลต- 
24 กิโลโวลต- 21.6 – 24.0 กิโลโวลต- 
12 กิโลโวลต- 10.8 – 12.0 กิโลโวลต- 
400 โวลต- 362 – 416 โวลต- 
230 โวลต- 209 – 240 โวลต- 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 15                                         การไฟฟ�านครหลวง 

6.4.4 การควบคุมฮาร>มอนิก (Harmonics) 
ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสฮาร-มอนิกท่ีจุดต�อร�วมเกิน

กว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมฮาร-มอนิก ของการไฟฟ�านครหลวง 
รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

6.4.5   การควบคุมแรงดันไม�ได�ดุล (Voltage Unbalance) 
 ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสไม�ได�ดุลท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า

ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันไม�ได� ดุลของการไฟฟ�า       
นครหลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

6.4.6 การควบคุมความถ่ีไฟฟ�า 
                 การไฟฟ�าฝzายผลิตแห�งประเทศไทยจะเปTนผู�ควบคุมความถ่ีของระบบ

โครงข�ายไฟฟ�าให�อยู�ในเกณฑ- 50±0.5 รอบต�อวินาที ผู�เชื่อมต�อจะต�อง
ควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ�าให� synchronize กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า       
อยู�ตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถ�าความถ่ีของระบบไม�อยู�ในช�วง 
47.00 - 52.00 รอบต�อวินาที ต�อเนื่องเกิน 0.1 วินาที  ผู�เชื่อมต�อจะต�อง
ออกแบบให�ปลด circuit breaker ท่ีจุดเชื่อมต�อด�วยระบบอัตโนมัติท่ีเชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าทันที 

                 สําหรับโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย- หากความถ่ีในระบบมีค�าเกินกว�า 51.00 รอบต�อวินาที โรงไฟฟ�า
จะต�องปรับลดการผลิตกําลังไฟฟ�าจริงลงในอัตราร�อยละ 40 ของค�ากําลังผลิต 
ณ ขณะนั้น ต�อความถ่ีท่ีเพ่ิมข้ึน 1 รอบต�อวินาที  
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7. การประสานงานด�านความปลอดภัย 
 

7.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในส�วนการปฏิบัติงานของการ

ไฟฟ�านครหลวงหรือผู�เชื่อมต�อ มีความจําเปTนท่ีจะต�องกําหนดหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยกับผู�ท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับอุปกรณ-ต�างๆใน
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจึงได�จัดทํา
ข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยข้ึน ซ่ึงผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดอย�าง
เคร�งครัด 

7.2 วัตถุประสงค> 
 7.2.1 เพ่ือกําหนดหลักปฏิบั ติในการปฏิบัติงานให�เกิดความปลอดภัยกับผู� ท่ี

ปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือผู�ท่ีปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ท่ี
เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

7.2.2 เพ่ือป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับอุปกรณ-ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
อุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

7.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยนี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย  

7.4 การดําเนินการ 
7.4.1 เม่ือผู�เชื่อมต�อมีความประสงค-จะปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ

โครงข�ายไฟฟ�า ให�ผู�เชื่อมต�อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน รายชื่อผู�ประสานงาน 
และรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องแจ�งการไฟฟ�านครหลวงทราบ โดยให�ยึดถือตาม 
“หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�า      
นครหลวง (กฟน.) และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP)”   

7.4.2 เม่ือผู�เชื่อมต�อ (ยกเว�นผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อระบบไฟฟ�าแรงตํ่า) ได�รับการ
ยืนยันสามารถดับไฟอุปกรณ- ท่ี เชื่ อมต�อ กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�             
ให�ผู�เชื่อมต�อดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
7.4.2.1  จัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) โดย 

สามารถแบ�งออกได�เปTน 2 ช�วงข้ันตอนใหญ� ๆ ได�ดังนี้                                               
• การจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง เพ่ือดับไฟให�

เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ให�ดําเนินการตามแนวทางดังนี้ 
-  วางแนวทางการเตรียมการจัดทําเอกสารลําดับ

ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) โดยต�อง
ปลอดภัยต�อผู�ปฏิบัติงานและให�ครอบคลุมกับ
บ ริ เ ว ณ ท่ี 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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-  ตรวจสอบข�อมูลต�างๆ ท่ีจะใช�ในการเตรียมเอกสาร
ลําดับข้ันตอน สวิตช-ชิ่ง (switching order) เช�น 
แนวทางการสวิตช-ชิ่งย�ายโหลดภายในไปรับไฟจาก
แหล�งจ�ายอ่ืน หรือการปลดโหลดระหว�างดับไฟ
ปฏิบัติงาน  

-  เขียนลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง ลงในแบบฟอร-ม โดย
ต�องเปTนไปตามหลักเกณฑ-และมาตรฐาน และให�
แสดงข�อมูลท่ีใช�เตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-
ชิ่ง (switching order) อย�างครบถ�วนและง�าย   
แก�การตรวจสอบ 

- บริเวณท่ีจะทํางานจะต�องมีการปลดไกตัดตอนและ
ล็อคไว�เพ่ือไม�ให�สับได�อีกพร�อมแขวนป�ายห�ามสับ
ไกตัดตอน กํากับไว�ทุกครั้ง 

- พิจารณาให�แน�ใจว�าขอบเขตการเตรียมเอกสาร
ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ปลดไก
ตัดตอนอุปกรณ-นั้น เม่ือดําเนินการสวิตช-ชิ่งดับไฟ
แล�วเสร็จ ขอบเขตการปลดไกตัดตอนจะอยู�ใน
ลักษณะพร�อมท่ีจะให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานได�โดย 
ไม�มีไฟย�อนเข�ามาท้ังทางตรงและทางอ�อม 

- บริเวณขอบเขตการสวิตช-ชิ่งดับไฟควรต�องสับ 
earth switch (ถ�าบริเวณดังกล�าวติดต้ัง earth 
switch) ทุกครั้งในบริเวณขอบเขตด�านท่ีเจ�าหน�าท่ี
จะปฏิบัติงาน โดยก�อนสับ earth switch ต�อง
ตรวจสอบค�าแรงดันไฟฟ�าเท�ากับศูนย-ก�อนเสมอ  

-  หลักการเตรียมลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งเพ่ือปลด
อุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อระหว�างผู� เชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�ปลด circuit breaker 
บริเวณท่ีเก่ียวข�องของแต�ละฝzายออกก�อน แล�ว
ปลด disconnecting switch บริเวณท่ีเก่ียวข�อง 
ของแต�ละฝzายออกเปTนลําดับต�อมา หลังจากนั้นจึง
จะสับ earth switch บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�
ละฝzายเปTนลําดับสุดท�าย 

• การจัดทําเอกสารลํา ดับ ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ ง  (switching 
order) เพ่ือจ�ายไฟกลับ หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร�อย ให�ดําเนินการตามแนวทาง ซ่ึงมีหลักการเตรียม
ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งให�ปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อ
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ระหว�างผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าดังนี้  ให�ปลด 
earth switch บริเวณจุดเชื่อมต�อ ของแต�ละฝzายออกก�อน
เปTนลําดับแรก แล�วสับ disconnecting switch บริเวณท่ี
เก่ียวข�อง ของแต�ละฝzายเปTนลําดับต�อมา หลังจากนั้นจึงจะ
สับ circuit breaker บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละฝzายเปTน
ลําดับสุดท�าย 

7.4.2.2  หลังจากการเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching 
order) เสร็จ จะต�องให�ผู�มีอํานาจอนุมัติลงนามรับรองความ
ถูกต�องของเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order)  
นั้นทุกครั้ง โดยผู�จัดเตรียม และผู�อนุมัติต�องไม�เปTนบุคคลคน
เดียวกัน และผู�อนุมัติต�องเปTนผู�ท่ีมีคุณสมบัติได�รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร และต�องเปTนผู�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในสาย
งานท่ีปฏิบัติ 

7.4.2.3  ต�องจัดส�งเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ท่ี
ได�รับการตรวจและลงนามรับรองแล�ว ให�กับการไฟฟ�านครหลวง 
ก�อนถึงวันปฎิบัติงานจริง ตามท่ีกําหนดในหลักปฏิบัติในการติดต�อ
ประสานงานการจ�ายไฟฟ�า ระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) 
และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

7.4.2.4  การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง 
(switching order) 
• เม่ือถึงวันปฏิบัติการตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง 

(switching order)  ผู�เชื่อมต�อต�องศึกษาและตรวจสอบ
เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ของ
ตนเอง สามารถปฎิบั ติได�จริงในวันดําเนินการอีกครั้ ง 
เนื่ อ ง จ ากบา งครั้ ง ส ถานะ อุปกรณ- ท่ี เ ต รี ยม ไ ว� อ าจ
เปลี่ยนแปลงไป กรณีเอกสารลําดับ ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ ง 
(switching order)  ท่ีเตรียมไว�ก�อนหน�านี้ไม�สอดคล�องกับ
สถานะอุปกรณ-ปUจจุบัน ให�แก�ไขเอกสารลําดับข้ันตอน  
สวิตช-ชิ่ง (switching order) ให�สอดคล�องกับสถานะ 
ปUจจุบันและต�องแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบล�วงหน�า
ก�อนปฏิบัติงาน 

• ผู�เชื่อมต�อต�องประสานงานกับการไฟฟ�านครหลวงก�อนเริ่ม
การสวิตช-ชิ่งดับไฟปฏิบัติงาน ตามเอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช-ชิ่ง (switching order)  ท่ีได�จัดเตรียมไว� 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 

 

 

 หน�าท่ี 19                                         การไฟฟ�านครหลวง 

• ผู�เชื่อมต�อจะต�องประสานงานและปฎิบัติตามเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching order) ในส�วนท่ีเชื่อมต�อ
อย�างเปTนลําดับข้ันตอนโดยเคร�งครัด 

• การไฟฟ�านครหลวงจะประสานงานกับผู�เชื่อมต�อให�ปฎิบัติ
ตามข้ันตอนในเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง (switching 
order) ท่ีได�จัดเตรียมไว�แล�วต้ังแต�ลําดับแรก ไปจนถึงลําดับ
สุดท�าย  ยกเว�นกรณีมีเหตุจําเปTนกระทันหันต�องเปลี่ยน
ลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง การไฟฟ�านครหลวงจะประสานงาน
กับผู�เชื่อมต�อเปTนกรณีไป โดยให�ดําเนินการปฏิบัติการสับ-
ปลด อุปกรณ-เชื่อมต�อตามการสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบ
ไฟฟ�า  เปTนไปตามลําดับข้ันตอน 

• การปฏิบัติการสั่งการ เรียกขานชื่ออุปกรณ-จะต�องประกอบ 
ด�วยชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนด 

• ผู�เชื่อมต�อเม่ือได�รับการสั่งการให�ดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง จะต�องทวนลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งนั้นทุก
ครั้งเพ่ือป�องกันการสื่อสารท่ีไม�ชัดเจนและตรงกัน 

• ผู�เชื่อมต�อต�องแขวนหรือเก็บป�ายเตือน (tag) กับอุปกรณ-ท่ี
เชื่อมต�อท่ีได�ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่งทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัย โดยมีสีและหลักการแขวนหรือเก็บป�าย
เตือนดังนี้ 

* ป�ายแดง หมายถึง “อันตราย (prohibition sign) 
ห�ามสับไกตัดตอนนี้เปTนอันขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ีตัว
อุปกรณ-ท่ีเปลี่ยนสถานะจากปกติท่ีสับเปTนปลด เนื่องจากมี
เหตุจําเปTนหรือมีการทํางาน 

* ป�ายเขียว หมายถึง “อันตราย (prohibition sign) 
ห�ามปลดไกตัดตอนนี้เปTนอันขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ีตัว
อุปกรณ-ท่ีเปลี่ยนสถานะจากปกติท่ีปลดเปTนสับ เนื่องจากมี
เหตุจําเปTนหรือมีการทํางาน 

• เม่ือผู�เชื่อมต�อปฏิบัติการตามลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง แต�ละ
ข้ันตอนเสร็จให�แจ�งเวลาท่ีดําเนินการ พร�อมบันทึกข�อมูลไว�
ในส�วนของผู�เชื่อมต�อ  

• หลังการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ง ดับไฟเพ่ือให�
ผู�ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ต�องได�รับการยืนยันจากการไฟฟ�า
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นครหลวงและผู� เชื่ อมต�อทุกครั้ ง  ก�อนจะอนุญาตให�        
เจ�าหน�าท่ีเริ่มปฏิบัติงานได� 

• หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ก�อนการ
สวิตช-ชิ่งจ�ายไฟกลับต�องได�รับการยืนยันจากการไฟฟ�านคร
หลวงและผู�เชื่อมต�อทุกครั้ง  

• ผู�เชื่อมต�อต�องตรวจสอบระบบควบคุมและป�องกันของผู�
เชื่อมต�อให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน ก�อนเริ่มการสวิตช-ชิ่ง
จ�ายไฟกลับ 

7.4.3 ผู� เชื่อมต�อต�องบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติในแต�ละข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

7.4.4 หากผู� เชื่อมต�อมีข�อสงสัยหรือเห็นว�าลําดับข้ันตอนสวิตช-ชิ่ งของการ
ปฏิบัติงานนั้นไม�ถูกต�อง ให�รีบติดต�อการไฟฟ�านครหลวงทันที 

7.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติงานกับอุปกรณ-ในส�วนท่ีตนเองรับผิดชอบเท�านั้น 
ยกเว�นกรณีเปTนอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อรูปแบบ in-line connection ต�องได�รับ
อนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงก�อนทุกครั้ง 

7.4.6 ผู�เชื่อมต�อต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดอ่ืนๆ ในส�วนท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 

8.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงมีหน�าท่ีในการประเมิน

ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในเกณฑ-มาตรฐาน 
รวมท้ังควบคุมการจ�ายไฟฟ�าให�เปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ-ต�างๆ
ให�การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�าสามารถดําเนินการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และช�วยรักษาความม่ันคง รวมท้ังความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.2 วัตถุประสงค> 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า

ของการไฟฟ�านครหลวงให�สามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช�วยรักษาความม่ันคง 
คุณภาพ และความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�

เชื่อมต�อทุกราย 
8.4 การดําเนินงาน 

8.4.1  การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�า ณ จุดต�อร�วม  
           หรือจุดเชื่อมต�อ ตามระยะเวลาท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นสมควร โดยผู�

เชื่อมต�อจะต�องอํานวยความสะดวกและเข�าร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�า
นครหลวงในการเข�าตรวจสอบ 

8.4.2 หากมีการร�องขอจากผู�เชื่อมต�อให�มีการประเมินคุณภาพไฟฟ�า การไฟฟ�านคร
หลวงจะคิดค�าใช�จ�ายจากผู�เชื่อมต�อท่ีร�องขอ 

8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบว�าผู�เชื่อมต�อดําเนินการใดๆ ท่ีส�งผลให�คุณภาพไฟฟ�า
ไม�เปTนไปตามข�อกําหนดในข�อ 6 (การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า) การไฟฟ�า   
นครหลวงจะทําหนังสือแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อแก�ไขเพ่ือให�คุณภาพไฟฟ�าเปTนไปตาม
ข�อกําหนด หากไม�สามารถดําเนินการแก�ไขได� การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์
ในการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง  เพ่ือรักษาระดับคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในระดับ 
ท่ีเหมาะสม ไม�ส�งผลเสียต�อผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน 

8.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ-จ�ายไฟฟ�า อุปกรณ-ควบคุมและ
ป�องกันท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�พร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา ตาม
ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.4.5    ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล ท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS ของการไฟฟ�านครหลวง ให�อยู�ในสภาพดีสามารถใช�งานได�
ตลอดเวลา 
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8.4.6   กรณีท่ีอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อ ไม�สามารถติดต�อกับศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�าได� การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบและ     
ผู�เชื่อมต�อต�องจัดส�งเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมตรวจสอบพร�อมกับเจ�าหน�าท่ีของการ
ไฟฟ�านครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบว�าอุปกรณ-ควบคุมระยะไกล
ของผู�เชื่อมต�อชํารุด ผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ สามารถใช�
งานได�เปTนปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหว�างท่ีอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลอยู�
ระหว�างการแก�ไข  การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิในการเข�าควบคุม
อุปกรณ-จ�ายไฟ ณ จุดเชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง  และหากผู�เชื่อมต�อยังไม�
สามารถดําเนินการแก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�ดําเนินการ
ใดๆ นับจากวันท่ีตรวจพบว�าอุปกรณ-ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  
การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า 
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9. การทดสอบระบบ 
 

9.1 บทนํา 
การทดสอบระบบ  เปTนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผู�ขอใช�บริการท่ี

เก่ียวข�องกับอุปกรณ-ใดๆ ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ภายหลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการได�รับ
อนุญาตให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว 
หรือเปTนการขอทดสอบโดยการไฟฟ�านครหลวง ก�อนการเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

9.2 วัตถุประสงค> 
 เพ่ือกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพ่ือป�องกันไม�ให�เกิดผลกระทบ

ท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�ออุปกรณ-ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�ใช�ไฟฟ�า  
9.3 ขอบเขต  

ข�อกําหนดการทดสอบระบบนี้ใช�กับผู�ขอใช�บริการทุกราย 
9.4 การดําเนินการ 

9.4.1 ผู�ขอใช�บริการท่ีมีความประสงค-จะทดสอบระบบต�องยื่นคําร�องขอทดสอบ
ระบบกับการไฟฟ�านครหลวงไม�น�อยกว�า 3 เดือนก�อนการทดสอบระบบ  

9.4.2 คําร�องท่ียื่นขอทดสอบระบบต�องประกอบด�วยวัตถุประสงค-  ขอบเขต  ลําดับ
ข้ันตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ  และผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน  

9.4.3 หากข�อมูลท่ียื่นคําร�องขอทดสอบระบบไม�เพียงพอ การไฟฟ�านครหลวง
สามารถขอข�อมูลเพ่ิมเติมได�  โดยการไฟฟ�านครหลวงจะไม�อนุญาตให�
ดําเนินการใดๆจนกว�าจะได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอจากผู�ขอใช�บริการ  

9.4.4 การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ขอใช�บริการทราบภายใน 45 
วันนับจากวันท่ียื่นคําร�อง และได�รับเอกสารครบถ�วน 

9.4.5 เม่ือผู�ขอใช�บริการได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงให�ทดสอบระบบได�   
ผู�ขอใช�บริการต�องส�งแผนการทดสอบ  ซ่ึงประกอบด�วยเอกสารลําดับข้ันตอน
การสวิตช-ชิ่ง  ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการทดสอบ  
และอ่ืนๆ ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด ให�กับการไฟฟ�านครหลวงภายใน  
7 วัน นับจากวันท่ีได�รับการแจ�งผลอนุญาต 

9.4.6 การไฟฟ�านครหลวงจะเข�าดําเนินการทดสอบอุปกรณ-จ�ายไฟ ระบบควบคุม 
ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล และการทดสอบ
คุณภาพไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ ภายหลังจากผู�ขอใช�บริการได�ติดต้ังและ
ทดสอบอุปกรณ-จ�ายไฟ ระบบควบคุม ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-
ส�งข�อมูลระยะไกล และทดสอบคุณภาพไฟฟ�าแล�วเสร็จ โดยผู�ขอใช�บริการต�อง
แจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 14 วัน 

9.4.7 หลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการทดสอบระบบแล�วเสร็จ ผู�ขอใช�บริการต�องจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบ ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบภายใน 15 วัน โดย
รายงานสรุปผลการทดสอบต�องประกอบด�วย ข�อมูลของอุปกรณ-และระบบท่ี
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ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมท้ังผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
ผู�ใช�ไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืน 

9.4.8 กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการทดสอบระบบของผู�ขอใช�บริการ ผู�ขอใช�
บริการต�องเปTนผู�รับผิดชอบค�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

9.4.9 กร ณี ท่ีการไฟฟ� านครหลวง เปTนผู� ขอทดสอบ หรื อ ดํ า เนินการใดๆ
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความเชื่อถือ
ได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจะดําเนินการจัดทําข�อตกลง
กับผู�ท่ีเก่ียวข�องเปTนกรณีๆ ไป 
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10. การทดสอบการเช่ือมต�อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

10.1 บทนํา 
การทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการเปTนการดําเนินงาน

เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ คุณภาพไฟฟ�า และเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการใน
สภาวะต�างๆ รวมท้ังเปTนการตรวจวัดผลกระทบท่ีจะมีต�อระบบการจ�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
ในขณะท่ีผู�ขอใช�บริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเชื่อมต�อ (synchronization) เข�ามาในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า และปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

10.2 วัตถุประสงค> 
10.2.1 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 
10.2.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 
10.2.3 เพ่ือทดสอบเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 
10.2.4 เพ่ือตรวจวัดผลกระทบท่ีจะมีต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าในขณะท่ีผู�ขอใช�

บริการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเชื่อมต�อ (synchronization) เข�ามาในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า และปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าออกจากระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

10.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้

ใช�กับผู�ขอใช�บริการท่ีขอเชื่อมต�อ (synchronization)  เครื่องกําเนิดไฟฟ�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
10.4 การดําเนินงาน 

10.4.1 ในการทดสอบเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอใช�
บริการจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า และข�อกําหนดการปฏิบัติการ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า หากผู�ขอใช�บริการไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดข�อใดข�อ
หนึ่ง การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการขอเชื่อมต�อ 

10.4.2 การทดสอบเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท้ังหมดจะถูก
บันทึก และตรวจสอบโดยตัวแทนจากการไฟฟ�านครหลวง 

10.4.3 การทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการท่ีจะทําสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ�า เปTนการดําเนินงานท่ีถือว�ายังไม�เปTนการเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ�า 

10.4.4 ในการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ กรณีท่ีมี
การปลดหรือเชื่อมต�อ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าสู�ระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการต�องแจ�งการไฟฟ�านครหลวงก�อนการ
ดําเนินการทุกครั้ง 

10.4.5 ข้ันตอนการทดสอบการเชื่อมต�อ (synchronization) เครื่องกําเนิดไฟฟ�า
ของผู�ขอใช�บริการท่ีจะทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ�ามีดังนี้ 
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(1) การไฟฟ�านครหลวงชี้แจงหลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงาน
การจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) และผู�ผลิต
ไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

(2) ผู�ขอใช�บริการดําเนินการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า  โดยเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเชื่อมต�อ 
(synchronization)  เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ที่ปริมาณ
กําลังไฟฟ�าสูงสุดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า และการไฟฟ�านคร
หลวงขอสงวนสิทธิในการอนุญาตทดสอบเชื่อมต�อ ปริมาณสูง
กว�ากําลังไฟฟ�าสูงสุดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า และผู�ขอใช�บริการ
ต�องเปTนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายส�วนเพ่ิมนี้ 

(3) กรณีผู�ขอใช�บริการทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าแล�ว
เกิดความเสียหายต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ใช�ไฟฟ�า หรือผู�
เชื่อมต�อรายอ่ืน ผู�ขอใช�บริการต�องเปTนผู�รับผิดชอบค�าเสียหาย
ดังกล�าว 

(4) ผู�ขอใช�บริการต�องทดสอบการปลดการเชื่อมต�อท่ีปริมาณโหลด
ของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเปTน 25%, 50%, 75% และ 100% ของ
ปริมาณกําลังงานไฟฟ�าสูงสุดที่จะขายตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 
โดยในระหว�างการทดสอบหากการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาแล�ว
เห็นว�าจะเกิดผลกระทบต�อความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิให�ผู�ขอใช�บริการระงับการ
ทดสอบเปTนการชั่วคราว  จนกว�าผู�ขอใช�บริการจะมีมาตรการ
แก�ไขหรือป�องกันผลกระทบจากการทดสอบท่ีเกิดข้ึนหรือคาดว�า
จะเกิดข้ึน  จึงจะอนุญาตให�ทําการทดสอบในข้ันตอนต�อไป 

(5) ภายหลังจากการทดสอบการปลดการเชื่อมต�อแล�วเสร็จ ให�ผู�
ขอใช�บริการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเชื่อมต�อ เข�ากับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีปริมาณโหลด 100% ของปริมาณกําลัง
งานไฟฟ�าสูงสุด ที ่จะขายตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า เพ่ือ
ตรวจสอบผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าเปTนเวลาต�อเนื่องไม�
น�อยกว�า 24 ชั่วโมง หากในระหว�างการทดสอบเกิดเหตุขัดข�อง
ใดๆท่ีส�งผลให�เครื่องกําเนิดไฟฟ�าหลุดออกจากการเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า  ถ�าตรวจสอบแล�วพบว�าสาเหตุเกิดจาก
ระบบหรืออุปกรณ-ของผู�ขอใช�บริการ เ ม่ือผู�ขอใช�บริการ
ตรวจสอบแก�ไขแล�วเสร็จ ให�ผู�ขอใช�บริการดําเนินการเชื่อมต�อ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าใหม� โดยให�เริ่มนับ
เวลาการทดสอบเชื่อมต�อใหม�จนครบตามแผนการทดสอบ
เชื่อมต�อท่ีกําหนด ถ�าสาเหตุเกิดจากการไฟฟ�านครหลวง เม่ือ
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การไฟฟ�านครหลวงตรวจสอบแก�ไขแล�วเสร็จ ให�ผู�ขอใช�บริการ
ดําเนินการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ใหม� โดยให�นับเวลาการทดสอบเชื่อมต�อต�อไปจนครบตาม
แผนการทดสอบเชื่อมต�อท่ีกําหนด  

10.4.6 หากผลการทดสอบเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการเข�ากับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าไม�ผ�านหลักเกณฑ-ตามข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าในข้ันตอนใด การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาอนุญาตการทดสอบการเชื่อมต�อข้ันตอนดังกล�าวครั้งต�อไป 

10.4.7 การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิท่ีจะปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของ
ผู�ขอใช�บริการออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า หากตรวจพบว�าการทดสอบ
การเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ขอใช�
บริการมีผลกระทบกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อหรือผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน 

10.4.8 กฟน. จะเปTนผู�กําหนดวันเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ�าหลังจากผู�ขอใช�บริการผ�าน
การทดสอบการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าแล�ว 
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11. การกําหนดช่ือและหมายเลขไกตัดตอนที่เช่ือมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

11.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า จําเปTนต�องมีการกําหนดหลักเกณฑ-การ

เรียกชื่อและหมายเลขไกตัดตอนต�างๆ ให�ถูกต�องตรงกันเพ่ือให�การปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ-มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย  ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ-ต�างๆ ในการกําหนดชื่อและ
หมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าเพ่ือใช�ในการควบคุมอุปกรณ-ระหว�างกันต�อไป 

11.2 วัตถุประสงค> 
11.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อ

กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด เพ่ือให�มีชื่อ
เรียกท่ีถูกต�องตรงกัน 

11.2.2  เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ-ในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า หรืออุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

11.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า

นี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดันต้ังแต� 12 กิโลโวลต- ข้ึนไปทุกราย 
11.4 การดําเนินการ 

11.4.1 การไฟฟ�านครหลวงจะเปTนผู�กําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนให�กับ
อุปกรณ-ทางไฟฟ�าทุกชนิดท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการ
ไฟฟ�านครหลวงกําหนด ซ่ึงชื่อและหมายเลขไกตัดตอนดังกล�าวจะเปTนชื่อ
และหมายเลขเฉพาะตัวอุปกรณ-และไม�ซํ้ากัน 

11.4.2 การไฟฟ�านครหลวงจะเปTนผู�จัดทําผังระบบโครงข�ายไฟฟ�าในส�วนท่ีมีความ
เก่ียวข�องกับผู�เชื่อมต�อรายนั้นๆ โดยผู�เชื่อมต�อต�องส�งมอบรายละเอียดท่ี
เก่ียวข�องให�กับการไฟฟ�านครหลวง เม่ือผู�ขอใช�บริการยื่นคําร�องขอทดสอบ
ระบบ 

11.4.3 เม่ือมีการติดต้ังอุปกรณ-ใหม�เพ่ิมเติม ท่ีจะเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า หรือมีการจัดเรียงอุปกรณ-ในการเชื่อมต�อใหม� ให�ผู�เชื่อมต�อแจ�งให�
การไฟฟ�านครหลวงกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ก�อนดําเนินการ
ติดต้ังหรือจัดเรียงใหม�ทุกครั้ง 

11.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องเปTนผู�รับผิดชอบในการจัดทําแผ�นชื่อและหมายเลขไกตัดตอน 
ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด และติดต้ังไว�ตรงตามตําแหน�งของ
อุปกรณ-นั้น โดยสามารถสังเกตเห็นได�ชัดเจน รวมท้ังมีหน�าท่ีต�องดูแลและ
บํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพดีอยู�เสมอ 

11.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องอํานวยความสะดวกทุกครั้งท่ีเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�า  
นครหลวงเข�าตรวจสอบความถูกต�องของตําแหน�งติดต้ัง ชื่อและหมายเลข
ไกตัดตอน 
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12. การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

12.1 บทนํา  
การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าเปTนการบันทึกข�อมูล

การปฏิบัติงานต�างๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับการปฏิบั ติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมท้ังการบันทึก
ค�าพารามิเตอร-ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�เปTนข�อมูลให�กับการไฟฟ�านคร
หลวงสําหรับวิเคราะห-การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ 
และสภาวะเกิดเหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับ 

12.2 วัตถุประสงค> 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ในการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�าย

ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ  
12.3 ขอบเขต 

ข�อกําหนดการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�
เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดันต้ังแต� 12 กิโลโวลต- ข้ึนไปทุกราย 

12.4 การดําเนินงาน 
12.4.1 ผู�เชื่อมต�อจะต�องบันทึกข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ

โครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังค�าพารามิเตอร-ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�า และ 
ท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด ท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ 
และสภาวะเกิดเหตุขัดข�อง 

12.4.2 ผู�เชื่อมต�อจะต�องส�งข�อมูลให�กับการไฟฟ�านครหลวง ตามท่ีการไฟฟ�า     
นครหลวงร�องขอ 

12.4.3 ข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ-ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีต�อง
แจ�งให�กับการไฟฟ�านครหลวงทราบจะต�องเปTนไปตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนด โดยมีรายละเอียดเปTนอย�างน�อย ดังนี้ 

(1) สภาวะปกติ ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกค�ากําลังงานไฟฟ�าจริง กําลัง
งานไฟฟ�ารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟ�า ตัวประกอบ
กําลัง  และความถ่ีไฟฟ�า ทุกชั่วโมงท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าผลิต
กําลังงานไฟฟ�าเข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

(2) สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งเหตุการณ-ให�ศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�าหรือการไฟฟ�านครหลวงเขต ทราบใน
เบ้ืองต�นโดยทันที หลังจากนั้นผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกค�ากําลัง
งานไฟฟ�าจริง หรือกําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน 
หรือกระแสไฟฟ�า หรือตัวประกอบกําลัง  หรือความถ่ีไฟฟ�าท่ี
ผิดปกติ เวลาท่ีเกิดข้ึนและเวลาท่ีเหตุการณ-กลับสู�สภาวะปกติ 
รายละเอียดของอุปกรณ-ท่ีทําให�เกิดสภาวะผิดปกติ และข�อมูล
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จากชุดแจ�งเหตุ (alarm annunciator) พร�อมท้ังสาเหตุและ
แนวทางแก�ไข 

(3) สภาวะเกิดเหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับ ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�ง
เหตุการณ-ให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าหรือการไฟฟ�านครหลวง
เขตทราบในเบ้ืองต�นโดยทันที หลังจากนั้น ผู�เชื่อมต�อต�อง
บันทึกเหตุการณ-โดยมีรายละเอียดของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ-ท่ีทํางาน และเวลาท่ีตัดวงจร รีเลย-และชุด
แจ�งเหตุ ค�าความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟ�าจริง กําลัง
งานไฟฟ�ารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟ�า ตัวประกอบ
กําลัง และความถ่ี ในขณะท่ีเกิดข�อขัดข�อง สาเหตุท่ีทําให�เกิด
ข�อขัดข�อง หรือสาเหตุท่ีพอสันนิษฐานได�ในขณะนั้นรวมท้ัง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ระยะเวลาท่ีผู�เชื่อมต�อพร�อมหรือคาด
ว�าจะเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
และสภาพอากาศขณะท่ีเกิดข�อขัดข�อง 

(4)  ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกและจัดเก็บข�อมูลท่ีดําเนินการเก่ียวข�อง
กับระบบการจ�ายไฟในสภาวะปกติเปTนระยะเวลา 1 ปu และใน
สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ เปTนระยะเวลา 3 ปu 
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สิ่งแนบ 
 

หลักปฏบิัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�า 
ระหว�างการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
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หลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�าง 
การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) และ 
ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

 
1. หลักการท่ัวไป 
2. ขอบเขตการประสานงานระหว�าง กฟน. และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก 
3. การขอดับไฟตามแผนงานเพ่ือปฏิบัติงานบํารุงรักษา 

3.1 กรณีการไฟฟ�านครหลวงเปTนผู�ร�องขอดับไฟฟ�า 
3.2 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯเปTนผู�ร�องขอดับไฟฟ�า 

4. การเกิดเหตุขัดข�องในระบบทําให�ไฟดับ 
4.1 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 69, 115 kV 
4.2 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 12, 24 kV 
4.3 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 230, 400 V 

5.  การควบคุมความถ่ีไฟฟ�า 
6.   การควบคุมแรงดันไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อกับ กฟน. 
 6.1 ในสภาวะปกติ  
 6.2 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
7.  การเก็บข�อมูลและการแจ�งข�อมูล 
 7.1 ในสภาพท่ัวไป 
 7.2 ในสภาวะเม่ือเกิดข�อขัดข�องในระบบไฟฟ�า 
8.  การปรับปรุงแก�ไข คู�มือหลักปฏิบัติการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฯ 
 
1. หลักการท่ัวไป 

1.1 เจ�าหน�าท่ีของ กฟน.และผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก ผู�ท่ีจะทําหน�าท่ีติดต�อประสานงานการ
จ�ายไฟฟ�า ได�แก�เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าของ กฟน. ซ่ึงต�อไปจะเรียกว�า   ศูนย>ฯ, 
เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ�านครหลวงเขต ซ่ึงต�อไปจะเรียกว�า ฟข. และเจ�าหน�าท่ีของผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็ก
มาก ซ่ึงต�อไปจะเรียกว�า ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  

1.2  ทุกครั้งท่ีมีการติดต�อประสานงาน ให�อีกฝzายหนึ่งทวนข�อความ และต�องได�รับการยืนยัน
ความถูกต�องก�อนจึงจะดําเนินการต�อไปได� 

1.3  การดําเนินการใดๆ ของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  ท่ีมีผลต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�แจ�งการไฟฟ�า
นครหลวงทราบและต�องได�รับความเห็นชอบก�อนดําเนินการ ยกเว�นกรณีฉุกเฉิน 

1.4   การไฟฟ�านครหลวง และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ มีหน�าท่ีให�ความร�วมมือในการให�ข�อมูลแก�อีกฝzาย
หนึ่งเม่ือได�รับการร�องขอ 

1.5  การปฏิบัติงานทุกครั้ง การไฟฟ�านครหลวงและผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  จะต�องสอบถามและ
บันทึกหลักฐานรายชื่อบุคคลท่ีติดต�อ รวมท้ังวัน เวลา ท่ีได�รับแจ�งข�อมูล ไว�เปTนหลักฐาน เพ่ือใช�
สําหรับการตรวจสอบความถูกต�อง ให�ตรงกันทุกฝzาย 
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1.6 การไฟฟ�านครหลวง และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  มีหน�าที่จะต�องดําเนินการตรวจสอบแก�ไขการ
ทํางานของอุปกรณ- และควบคุมการจ�ายไฟ ให�เปTนไปตามข�อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ�า และ
จะต�องดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องเม่ือได�รับการทักท�วง หรือร�องขอจากเจ�าหน�าท่ีของอีกฝzายหนึ่ง 

1.7  ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ต�องแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบก�อนทุกครั้งท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  จะ
ดําเนินการจ�ายไฟหรืองดการจ�ายไฟเข�าระบบของการไฟฟ�านครหลวง ยกเว�นกรณีท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  งด
การจ�ายไฟฉุกเฉิน 

1.8  ระบบสื่อสารท่ีใช�ในการติดต�อประสานงานประกอบด�วยวิทยุสื่อสาร โทรศัพท- และโทรสาร 
กรณีระบบสื่อสารขัดข�องไม�สามารถติดต�อได� ห�ามผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ดําเนินการใดๆ ซ่ึงมีผลกระทบต�อ
ระบบไฟฟ�า ยกเว�นกรณีฉุกเฉิน ผู�ผลิตไฟฟ�าฯจะต�องพยายามแจ�งให� การไฟฟ�านครหลวงทราบ
ภายหลังโดยเร็ว 
 

2. ขอบเขตการประสานงานระหว�างการไฟฟ�านครหลวง และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ   

การไฟฟ�านครหลวง แบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า ดังนี้ 
- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 1 มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงข�ายไฟฟ�า

ท่ีระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ�านครหลวงเขตบางกะป� 
(ฟขก.) การไฟฟ�านครหลวงเขตวัดเลียบ (ฟขล.) การไฟฟ�านครหลวงเขตลาดพร�าว (ฟขร.) และการ
ไฟฟ�านครหลวงเขตคลองเตย (ฟขต.) 

- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 2 มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ท่ีระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ�านครหลวงเขตบางพลี 
(ฟขพ.) การไฟฟ�านครหลวงเขตสมุทรปราการ (ฟขป.) การไฟฟ�านครหลวงเขตประเวศ (ฟขศ.) การ
ไฟฟ�านครหลวงเขตมีนบุรี (ฟขม.) และการไฟฟ�านครหลวงเขตลาดกระบัง (ฟขง.) 

- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ท่ีระดับแรงดัน 69 kV, 115 kV และ 230 kV ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีบริการ 3 จังหวัด ได�แก� กรุงเทพมหานคร, 
จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี 

- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 4 มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ท่ีระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ�านครหลวงเขตบางขุน
เทียน (ฟขท.) การไฟฟ�านครหลวงเขตธนบุรี (ฟขธ.) การไฟฟ�านครหลวงเขตยานนาวา (ฟขว.) และการ
ไฟฟ�านครหลวงเขต ราษฎร-บูรณะ (ฟขบ.) 

- ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 5 มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ท่ีระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟ�านครหลวงเขตบางเขน 
(ฟขข.) การไฟฟ�านครหลวงเขตสามเสน (ฟขส.) การไฟฟ�านครหลวงเขตนนทบุรี (ฟขน.) การไฟฟ�านคร
หลวงเขตบางใหญ� (ฟขญ.) และการไฟฟ�านครหลวงเขตบางบัวทอง (ฟขอ.) 
 

การติดต�อประสานงานการจ�ายพลังงานไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
แบ�งออกตามระดับแรงดันไฟฟ�าท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�ดังนี้ 

1. การควบคุมระบบโครงข�ายไฟฟ�า ในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน 
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1.1. ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมต�อท่ีระดับแรงดัน 69 kV และ 115 kV ให�ติดต�อประสานงาน
โดยตรงกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 

1.2  ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมต�อท่ีระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ให�ติดต�อประสานงาน
โดยตรงกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 1, 2, 4 หรือ 5 โดยแบ�งตามพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของศูนย-ฯ 

1.3  ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมต�อท่ีระดับแรงดัน 230 V และ 400 V ให�ติดต�อประสานงาน
โดยตรงกับ ฟข. ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ต้ังอยู� 

2.  งานบํารุงรักษาระบบโครงข�ายไฟฟ�า ท่ีมีแผนงานล�วงหน�า 
2.1 ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ท่ีเชื่อมต�อท่ีระดับแรงดัน 69 kV และ 115 kV ให�ติดต�อประสานงาน

ท่ี ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กองบํารุงรักษาอุปกรณ-สถานีย�อย 
2.2 ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ท่ีเชื่อมต�อท่ีระดับแรงดัน 230 V, 400 V, 12 kV และ 24 kV ให�

ติดต�อประสานงานท่ี ฟข. ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ต้ังอยู� 
 
การติดต�อประสานงานระหว�าง ศูนย-ฯ กับ ฟข. ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯ กรณีงาน switching ท่ีมี
แผนการทํางานล�วงหน�า 
 - ฟข. ติดต�อประสานงานกับแผนกจัดการงานระบบไฟฟ�า กองจัดการและสั่งการระบบไฟฟ�า ฝzาย
ควบคุมระบบไฟฟ�า 

  โทรศัพท-  0-2256-3227    โทรสาร 0-2256-3670 
การติดต�อประสานงานระหว�าง ศูนย-ฯ กับ ฟข. ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯ กรณีงานฉุกเฉิน 

 - ห�องเวรแก�ไฟฟ�าขัดข�อง ฟข. ติดต�อกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 1,2,4,5 
ศูนย-ฯ1 โทรศัพท- 0-2252-1691  โทรสาร 0-2256-3670 
ศูนย-ฯ2 โทรศัพท- 0-2575-3382  โทรสาร 0-2575-3811 ต�อ 5512 
ศูนย-ฯ4 โทรศัพท- 0-2575-3384  โทรสาร 0-2575-3811 ต�อ 5512 
ศูนย-ฯ5 โทรศัพท- 0-2575-3385  โทรสาร 0-2575-3811 ต�อ 5512 

 
3. การขอดับไฟตามแผนงานเพ่ือปฏิบัติงานบํารุงรักษา  
3.1 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟ�านครหลวงเปJนผู�ร�องขอดับไฟฟ�า 
 3.1.1 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 69 หรือ 115 kV 

3.1.1.1 ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน. จะประสานงานด�วยวาจาในเบ้ืองต�นกับผู�ผลิต
ไฟฟ�าฯ หากตกลงวันเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงานได�แล�ว กฟน.จะจัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 5 วัน   

3.1.1.2  กรณี กฟน.มีเหตุจําเปTนไม�สามารถดับไปปฏิบัติงานตามท่ีได�แจ�งไว�ก�อนแล�วหน�า
นี้ได� ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน. จะแจ�งด�วยวาจาให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบไม�น�อยกว�า 2 วัน  

3.1.1.3  เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงาน ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 จะ
ประสานงานแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ดําเนินการดับไฟตาม switching order ท่ีได�ประสานและจัดเตรียม
ไว�และได�รับการรับรองกับการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้ 
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3.1.1.4  กรณีมีเหตุจําเปTนเม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงาน และ กฟน.ไม�
สามารถดับไฟปฏิบัติงานระหว�างกันตามท่ีได�ประสานงานกันก�อนหน�านี้ได� ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 
(ระบบ) จะเปTนผู�แจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบ 

3.1.1.5   กรณีมีเหตุจําเปTนอาจก�อให�เกิดอันตรายต�อชีวิตและทรัพย-สินของ กฟน.  ศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�า 3(ระบบ) จะดําเนินการปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ได�ในทันที 
โดยศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3(ระบบ)  จะแจ�งให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบภายในเวลา 15 นาที หรือ
หลังจากควบคุมสถานการณ- ได�แล�วโดยเร็ว 

3.1.1.6  กรณี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ประสงค-จะให�เจ�าหน�าท่ีซ�อมบํารุงปฏิบัติงานภายในส�วนของ
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ หรือส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย กฟน. ปฏิบัติงานร�วมด�วยในช�วงเวลาเดียวกันกับ
ท่ี กฟน.ขอดับไฟ หาก ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบล�วงหน�าจะต�องจัดทําหนังสือแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีฝzายซ�อม
บํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน.ทราบไม�น�อยกว�า 3 วัน และเม่ือถึงกําหนดวันและเวลาดับไฟปฏิบัติงาน 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ทราบด�วย ท้ังนี้ก�อนท่ีจะให�เจ�าหน�าท่ี
ซ�อมบํารุงปฏิบัติงานภายในส�วนของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องได�รับการยืนยันการดับไฟส�วนท่ีเชื่อมต�อกับ
โครงข�าย กฟน.เรียบร�อยจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ก�อน  ในลักษณะเช�นเดียวกันหาก 
เจ�าหน�าท่ีซ�อมบํารุงปฏิบัติงานภายในส�วนของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ดําเนินงานแล�วเสร็จ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
จะต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบฟ�า 3 (ระบบ) ทราบด�วย 

3.1.1.7  ในการขอปฏิบัติงานร�วมหากการดําเนินการซ�อมบํารุงรักษาปฏิบัติงานภายใน
ส�วนของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ หากมีอุปกรณ-ไฟฟ�าหรือระบบป�องกันหรือระบบท่ีใช�ติดต�อสื่อสารข�อมูล
ระยะไกล บริเวณจุดท่ีเชื่อมต�อกับโครงข�าย กฟน. เปลี่ยนแปลงไปจากท่ี กฟน.เห็นชอบไว�เดิม  ผู�ผลิต
ไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งผลการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ได�ทราบก�อน
ดําเนินการจ�ายไฟ เชื่อมกับโครงข�าย กฟน.  

3.1.1.8  เม่ือฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน. ปฏิบัตงานแล�วเสร็จ ศูนย-ควบคุมระบบ
ไฟฟ�า 3 จะประสานงานแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ดําเนินการจ�ายไฟตาม switching order ท่ีได�ประสาน
และจัดเตรียมไว�และได�รับการรับรองกับการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้ 

3.1.1.9  การดําเนินการและปฏิบัติตามข้ันตอน switching ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�อง
ดําเนินการตามท่ีศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ประสานงานหรือสั่งการให�ดําเนินการ โดยการสั่ง
การของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) จะประสานงานสั่งการ การปลด-สับ อุปกรณ-ท่ี เชื่อมโยง
กับโครงข�าย กฟน. เท�านั้น หรือตามท่ีศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า กฟน. พิจารณาหากเห็นว�าการ
ดําเนินการตาม switching order นั้นยังมีความปลอดภัยไม�เพียงพอ 

3.1.1.10  เม่ือผู�ผลิตไฟฟ�าจะดําเนินการ synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟ�า จะต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านปฏิบัติการโครงข�าย และต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) หลัง 
synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟ�า แล�ว 

3.1.1.11  ในการดําเนินการสับ หรือปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าของ ผู�ผลิตไฟฟ�า เม่ือดําเนินการ
ตามการประสานงานสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3(ระบบ)แล�ว ต�องแจ�งกลับให�ทราบ หลังจาก
การดําเนินการแต�ละครั้งแล�วโดยเร็ว  
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 3.1.2 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 12, 24 kV 
3.1.2.1 กรณี กฟน. ต�องการให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ งดการจ�ายไฟเข�าระบบของ กฟน. ให� 

ฟข.  จัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 10 วัน หลังจาก ฟข. ประสานงาน
และกําหนดวันและเวลาท่ีจะปฏิบัติงานแล�ว ให� ฟข. จัดทําใบขออนุญาตดับไฟทํางาน แจ�งให�แผนก
จัดการงานระบบไฟฟ�าทราบก�อนวันปฏิบัติงานไม�น�อยกว�า 7 วัน  

3.1.2.2 ในกรณีฉุกเฉิน  ซ่ึงอาจก�อให�เกิดอันตรายต�อชีวิตและทรัพย-สินของ กฟน.ให� 
ศูนย-ฯ ดําเนินการปลดอุปกรณ-ท่ีเก่ียวข�องได�ในทันที แล�วแจ�งด�วยวาจาให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯทราบ 

3.1.2.3 กรณี ฟข. ขอยกเลิกการขอดับไฟ ให� ฟข. แจ�งด�วยวาจาให�แผนกจัดการงาน
ระบบไฟฟ�า และผู�ผลิตไฟฟ�าทราบล�วงหน�าก�อนวันดับไฟไม�น�อยกว�า 3 วัน แต�กรณีมีความจําเปTนต�อง
ขอยกเลิกในวันท่ีขอดับไฟ ให� ฟข. แจ�งด�วยวาจาให�ศูนย-ฯ และผู�ผลิตไฟฟ�าทราบ  

3.1.2.4 กรณีท่ี ฟข. และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ มีแผนการดับไฟทํางานในช�วงเวลาเดียวกัน 
จะต�องได�รับการยืนยันจาก ศูนย-ฯ ก�อนการปฏิบัติงาน และแจ�งให� ศูนย-ฯ ทราบเม่ือปฏิบัติงานแล�ว
เสร็จ 

3.1.2.5 เม่ือ ฟข. ทํางานแล�วเสร็จ พร�อมท่ีจะจ�ายไฟ ให� ฟข. แจ�ง ศูนย-ฯ ทราบ และ
ต�องได�รับการยืนยันก�อน จึงจะดําเนินการจ�ายไฟได� 

3.1.2.6 เม่ือ ฟข.  จ�ายไฟสายป�อนแล�ว ก�อนท่ี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะเชื่อมโยงเข�าระบบ ให�
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�ง ให� ศูนย-ฯ ทราบ และต�องได�รับการอนุญาตก�อน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได� 
หลังจาก ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�ว ให�แจ�งเวลาและพลังไฟฟ�า ให� ศูนย-ฯ ทราบ จากนั้นให� 
ศูนย-ฯ แจ�ง ฟข. ทราบ 
 

3.1.3 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 230, 400 V 
3.1.3.1 กรณี กฟน. ต�องการให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ งดการจ�ายไฟเข�าระบบของ กฟน. ให� 

ฟข.  จัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 3 วัน 
3.1.3.2  ในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงอาจก�อให�เกิดอันตรายต�อชีวิตและทรัพย-สินของ กฟน.ให� ฟข. 

ดําเนินการปลดอุปกรณ-ท่ีเก่ียวข�องได�ในทันที แล�วแจ�งด�วยวาจาให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯทราบ 
3.1.3.3 กรณี ฟข. ขอยกเลิกการขอดับไฟ ให� ฟข. แจ�งด�วยวาจาให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯทราบ  
3.1.3.4 กรณีท่ี ฟข. และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ มีแผนการดับไฟทํางานในช�วงเวลาเดียวกัน 

ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องได�รับการยืนยันจาก ฟข. ก�อนการปฏิบัติงาน และแจ�งให� ฟข. ทราบเม่ือ
ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ 

3.1.3.5 เม่ือ ฟข. ทํางานแล�วเสร็จ พร�อมท่ีจะจ�ายไฟ ให� ฟข. แจ�งผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบ 
จึงจะดําเนินการจ�ายไฟได� 

3.1.3.6 เม่ือ ฟข.  จ�ายไฟแล�ว ก�อนท่ี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะเชื่อมโยงเข�าระบบ ให�ผู�ผลิต
ไฟฟ�าฯแจ�ง ฟข. ทราบ และต�องได�รับการอนุญาตก�อน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงเข�าระบบได� และ
หลังจากผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�วให�แจ�งเวลาและพลังไฟฟ�าให� ฟข. ทราบ 

 
3.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯเปJนผู�ร�องขอดับไฟฟ�า 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 
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3.2.1 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 69 หรือ 115 kV 
 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯเปTนผู�ร�องขอดับไฟฟ�า แบ�งออกได�เปTน 2 
กรณี ดังนี้ 

3.2.1.1   การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯเปTนผู�ร�องขอดับไฟฟ�าโดยไม�ขอ
ปลดการเชื่อมโยงกับระบบโครงข�าย 

3.2.1.1.1 ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะประสานงานด�วยวาจาในเบ้ืองต�นกับแผนกจัดการ
งานระบบไฟฟ�า (จร.) ฝzายควบคุมระบบไฟฟ�า กฟน.  หากตกลงวันเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงานได�แล�ว 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ.จะ จัดทําหนังสือแจ�งให�แผนกจัดการงานระบบไฟฟ�า (จร.) ฝzายควบคุมระบบไฟฟ�า 
กฟน. ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วัน   

3.2.1.1.2  กรณี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ มีเหตุจําเปTนไม�สามารถดับไปปฏิบัติงานตามท่ีได�
แจ�งไว�ก�อนแล�วหน�านี้ได� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งด�วยวาจาพร�อมจัดทําบันทึกให� แผนกจัดการงาน
ระบบไฟฟ�า (จร.) ฝzายควบคุมระบบไฟฟ�า กฟน.ทราบไม�น�อยกว�า 3 วัน  

3.2.1.1.3  เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงาน ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะ
ประสานงานแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ดําเนินการดับไฟตาม switching order ท่ีได�
ประสานและจัดเตรียมไว�และได�รับการรับรองกับการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้ 

3.2.1.1.4  กรณีมีเหตุจําเปTนเม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงาน 
และ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ไม�สามารถดับไฟปฏิบัติงานระหว�างกันตามท่ีได�ประสานงานกันก�อนหน�านี้ได� 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) พร�อมท้ังเหตุผล ทราบ 

3.2.1.1.5   กรณีมีเหตุจําเปTนอาจก�อให�เกิดอันตรายต�อชีวิตและทรัพย-สินของ 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ สามารถดําเนินการปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับโครงข�าย กฟน. ได�
ในทันที โดยผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  จะต�องแจ�งให� ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) พร�อมท้ังเหตุผล ทราบ
ภายในเวลา 15 นาที หรือหลังจากควบคุมสถานการณ- ได�แล�วโดยเร็ว 

3.2.1.1.6  เม่ือผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  จะต�อง
ประสานงานแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ทราบก�อน หลังจากนั้นผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  จึง
ดําเนินการจ�ายไฟตาม switching order ท่ีได�ประสานและจัดเตรียมไว�และได�รับการรับรองกับการ
ไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้ได� 

3.2.1.1.7  การดําเนินการและปฏิบัติตามข้ันตอน switching ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
จะต�องดําเนินการตามท่ีศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ประสานงานหรือสั่งการให�ดําเนินการ โดย
การสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3(ระบบ) จะประสานงานสั่งการ การปลด-สับ อุปกรณ-ท่ี 
เชื่อมโยงกับโครงข�าย กฟน. เท�านั้น หรือตามท่ีศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า กฟน. พิจารณาหากเห็นว�า
การดําเนินการตาม switching order นั้นยังมีความปลอดภัยไม�เพียงพอ 

3.2.1.1.8  เม่ือผู�ผลิตไฟฟ�าจะดําเนินการ synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟ�า 
จะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านปฏิบัติการโครงข�าย และต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 
(ระบบ) หลัง synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟ�า แล�ว 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก พ.ศ. 2558 
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3.2.1.1.9  ในการดําเนินการสับ หรือปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าของ ผู�ผลิตไฟฟ�า เม่ือ
ดําเนินการตามการประสานงานสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3(ระบบ) แล�ว ต�องแจ�งกลับให�
ทราบ หลังจากการดําเนินการแต�ละครั้งแล�วโดยเร็ว  

 
3.2.1.2   การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณี ผู�ผลิตไฟฟ�าเปTนผู�ร�องขอดับไฟฟ�าโดยขอปลด

การเชื่อมโยงกับระบบโครงข�าย 
3.2.1.2.1  ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะประสานงานด�วยวาจาในเบ้ืองต�นกับฝzายบํารุงรักษา

ระบบไฟฟ�า กฟน. หากตกลงวันเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงานได�แล�ว ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จัดทําหนังสือแจ�งให�
ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน. ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 10 วัน   

3.2.1.2.2  กรณี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ มีเหตุจําเปTนไม�สามารถดับไปปฏิบัติงานตามท่ีได�
แจ�งไว�ก�อนแล�วหน�านี้ได� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งด�วยวาจาพร�อมจัดทําบันทึกให� ฝzายบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ�า กฟน. ทราบไม�น�อยกว�า 3 วัน  

3.2.1.2.3  เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงาน ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
จะต�องประสานงานแจ�งให� ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน.ดําเนินการดับไฟ หลังจากนั้น ฝzาย
บํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน.จะประสานงานกับศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) และศูนย-ควบคุม
ระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) จะประสานงานกับผู�ผลิตไฟฟ�า ดับไฟตาม switching order ท่ีได�ประสานและ
จัดเตรียมไว�และได�รับการรับรองกับการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้  

3.2.1.2.4  เม่ือศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ประสานงานกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
ดับไฟตาม switching order เสร็จแล�ว ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ประสานงานแจ�งให�ฝzาย
บํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน. ทราบ และ ฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน.จะประสานงาน กับ 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบบริเวณท่ีจะปฏิบัติงานไม�มีไฟ ก�อนจะอนุญาตให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
ปฏิบัติงานได� 

3.2.1.2.5  กรณีมีเหตุจําเปTนเม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะดับไฟปฏิบัติงาน 
และ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ไม�สามารถดับไฟปฏิบัติงานระหว�างกันตามท่ีได�ประสานงานกันก�อนหน�านี้ได� 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ทราบพร�อมท้ังเหตุผล  

3.2.1.2.6   กรณีมีเหตุจําเปTนอาจก�อให�เกิดอันตรายต�อชีวิตและทรัพย-สินของ 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ สามารถดําเนินการปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับโครงข�าย กฟน. ได�
ในทันที โดยผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  จะต�องแจ�งให� ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) พร�อมท้ังเหตุผล ทราบ
ภายในเวลา 15 นาที หรือหลังจากควบคุมสถานการณ- ได�แล�วโดยเร็ว 

3.2.1.2.7  กรณี กฟน. ประสงค-จะให�เจ�าหน�าท่ีฝzายซ�อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า
ปฏิบัติงานในส�วนของโครงข�ายท่ีดับไฟไว�แล�ว ปฏิบัติงานร�วมด�วยในช�วงเวลาเดียวกันกับท่ี ผู�ผลิต
ไฟฟ�าฯ  ขอดับไฟ ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) จะแจ�งให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ได�ทราบ และหลังจาก
เจ�าหน�าท่ีฝzายซ�อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน.ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 
(ระบบ)จะแจ�งให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ได�ทราบเช�นกัน 

3.2.1.2.8  ในการขอปฏิบัติงานของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ หากมีอุปกรณ-ไฟฟ�าหรือ
ระบบป�องกันหรือระบบท่ีใช�ติดต�อสื่อสารข�อมูลระยะไกล บริเวณจุดท่ีเชื่อมต�อกับโครงข�าย กฟน. 
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เปลี่ยนแปลงไปจากท่ี กฟน.เห็นชอบไว�เดิม  ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งผลการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให�
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3(ระบบ)ได�ทราบก�อนดําเนินการจ�ายไฟ เชื่อมกับโครงข�าย กฟน.  

3.2.1.2.9  เม่ือผู�ผลิตไฟฟ�าฯปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะต�องแจ�งฝzาย
บํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กฟน.ทราบ และฝzายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�าจะประสานงานแจ�งให�  ศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 ประสานงานดําเนินการแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จ�ายไฟตาม switching order ท่ี
ได�ประสานและจัดเตรียมไว�และได�รับการรับรองกับการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้ 

3.2.1.2.10  การดําเนินการและปฏิบัติตามข้ันตอน switching ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
จะต�องดําเนินการตามท่ีศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) ประสานงานหรือสั่งการให�ดําเนินการ โดย
การสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3(ระบบ) จะประสานงานสั่งการ การปลด-สับ อุปกรณ-ท่ี 
เชื่อมโยงกับโครงข�าย กฟน. เท�านั้น หรือตามท่ีศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า กฟน. พิจารณาหากเห็นว�า
การดําเนินการตาม switching order นั้นยังมีความปลอดภัยไม�เพียงพอ 

3.2.1.2.11 เม่ือผู�ผลิตไฟฟ�าจะดําเนินการ synchronization เครื่องกําเนิด
ไฟฟ�า จะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านปฏิบัติการโครงข�าย และต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 
3(ระบบ) หลัง synchronization เครื่องกําเนิดไฟฟ�าแล�ว 

3.2.1.2.12 ในการดําเนินการสับ หรือปลดอุปกรณ-ไฟฟ�าของ ผู�ผลิตไฟฟ�า เม่ือ
ดําเนินการตามการประสานงานสั่งการของศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า 3 (ระบบ) แล�ว ต�องแจ�งกลับให�
ทราบหลังจากการดําเนินการแต�ละครั้งแล�วโดยเร็ว  
 
 3.2.2 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 12, 24 kV 

3.2.2.1 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จัดทําแผนซ�อมบํารุงตามระยะเวลาล�วงหน�าซ่ึงได�แจ�งให� 
กฟน.พิจารณาแล�ว ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จัดทําหนังสือแจ�งให� ฟข. ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 10 วัน 
หลังจาก ฟข. ประสานงานและกําหนดวันและเวลาท่ีจะปฏิบัติงานแล�ว ให� ฟข. จัดทําใบขออนุญาต
ดับไฟทํางาน แจ�งให�แผนกจัดการงานระบบไฟฟ�าทราบก�อนวันปฏิบัติงานไม�น�อยกว�า 7 วัน  

3.2.2.2 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ขอยกเลิกการขอดับไฟ ให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�งด�วยวาจาให� 
ฟข.ทราบล�วงหน�า ก�อนวันดับไฟไม�น�อยกว�า 3 วัน และ ฟข. จะต�องแจ�งให�แผนกจัดการงานระบบ
ไฟฟ�าทราบทันที  แต�กรณีมีความจําเปTนต�องขอยกเลิกในวันท่ีขอดับไฟ ให�ผู �ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�งด�วย
วาจาให� ฟข. และ ฟข. แจ�งให� ศูนย-ฯ ทราบ  

3.2.2.3 กรณีท่ี ฟข. และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ มีแผนการดับไฟทํางานในช�วงเวลาเดียวกัน 
จะต�องได�รับการยืนยันจาก ศูนย-ฯ ก�อนการปฏิบัติงาน และแจ�งให� ศูนย-ฯ ทราบเม่ือปฏิบัติงานแล�ว
เสร็จ 

3.2.2.4 เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะปลดการเชื่อมโยง ให� ผู �ผลิตไฟฟ�าฯ ติดต�อ
ประสานงานกับ ศูนย-ฯ และ ศูนย-ฯ จะต�องแจ�ง ฟข. ทราบ 

3.2.2.5 เม่ือผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทํางานแล�วเสร็จ ก�อนท่ี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะเชื่อมโยงเข�าระบบ 
ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�ง ให� ศูนย-ฯ ทราบ และต�องได�รับการอนุญาตก�อน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได� 
หลังจาก ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�ว ให�แจ�งเวลาและพลังไฟฟ�า ให� ศูนย-ฯ ทราบ จากนั้นให� 
ศูนย-ฯ แจ�ง ฟข. ทราบ 
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3.2.3 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 230, 400 V 

3.2.3.1 ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จัดทําหนังสือแจ�งให� ฟข. ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 3 วัน  
3.2.3.2 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ขอยกเลิกการขอดับไฟ ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�งด�วยวาจาให� ฟข.

ทราบล�วงหน�าโดยเร็ว แต�กรณีมีการทํางานร�วมกันระหว�าง ฟข. และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ถ�า กฟน. มีความ
จําเปTนท่ีต�องดับไฟทํางานในวันและเวลาดังกล�าว กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ปลดการเชื่อมโยงของผู�ผลิต
ไฟฟ�าฯ ในวันและเวลาท่ีมีการทํางาน 

3.2.3.3 กรณีท่ี ฟข. และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ มีแผนการดับไฟทํางานในช�วงเวลาเดียวกัน 
จะต�องได�รับการยืนยันจาก ฟข. ก�อนการปฏิบัติงาน และแจ�งให� ฟข. ทราบเม่ือปฏิบัติงานแล�วเสร็จ 

3.2.3.4 เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะปลดการเชื่อมโยง ให�ผู �ผล ิตไฟฟ�าฯ ติดต�อ 
ประสานงานกับ ฟข. 

3.2.3.5 เม่ือ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทํางานแล�วเสร็จ ก�อนท่ี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะเชื่อมโยงเข�าระบบ 
ให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯแจ�ง ฟข. ทราบ และต�องได�รับการอนุญาตก�อน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงเข�าระบบ
ได� และหลังจาก ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�วให�แจ�งเวลาและพลังไฟฟ�าให� ฟข. ทราบ 

 
 

4.1 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 69 หรือ 115 กิโลโวลท> 
 4.1.1  กรณีระบบโครงข�ายไฟฟ�า 69 หรือ 115  กิโลโวลท>  Trip และผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ถูก
ตัดการเช่ือมโยง 

4.1.1.1 ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า จะแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบและผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ต�อง
ตรวจสอบ Interconnection circuit breaker  ท่ีเชื่อมต�อกับโครงข�ายไฟฟ�าถูกปลดออก(Trip) ถ�าไม�
ถูกปลดออกให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯปลด Interconnection circuit breaker ออกในทันทีพร�อมท้ังรีบแจ�งให�
ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ และ ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯแจ�งรายละเอียดข�อมูลตามข�อ 7.2  
 4.1.1.2  หลังจากศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าแก�ไขปUญหาและจ�ายไฟระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�แล�ว 
เม่ือผู�ผลิตไฟฟ�าฯต�องการ เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ผลิตไฟฟ�าฯต�องแจ�งให�ศูนย-ควบคุม
ระบบไฟฟ�าทราบและต�องได�รับความเห็นชอบก�อนจึงจะดําเนินการได� และหลังจากดําเนินการ
เชื่อมต�อแล�วเสร็จ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯต�องแจ�ง เวลา และพลังงานไฟฟ�า ให�ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ 

4.1.1.3   กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯจ�ายไฟเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟน. ในลักษณะ island    
กฟน. สงวนสิทธิ์ ตัดการจ�ายไฟเชื่อมต�อกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯหรือ ร�องขอให�ผู�ผลิตไฟฟ�า ตัดการเชื่อมต�อ 
ออกได�ทันที ท้ังนี้เพ่ือป�องกันระบบไฟฟ�า กฟน.ถูกเชื่อมโยงโดยไม�มีอุปกรณ-ขนานระบบ  

4.1.2. การเกิดเหตุขัดข�องของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
4.1.2.1  ให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ตรวจสอบ Circuit breaker ที่ trip และแจ�งข�อมูลตามข�อ 

7.2 ให� ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบทันที  
4.1.2.2 หลังจากผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทําการแก�ไขเหตุขัดข�องเสร็จเรียบร�อย พร�อมท่ีจะ

เชื่อมโยงเข�าระบบ ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�งศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบและต�องได�รับอนุญาตจากศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�าก�อนจึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได�  

4.  การเกิดเหตุขัดข�องในระบบทําให�ไฟดับ 
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4.1.2.3 หลังจากผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�ว ให�แจ�งเวลาและพลังไฟฟ�า ให�ศูนย-
ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ  

 
4.2  กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 12, 24 kV 

4.2.1 กรณี เบรคเกอร> กฟน. ท่ีเก่ียวข�องกับการจ�ายไฟกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯ trip และ ผู�ผลิต
ไฟฟ�าฯ ถูกตัดการเช่ือมโยง 
4.2.1.1 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯจ�ายไฟเข�าระบบไฟฟ�าของ กฟน. ในลักษณะ islanding   

กฟน. สงวนสิทธิ์ตัดการจ�ายไฟเชื่อมโยงกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯได�ทันที ท้ังนี้เพ่ือป�องกันระบบไฟฟ�า กฟน.ถูก
เชื่อมโยงโดยไม�มีอุปกรณ-ขนานระบบ จากนั้น ศูนย-ฯ จะแจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบ 

4.2.1.2 ให� ศูนย-ฯ แจ�งให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ตรวจสอบเบรกเกอร-ท่ีเชื่อมโยงกับ กฟน. ถ�า
ไม� Trip ให�ปลดออกและแจ�งข�อมูลตามข�อ 7.2 ให�ศูนย-ฯ ทราบ จากนั้นศูนย-ฯ แจ�งให� ฟข.ทราบ  

4.2.1.3 เม่ือระบบไฟฟ�าของ กฟน. พร�อมท่ีจะให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯเชื่อมโยงได� ศูนย-ฯ 
จะแจ�ง ฟข. และ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบ 

4.2.1.4 ก�อนท่ี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะเชื่อมโยงเข�าระบบ ให�แจ�ง ศูนย-ฯทราบ และต�องได�รับ
อนุญาตจากศูนย-ฯ ก�อนจึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได�  

4.2.1.5 หลังจาก ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�ว ให�แจ�งเวลาและพลังไฟฟ�า ให� 
ศูนย-ฯ ทราบ และจากนั้นให� ศูนย-ฯ แจ�ง ฟข. ทราบ 

4.2.2 การเกิดเหตุขัดข�องของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
4.2.2.1  ให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ตรวจสอบเบรคเกอร-ที่ trip และแจ�งข�อมูลตามข�อ 7.2 ให� 

ศูนย-ฯ ทราบทันที และศูนย-ฯ แจ�งให� ฟข. ทราบ  
4.2.2.2 หลังจากผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทําการแก�ไขเหตุขัดข�องเสร็จเรียบร�อย พร�อมท่ีจะ

เชื่อมโยงเข�าระบบ ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�ง ศูนย-ฯ ทราบและต�องได�รับอนุญาตจากศูนย-ฯ ก�อนจึงจะ
ดําเนินการเชื่อมโยงได�  

4.2.2.3 หลังจากผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�ว ให�แจ�งเวลาและพลังไฟฟ�า ให� 
ศูนย-ฯ ทราบ และจากนั้นให� ศูนย-ฯ แจ�ง ฟข. ทราบ 

 
4.3 กรณีผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เช่ือมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 230, 400 V 

4.3.1  กรณีระบบไฟฟ�าของ กฟน. ท่ีเก่ียวข�องกับการจ�ายไฟกับผู�ผลิตไฟฟ�าฯขัดข�อง 
4.3.1.1 ให� ฟข. แจ�ง ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบ เพื่อตรวจสอบระบบในส�วนท่ีรับผิดชอบ

โดยละเอียด  และให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ตรวจสอบเบรกเกอร-ท่ีเชื่อมโยงกับ กฟน. ถ�าไม� trip ให�ปลดออก
และแจ�งให� ฟข. ทราบ 

4.3.1.2 เม่ือ ฟข. พร�อมให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงการจ�ายไฟเข�าระบบ ให� ฟข.แจ�งให� 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ทราบ 

4.3.1.3 หลังจาก ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�ว ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯแจ�งเวลาและ 
พลังไฟฟ�าให� ฟข. ทราบ 
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4.3.2 การเกิดเหตุขัดข�องของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
4.3.2.1  ให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ตรวจสอบเบรคเกอร-ที่ trip และแจ�งข�อมูลให� ฟข.ทราบ

ทันที 
4.3.2.2 ก�อนท่ี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ จะเชื่อมโยงเข�าระบบ ให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�ง ฟข. ทราบ 

และต�องได�รับการอนุญาตก�อน จึงจะดําเนินการเชื่อมโยงได� 
4.3.2.3หลังจาก ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ เชื่อมโยงเข�าระบบแล�ว ให� ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ แจ�งเวลาและ

พลังไฟฟ�า ให� ฟข. ทราบ 
 
5.  การควบคุมความถ่ีไฟฟ�า 

ในสภาวะปกติ ผู�ผลิตไฟฟ�าฯจะต�องควบคุมความถ่ีไฟฟ�าให�อยู�ในเกณฑ- 50±0.5 รอบต�อวินาที 
ในกรณีฉุกเฉินถ�าความถ่ีของระบบไม�อยู�ในช�วง 48.00 - 51.00 รอบต�อวินาที ต�อเนื่องเกิน 0.1 วินาที 
ผู�ผลิตไฟฟ�าฯจะต�องปลดเซอร-กิตเบรคเกอร-ท่ีจุดเชื่อมต�อ (interconnection circuit breaker) ด�วย
ระบบอัตโนมัติท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าทันที 
 
 
6.  การควบคุมแรงดันไฟฟ�า ณ จุดเช่ือมต�อกับ กฟน. 

 
 6.1. ในสภาวะปกติ  

ตารางท่ี 1  ระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุดส�งมอบ (จุดเชื่อมต�อ) 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 
ตารางท่ี 2  ระดับแรงดันไฟฟ�า (operating voltage) ณ จุดส�งมอบ (จุดเชื่อมต�อ) ในสภาวะฉุกเฉิน 

ระดับแรงดัน แรงดันต่ําสุด – สูงสุด 
115 kV 113.0  - 123.0  kV 
69 kV 67.0  - 72.5  kV 
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24 kV 21.6 – 24.0 kV 
12 kV 10.8 – 12.0 kV 
400 V 362 – 416 V 
230 V 209 – 240 V 

 
  กรณีท่ีเกิดปUญหาในการควบคุมแรงดันของระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือเปTนการรักษา
ความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และป�องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได�กับอุปกรณ-ในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า อุปกรณ-ของผู�เชื่อมต�อ และอุปกรณ-ของผู�ใช�ไฟฟ�า ศูนย-ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�า
นครหลวงสงวนสิทธิ์ให�ผู�เชื่อมต�อดําเนินการใดๆ เพ่ือช�วยรักษาระดับแรงดันให�อยู�ในมาตรฐานได� เช�น 
การปรับแรงดันโดยใช�หม�อแปลง การจ�ายกําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า การรับ
กําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 
การควบคุมตัวประกอบกําลัง (power factor) 
 การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ให�ผู�เชื่อมต�อควบคุม power factor เพ่ิมหรือลด ตามท่ี
กําหนด เพ่ือการควบคุมและรักษาคุณภาพแรงดันไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�า ดังนี้ 

-  ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ท่ีเชื่อมโยงกับระบบโครงข�ายแรงดัน 69 หรือ 115 kV ต�องควบคุมค�าตัว
ประกอบกําลังอยู�ในช�วง 0.85 นําหน�าถึง 0.85 ตามหลัง 

-  ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ท่ีเชื่อมโยงกับระบบโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 12 หรือ 24 kV จะต�อง
ควบคุมค�าตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟ�าของผู�ผลิตไฟฟ�าฯ ดังนี้ 

- สําหรับระบบท่ีมีอินเวอร-เตอร- ค�าตัวประกอบกําลังอยู�ในช�วง 0.85 
นําหน�าถึง 0.85 ตามหลัง เม่ือกําลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตออกมาเกินกว�าร�อยละ 10 ของขนาดกําลังงาน
ไฟฟ�าสูงสุดของอินเวอร-เตอร-  

- สําหรับระบบท่ีไม�มีอินเวอร-เตอร- ค�าตัวประกอบกําลังอยู�ในช�วง 0.85  
นําหน�า ถึง 0.85 ตามหลัง 
 
 
 

 
7.1 ในสภาวะท่ัวไป 

ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ บันทึกค�า Active Power (MW), Reactive Power (MVAr) และ Voltage 
(kV) ท่ีจ�ายไฟเข�าสู�ระบบของ กฟน. เปTนรายชั่วโมง กรณี RTU ใช�งานไม�ได�  

7.2 ในสภาวะเม่ือเกิดข�อขัดข�องในระบบไฟฟ�า 
ให�ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ บันทึกเหตุการณ-และแจ�งข�อมูลให� กฟน. ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- Number ของ เบรคเกอร- และเวลาท่ี Trip  
- Relay และ Annunciator ของเบรคเกอร-ท่ี Trip (สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาด 1 

MW ข้ึนไป) 

7.  การเก็บข�อมูลและการแจ�งข�อมูล 
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- สาเหตุท่ีทําให�เกิดข�อขัดข�อง หรือสาเหตุท่ีพอสันนิษฐานได�ในขณะนั้น  
- รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาด 1 MW ข้ึนไป) 
- ระยะเวลาท่ี ผู�ผลิตไฟฟ�าฯ  พร�อมหรือคาดว�าจะขนานเครื่องเข�าระบบ (สําหรับ

ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาด 1 MW ข้ึนไป) 
-  สภาพอากาศ ขณะท่ีเกิดข�อขัดข�อง 

 
 

การปรับปรุงและแก�ไขหลักปฏิบัติในการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�า
นครหลวง (กฟน.) และ ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (VSPP) นั้น ต�องได�รับความเห็นชอบจาก 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ให�พิจารณาถึงสัญญาซ้ือ-ขายไฟฟ�าระหว�าง กฟน. กับผู�ผลิตไฟฟ�าฯ 
 
 
 

8.  การปรับปรุงแก�ไข คู�มือหลักปฏิบัติการติดต�อประสานงานการจ�ายไฟฯ 



 

 
 

  
ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย 

ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าที่เดินขนานเครือ่งกําเนิดไฟฟ�า 

พ.ศ. 2558 
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ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย 
ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าที่เดินขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า 
พ.ศ. 2558 

 

1. นิยามคําศัพท0 
 
“ระบบโครงข�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าของการ

ไฟฟ�านครหลวง 
“ระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าท่ีไม�ใช�

ของการไฟฟ�านครหลวง 
“ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า” หมายความว�า หน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีควบคุมระบบไฟฟ�าของการ

ไฟฟ�านครหลวง 
“ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�า หรือ

ผู� ท่ีได�รับการยกเว�นไม�ต�องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีผลิต จัดให�ได�มา จัดส�ง 
จําหน�ายไฟฟ�า หรือ ควบคุมระบบไฟฟ�า ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.2550 หรือฉบับล�าสุด  

“ระบบส�งไฟฟ�า” หมายความว�า ร ะบบส� ง ข อ งก า ร ไ ฟฟ� า นค รห ล ว ง ร ะ ดั บ
แรงดันไฟฟ�า 69 , 115 และ 230 กิโลโวลต/ 

“ระบบจําหน�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบจําหน�ายของการไฟฟ�านครหลวงระดับ
แรงดันไฟฟ�า 230/400 โวลต/  และ 12 , 24  
กิโลโวลต/ 

“ผู�ใช�ไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�ขอใช�บริการ” หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�า
ท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�เชื่อมต�อ” 
 
 

หมายความว�า 
 
 

ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีได�รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ�านครหลวงให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบกิจการ
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“ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�า” 

 
 
 
 
 
 

หมายความว�า 

ไฟฟ�า เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า
นครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตให�
เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและผ�านการ
ทดสอบการเชื่อมต�อตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนดแล�ว 
ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีการติดต้ังใช�งานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 
และเดินขนาน (Synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟ�า
เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

“เหตุผิดปกติ” หมายความว�า เหตุการณ/ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า หรือการปฏิบัติการระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าท้ังในกรณีท่ีมีไฟฟ�าดับและไม�มีไฟฟ�าดับ 

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว�า กรณีเหตุการณ/ท่ีเปTนไปโดยปUจจุบันทันด�วน โดย
ไม�คาดคิดหรือคาดการณ/ล�วงหน�า ท้ังนี้ให�รวมถึง
กรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุขัดข�องจากระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�ง
ไฟฟ�า หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า เปTนเหตุทําให�
ต�องดําเนินการแก�ไขสถานการณ/อย�างเร�งด�วน 

“ไฟฟ�าดับ” หมายความว�า การขัดข�องในระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�งไฟฟ�า 
หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า มีผลทําให�ระบบไฟฟ�า
หยุดการส�งจ�ายพลังงานไฟฟ�า 

“จุดต�อร�วม” หมายความว�า ตําแหน�งในระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�กับผู�
เชื่อมต�อท่ีสุด ซ่ึงผู�เชื่อมต�อหรือผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน
อาจต�อร�วมได� 

“จุดเชื่อมต�อ” หมายความว�า จุดท่ีอุปกรณ/ของผู�เชื่อมต�อ เชื่อมต�อเข�ากับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

“การสวิตช/ชิ่ง” หมายความว�า การปฏิบัติงานกับอุปกรณ/ในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนเพ่ือตัดหรือ
จ�ายกระแสไฟฟ�า หรือการควบคุมระบบไฟฟ�าให�
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยโดยมีลําดับการ
ปฏิบัติงานเปTนข้ันตอน 

“ลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง” หมายความว�า ลําดับการสั่งการสับ-ปลด อุปกรณ/ไฟฟ�าท่ี
เรียงลําดับเปTนข้ันตอน  

“เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/
ชิ่ง (switching order)” 

หมายความว�า เอกสารลําดับการสับ-ปลด อุปกรณ/ไฟฟ�าเปTน
ข้ันตอน 
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“กระบวนการปลดโหลด” 

  
หมายความว�า 

 
วิธีการปลดภาระไฟฟ�าท่ีเลือกไว�ก�อนแล�วออก
จากระบบโครงข� ายไฟฟ�า โดย เจตนา เ พ่ือ
ตอบสนองแก�ภาวะผิดปกติ และรักษาความ
ม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�าเอาไว� 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS” 

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition /Energy Management System 
ซ่ึงเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ด�านพลังงานไฟฟ�า ในระบบส�งไฟฟ�า ของการ
ไฟฟ�านครหลวง สําหรับรับ-ส�งข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ/ไฟฟ�า และค�า
วัดทางไฟฟ�าด�านระบบส� งไฟฟ�าและระบบ
จําหน�ายไฟฟ�า 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS” 

หมายความว�า ระบบ Supervisory Control And Data 
Acquisition /Distribution Management 
System ซ่ึงเปTนระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการด�านพลังงานไฟฟ�า ในระบบจําหน�าย
ไฟฟ�า ของการไฟฟ�านครหลวง สําหรับรับ-ส�ง
ข�อมูล ท่ี เ ก่ียวข�อง กับการชี้บอกสถานะของ
อุปกรณ/ไฟฟ�า  และค�าวัดทางไฟฟ�าด�านระบบ
จําหน�ายไฟฟ�า 

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

หมายความว�า อุปกรณ/ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลท่ีทํา
หน�าท่ีในการรับส�งข�อมูลเพ่ือการควบคุม หรือ 
การชี้บอกสถานะของอุปกรณ/ ท่ีอยู� ในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

“blackout” หมายความว�า เหตุการณ/ท่ีระบบผลิตไฟฟ�า ไม�สามารถส�งจ�าย
พลังงานไฟฟ�า ผ�านระบบส�งของการไฟฟ�าฝoาย
ผลิตแห�งประเทศไทย และก�อให�เกิดไฟฟ�าดับท้ัง
ประเทศ 

“interconnection circuit 
breaker” 

หมายความว�า circuit breaker ท่ีเชื่อมต�อระหว�างระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงกับระบบ
ไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 

“in-line connection” 
 
 
 

หมายความว�า 
 
 
 

สถานีไฟฟ�าท่ีมีการเชื่อมต�อชนิดค้ันกลาง โดย
สถานีไฟฟ�าจะรับไฟจากระบบส�งด�านหนึ่ง และ
จ�ายไฟให�ระบบส�งอีกด�านหนึ่ง 
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“synchronization” 

 
หมายความว�า 

 
กระบวนการท่ีทําให�แรงเคลื่อนไฟฟ�าของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าสองเครื่องซ่ึงไม�ได�ต�อเข�าด�วยกันโดย
ทางกล มีสภาพซิงโครนิสม/และเฟสตรงกัน 
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2. วัตถุประสงค0และขอบเขตของข�อกําหนด  
 

2.1 วัตถุประสงค0  
ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ เขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค/

เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อหรือผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ได�ทราบและปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านปฏิบัติการท่ี
สามารถรับรู�และเข�าถึงวิธีปฏิบัติระหว�างกันได� โดยข�อกําหนดนี้ได�กําหนดหน�าท่ี ความรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ/ และข�อกําหนด
ทางเทคนิคด�านการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือไม�ให�มี
ผลกระทบต�อความม่ันคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

2.2 ขอบเขต  
ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อ และผู�ขอ

ใช�บริการทุกราย 
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3. ความรับผิดชอบของผู�เช่ือมต�อ  
 

ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ได�กําหนดหลักเกณฑ/ รวมท้ังวิธีการ
ดําเนินการต�างๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในขอบเขตของ
ข�อกําหนดนี้ โดยผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนข�อมูล รวมท้ังทรัพยากร
ต�างๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาแล�วว�าจําเปTนในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือให�
ระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟ�าอยู�ภายในเกณฑ/ท่ีกําหนด โดยการ
ไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการดังนี้ 

3.1 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อเปTน
การชั่วคราว หากการไฟฟ�านครหลวงเห็นว�าผู�เชื่อมต�อไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดฉบับนี้ข�อใดข�อหนึ่ง 

3.2 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อออก
จากระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�ทันที ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือกรณีท่ีทําให�เกิดความไม�ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบล�วงหน�า และการไฟฟ�านครหลวง  
ไม�ต�องรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพ่ือรักษาระบบโครงข�ายไฟฟ�า และคุณภาพการบริการ  

3.3 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ    
หากตรวจพบว�าการเชื่อมต�อของผู�เชื่อมต�อมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความม่ันคง และคุณภาพ
ไฟฟ�าของระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไข โดยต�องแจ�งให�การ
ไฟฟ�านครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย  

3.4 ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายของการไฟฟ�านครหลวงทันที หากการ
ไฟฟ�านครหลวงเห็นว�าอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าไม�มีความปลอดภัย หรือส�งผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไข  โดยต�องแจ�ง
ให�การไฟฟ�านครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย  

3.5 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ กรณี
ท่ีการไฟฟ�านครหลวง ต�องปฏิบัติงานเพ่ือการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

3.6 ผู�เชื่อมต�อต�องมีอุปกรณ/และมาตรการควบคุมการทํางานเพ่ือป�องกันการจ�ายไฟฟ�า
เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าในขณะท่ีระบบโครงข�ายไฟฟ�าส�วนท่ีเชื่อมต�อกับผู�เชื่อมต�อมีการดับไฟเพ่ือ
ปฎิบัติงาน  

3.7 กรณีเกิด blackout ผู�เชื่อมต�อต�องปลด interconnection circuit breaker หรือ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า และการไฟฟ�านครหลวงจะ
ดําเนินการจ�ายไฟให�หลังจากระบบไฟฟ�ากลับสู�ในสภาวะปกติ  

3.8 ผู�เชื่อมต�อเปTนผู�รับผิดชอบในการ synchronization เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
และต�องได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงทุกครั้ง   ก�อนจะทําการ synchronization หรือ 
ยกเลิกการ synchronization กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ยกเว�นกรณีระบบผลิตไฟฟ�าท่ีใช� inverter  

3.9 การ synchronization ให�ทําท่ี generator circuit breaker หรือท่ี 
interconnection circuit breaker ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบ 
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3.10 การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใดๆ ของผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

3.11 ห�ามมิให�ผู�เชื่อมต�อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ/หรือเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�า รวมท้ังระบบผลิตไฟฟ�าอ่ืนใด ท่ีได�รับอนุญาตให�เชื่อมต�อตามหลักเกณฑ/   โดยมิได�รับ
อนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวง ท้ังนี้หากผู�เชื่อมต�อมีแผนปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ/หรือ
ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ิม ต�องแจ�งแผนการติดต้ังให�การไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบก�อนเริ่ม
ดําเนินการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 

3.12 หลังจากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว ผู�เชื่อมต�อต�องกําหนดแผนงานและ
ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ/เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงอุปกรณ/ป�องกันของผู�เชื่อมต�อ    
ให�อยู�ในสภาพดีพร�อมทํางานตลอดเวลา  

3.13 ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพไฟฟ�าให�ได�ตามมาตรฐานของ
การไฟฟ�านครหลวง หากเกิดความเสียหายต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า  และ/หรือบุคคลท่ีสาม อันเกิด
จากการกระทําของผู�เชื่อมต�อ ผู�เชื่อมต�อจะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายนั้น 

3.14 ผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีเชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าในสภาพปกติ ท่ีเปTนปUจจุบัน แจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบและต�องไม�
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ยกเว�นได�รับการติดต�อไว�ล�วงหน�า 
และการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาอนุญาตแล�วจึงดําเนินการได� 

3.15 กรณีผู�เชื่อมต�อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ  ท่ีเชื่อมต�ออยู�กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง และ
ส�งผลกระทบกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงนั้น ต�องได�รับการพิจารณาอนุญาตจาก
การไฟฟ�านครหลวง และก�อนการปฏิบัติการเชื่อมต�อดังกล�าวของผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ของการไฟฟ�านครหลวง ต�องแจ�งให�ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าหรือการไฟฟ�านครหลวงเขตทราบทุกครั้ง 

3.16 ผู�เชื่อมต�อท่ีมีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ท่ีได�แสดงความประสงค/ให� การไฟฟ�านครหลวง ได�ทราบแล�ว จะต�อง
จัดทําผังการจ�ายไฟอ�างอิงภูมิศาสตร/ (route diagram)  และผังการจ�ายไฟของอุปกรณ/ท่ีสถานีจ�าย
ไฟฟ�า (switching diagram)  ท่ีจะสามารถเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
ได�ทุกช�องทาง ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ  และกรณีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�า
เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อมีการปรับปรุงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีสามารถเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงได�  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดทําและแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวง
ทราบทุกครั้ง 

3.17 ในกรณีท่ีผู�เชื่อมต�อ จะต�องเชื่อมต�อแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า
นครหลวง กับแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดส�งข�อมูลทางไฟฟ�า (electrical 
parameter) ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ เพ่ือวิเคราะห/ระบบไฟฟ�า ก�อนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ   
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3.18 กรณีผู�เชื่อมต�อได�ทําสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�า กับการไฟฟ�านครหลวงไว� มีความ
ต�องการรับ-จ�ายปริมาณพลังงานไฟฟ�าเกินกว�าข�อกําหนดตามสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อต�อง
แจ�งให�ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบและต�องได�รับอนุญาตก�อนจึงจะดําเนินการได� 

3.19 กรณีผู� เชื่ อมต�อปฏิ บั ติการสับหรือปลดอุปกรณ/ส�วน ท่ี เชื่อมต�อตามท่ีได�
ประสานงานดําเนินการไว�กับการไฟฟ�านครหลวงก�อนหน�านี้แล�ว การไฟฟ�านครหลวงไม�อนุญาตให�สับ
หรือปลด เพ่ือเปลี่ยนสถานะอุปกรณ/ส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าในสภาวะเหตุการณ/ปกติ 
ก�อนได�รับการประสานงานและอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวง 

3.20 การไฟฟ�านครหลวงไม�อนุญาตให�ผู� เชื่อมต�อจ�ายพลังงานไฟฟ�าเข�าสู�ระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า  โดยผู�เชื่อมต�อต�องจัดหาอุปกรณ/ป�องกันและต�องบํารุงรักษาอุปกรณ/ป�องกันดังกล�าว
ให�พร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา   ยกเว�นกรณีท่ีเชื่อมต�อกับระบบจําหน�าย 230/400 โวลต/ ให�เปTนไป
ตามเง่ือนไขตามระเบียบการไฟฟ�านครหลวง ว�าด�วยข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า พ.ศ. 
2558  ข�อ 7.1.1 

3.21 การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไข เปลี่ยนแปลง หรือกําหนดเง่ือนไข
รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�เชื่อมต�อ
จะต�องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือข�อบังคับเก่ียวกับการใช�ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง  
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4. การติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

4.1 บทนํา 
ในระบบการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมโยงเข�าด�วยกันเปTนโครงข�ายขนาดใหญ�  จําเปTนจะต�อง

จัดให�มีเจ�าหน�าท่ีควบคุมดูแลอยู�อย�างต�อเนื่องตลอดเวลา การติดต�อประสานงานเปTนกระบวนการหนึ่ง
ท่ีมีความสําคัญ เพ่ือให�การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง มีเสถียรภาพ มีความ
ปลอดภัยสูง และเปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ�านครหลวงจึงได�กําหนดหลักเกณฑ/ และ
แนวทางปฏิบัติในการติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการ การปรับปรุงและบํารุงรักษา และการ
แลกเปลี่ยนข�อมูล รวมท้ังการแจ�งข�อมูลเหตุการณ/ต�างๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ระหว�างกัน 

4.2 วัตถุประสงค0 
4.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/ และแนวทางปฏิบัติในการติดต�อประสานงานในการ

ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ ให�มี
ระบบการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความ
ม่ันคง และความปลอดภัยสูง 

4.2.2 เพ่ือกําหนดให�มีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูล การจัดเก็บข�อมูล และ
การรายงานข�อมูลข�อเท็จจริงในเหตุการณ/ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการจ�ายไฟของ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�ในการ
วิเคราะห/ ตรวจสอบ และควบคุมระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัย 

   4.2.3 เพ่ือกําหนดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�ประสานงานรับผิดชอบด�านปฏิบัติการ และ
ช�องทางการติดต�อประสานงานระหว�างกัน ของผู�เชื่อมต�อกับการไฟฟ�านคร
หลวง  

4.3 ขอบเขต 
          ข�อกําหนดการติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�ใช�
ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าทุกราย 

4.4 การดําเนินการ 
       การปฏิบัติการด�านระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจัดให�มีหน�วยงานด�าน

ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และสิ่งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ประกอบด�วย ศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟ�า และการไฟฟ�านครหลวงเขต ทําหน�าท่ีควบคุม  ดูแล  เฝ�าระวังระบบโครงข�าย
ไฟฟ�ารวมถึงแก�ไขเหตุการณ/ขัดข�องในระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง  มีอุปกรณ/ระบบรับ-ส�ง
ข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS  และระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS  ให�เจ�าหน�าท่ี
ปฏิบัติการศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า และการไฟฟ�านครหลวงเขต ใช�ดูแลระบบการจ�ายไฟของระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า   
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              การติดต�อสื่อสาร การไฟฟ�านครหลวงจัดให� มีหลักปฏิบั ติ ท่ีใช�สําหรับการ
ติดต�อสื่อสารผ�านระบบสื่อสารหลักโดยใช� “วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท/”  ใช�
สําหรับประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง       

         การไฟฟ�านครหลวงกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการใช�ป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ/
ไฟฟ�า เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ/ไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order)  การสั่งการ ดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ     
ให�เปTนไปตามหลักด�านวิศวกรรมศาสตร/และความปลอดภัย  นอกจากนี้การไฟฟ�านครหลวงยังจัดให�มี
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ  จัดการงานด�านระบบไฟฟ�า  ทําหน�าท่ีอํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟ
เพ่ือปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีมีอุปกรณ/ไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

     ผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  ต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ 
สําหรับติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการควบคุมการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�ากับ
การไฟฟ�านครหลวงอย�างต�อเนื่องตลอด  24  ชั่วโมง  และต�องจัดให�มีอุปกรณ/ควบคุม  เฝ�าระวัง  
ตรวจสอบ ท่ีสามารถเชื่อมต�อข�อมูลค�าวัดกับสถานะอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล  
SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล  SCADA/DMS ของการไฟฟ�านครหลวง   

    ผู�เชื่อมต�อต�องจัดให�มีหลักปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับการไฟฟ�านครหลวงใช�สําหรับการ
ติดต�อสื่อสารสั่งการ โดยมีระบบสื่อสารหลัก ”วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท/” ใช�
ประสานงานการควบคุมการจ�ายไฟระหว�างผู�เชื่อมต�อกับศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวง 
ได�ต�อเนื่องตลอดเวลา  รวมท้ังต�องกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการใช�ป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ/ไฟฟ�า 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ/ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อในระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมเอกสาร
ลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order)  การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ 
ให�เปTนไปตามหลักด�านวิศวกรรมศาสตร/และความปลอดภัย รวมท้ังต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
ประสานงานด�านระบบโครงข�ายไฟฟ�า ทําหน�าท่ีอํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพ่ือ
ปฏิบัติงานของผู�เชื่อมต�อ 

       การติดต�อประสานงานระหว�างผู�เชื่อมต�อกับการไฟฟ�านครหลวง ให�เปTนไปตามท่ีการ
ไฟฟ�านครหลวงกําหนด  กรณีผู�เชื่อมต�อท่ีมีการกําหนดให�ใช�วิทยุสื่อสารในการติดต�อประสานงานต�อง
กําหนดรหัสชื่อเรียกขานของผู�เชื่อมต�อพร�อมแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ 
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5. แผนปฏิบัติการและบํารุงรักษา  
 

5.1 บทนํา 
การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงและผู�เชื่อมต�อจะมีแผนงานใน

การปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ/ต�างๆ ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรืออุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าให�มีความพร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา การไฟฟ�านครหลวงมีความจําเปTนท่ีจะต�องทราบ
แผนงานต�างๆของผู�เชื่อมต�อทุกราย สําหรับใช�ในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังดูแลความปลอดภัยของ
ผู�ปฏิบัติงาน และป�องกันไม�ให�อุปกรณ/ในระบบโครงข�ายไฟฟ�าและอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อชํารุดเสียหาย 

5.2 วัตถุประสงค0 
5.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/ในการจัดส�งแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษาของผู�เชื่อมต�อ

ให�กับการไฟฟ�านครหลวง 
5.2.2 เพ่ือกําหนดข้ันตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟ�านครหลวงและ

ผู�เชื่อมต�อ 
5.3 ขอบเขต 

                    ข�อกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าท่ีมีขนาดกําลังผลิตติดต้ังรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ ข้ึนไปทุกราย 

5.4 การดําเนินการ 
5.4.1 แผนปฏิบัติการของผู�เช่ือมต�อ 

      ผู�เชื่อมต�อท่ีมีกําลังการผลิตติดต้ังรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ข้ึนไป ต�องกําหนด
แผนการเชื่อมต�อ แผนการหยุดการเชื่อมต�อรายปu เพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณ/
จ�ายไฟส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย โดยจัดส�งแผนรายปu ภายในวันท่ี  20 
ธันวาคม ของทุกปuให�การไฟฟ�านครหลวงและต�องทบทวนแผนปฏิบัติพร�อมแจ�ง
เปTนหนังสือให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ ไม�น�อยกว�า 30 วันก�อนถึงวัน
ปฏิบัติงาน   

5.4.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟ�านครหลวงเป8นผู�ร�องขอดับไฟ 
                                  ผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดันไฟฟ�า 69 หรือ 

115 กิโลโวลต/ ของการไฟฟ�านครหลวง การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการ
ไฟฟ�านครหลวงเปTนผู�ร�องขอดับไฟ  การไฟฟ�านครหลวงฝoายบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ�าจะแจ�งความประสงค/ขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงานจัดส�งให�หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบของผู�เชื่อมต�อล�วงหน�าอย�างน�อย 15 วันก�อนวันปฏิบัติงาน   กรณีผู�
เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 12 หรือ  24 กิโลโวลต/ 
การไฟฟ�านครหลวงเขตในพ้ืนท่ีท่ีผู�เชื่อมต�อต้ังอยู�จะเปTนผู�แจ�งความประสงค/ขอ
ดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน  และจัดส�งเอกสารให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบของผู�เชื่อมต�อ
ล�วงหน�าอย�างน�อย 15 วันก�อนวันปฏิบัติงาน 



ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏบิัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า พ.ศ. 2558 

 

 

           หน�าท่ี 12  การไฟฟ�านครหลวง 

       ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงหากไม�ดําเนินการในขณะนั้นแล�วอาจก�อให�เกิดอันตราย
แก�ชีวิต และทรัพย/สินของการไฟฟ�านครหลวง ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟ�า ดําเนินการปลดอุปกรณ/ดังกล�าวได�ทันที  และรีบแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของผู�
เชื่อมต�อทราบทันที 

             กรณี กฟน. ขอยกเลิกการขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ�า
นครหลวงจะแจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ทราบล�วงหน�าก�อนวันดับ
ไฟปฏิบัติงานไม�น�อยกว�า 3 วัน พร�อมแจ�งเหตุผลของการขอยกเลิกงานและนาม
ผู�แจ�งด�วย และถ�าขอยกเลิกในวันท่ีขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟ�า  แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีผู�เชื่อมต�อ ทราบพร�อมแจ�ง
เหตุผลของการขอยกเลิกงานและนามผู�แจ�งไว�ด�วย 

                                 เจ�าหน�าท่ีของแต�ละฝoายเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่งฉบับสมบูรณ/  
ซ่ึงได�รับการอนุมัติจากผู�บังคับบัญชาแล�ว และให�ส�งเอกสารลําดับข้ันตอน  
สวิตช/ชิ่งทางโทรสาร หรือ electronics files ให�อีกฝoายหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบ
ร�วมกันก�อนดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน 

                                 เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะดับไฟฟ�าปฏิบัติงาน เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุม
ระบบไฟฟ�า กฟน. จะแจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อทราบก�อนเวลา
ขอดับไฟอุปกรณ/ไม�น�อยกว�า 1 ชั่วโมง และการไฟฟ�านครหลวงจะจัดส�ง
เจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมดําเนินการดับไฟอุปกรณ/ตามลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่งท่ีได�เตรียม
ไว�จนเสร็จสิ้นของท้ังสองฝoาย และต�องได�รับการยืนยันบริเวณดับไฟอุปกรณ/
นั้นๆ จากเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ก�อนท่ีเจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า    
จะแจ�งให�หน�วยงานของการไฟฟ�านครหลวงปฏิบัติงานได�   

                                 เม่ือเจ�าหน�าท่ีการไฟฟ�านครหลวง ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร�อยแล�ว และ
พร�อมท่ีจะจ�ายไฟตามปกติ เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า จะแจ�งด�วยวาจา
ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อทราบ พร�อมกับส�งเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�านครหลวง
เข�าร�วมดําเนินการ เพ่ือร�วมทําการสวิตช/ชิ่ง จ�ายไฟอุปกรณ/นั้นๆ กลับตามสภาพ
เดิม 

5.4.3 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผู�เช่ือมต�อเป8นผู�ร�องขอปลดการเช่ือมต�อ 
             เจ�าหน�าท่ีผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดส�งแผนปฏิบัติรายเดือน (ท่ีผ�านการทบทวน

จากแผนรายปuและปรับเปลี่ยนเปTนแผนปฏิบัติรายเดือน) ให�การไฟฟ�านครหลวง
ทราบเพ่ือปรับแผนการซ�อมบํารุงให�สอดคล�องกับการไฟฟ�านครหลวงภายใน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 30 วัน  ก�อนถึงวันปฏิบัติงาน  และเม่ือได�รับการยืนยัน
แผนปฏิบัติงานรายเดือนแล�ว  ผู�เชื่อมต�อต�องแสดงความประสงค/ขอดับไฟเพ่ือ
ปฏิบัติงานจัดส�งให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบของการไฟฟ�านครหลวงภายใน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 15 วัน กรณีผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ี
ระดับแรงดันไฟฟ�า 69 หรือ 115 กิโลโวลต/ การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา       
ผู�เชื่อมต�อให�แจ�งความประสงค/ไปท่ีฝoายบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า กรณีผู�เชื่อมต�อ 
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เชื่อมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 12 หรือ  24 กิโลโวลต/ ให�แจ�งความประสงค/
ไปท่ีการไฟฟ�านครหลวงเขตในพ้ืนท่ี ท่ีผู�เชื่อมต�อต้ังอยู� โดยให�ระบุรายละเอียดท่ี
สําคัญดังนี้ 

 (1) ชื่อ, ตําแหน�ง ขอบเขตงาน ของสถานท่ีท่ีบํารุงรักษา  
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา 
(3) ชื่อผู�ติดต�อประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลให�ชัดเจน     
(4) รายละเอียดแผนการบํารุงรักษา วิธีการ และข้ันตอนการ

ดําเนินการ 
(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา 

       ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงหากไม�ดําเนินการในขณะนั้นแล�วอาจก�อให�เกิดอันตราย
แก�ชีวิตและทรัพย/สินของผู�เชื่อมต�อ ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ดําเนินการปลด
อุปกรณ/ดังกล�าวได�และรีบแจ�งให�ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบทันที 

                                  กรณีผู�เชื่อมต�อขอยกเลิกการขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�
เชื่อมต�อ แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ�านครหลวงทราบล�วงหน�าก�อนวัน
ดับไฟปฏิบัติงานไม�น�อยกว�า 3 วัน  พร�อมแจ�งเหตุผลของการขอยกเลิกงานและ
นามผู�แจ�งด�วย และถ�าขอยกเลิกในวันท่ีขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน ให�เจ�าหน�าท่ี
ของผู�เชื่อมต�อแจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า หรือการไฟฟ�า
นครหลวงเขตทราบ พร�อมแจ�งเหตุผลของการขอยกเลิกงานและนามผู�แจ�งไว�
ด�วย 

                                 เจ�าหน�าท่ีของแต�ละฝoายเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่งฉบับสมบูรณ/ 
ซ่ึงได�รับการอนุมัติจากผู�บังคับบัญชาแล�ว และส�งเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง
ทางโทรสาร หรือทาง electronics files ให�อีกฝoายหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบร�วมกัน
ก�อนดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน 

                                 เม่ือถึงกําหนดวัน และเวลาท่ีจะดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน ให�เจ�าหน�าท่ีของ    
ผู�เชื่อมต�อ แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า ทราบก�อนเวลา
ขอไฟดับอุปกรณ/ไม�น�อยกว�า 1 ชั่วโมง  และการไฟฟ�านครหลวงจะจัดส�ง
เจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมดําเนินการ เพ่ือร�วมกันดับไฟอุปกรณ/ตามลําดับข้ันตอนสวิตช/
ชิ่งท่ีได�เตรียมไว�จนเสร็จสิ้นของท้ังสองฝoาย และต�องได�รับการยืนยันบริเวณดับ
ไฟอุปกรณ/นั้นๆ จากเจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า ก�อนท่ีเจ�าหน�าท่ีของ       
ผู�เชื่อมต�อ จะแจ�งให�หน�วยงานของผู�เชื่อมต�อปฏิบัติงานได� 
       เม่ือเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร�อยแล�ว และพร�อมท่ีจะ
จ�ายไฟตามปกติให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟ�า ทราบก�อนเวลาขอจ�ายไฟอุปกรณ/ไม�น�อยกว�า 1 ชั่วโมง และ
การไฟฟ�านครหลวงจะจัดส�งเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมดําเนินการ เพ่ือร�วมทําการ   
สวิตช/ชิ่งจ�ายไฟอุปกรณ/นั้นๆ กลับตามสภาพเดิม 
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ในกรณีผู� เชื่ อมต�อขอปฏิ บั ติงานบํารุ งรักษาภายใน โดยการปลด 
interconnection circuit breaker  ผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดส�งแผนงานตาม
ข�อกําหนด และเม่ือถึงกําหนดวัน และเวลาท่ีจะดับไฟเพ่ือปฏิบัติงานให�
เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า  
ทราบก�อนเวลาขอไฟดับอุปกรณ/ไม�น�อยกว�า 1 ชั่วโมง  และเม่ือผู�เชื่อมต�อ
ปฏิบัติงานภายในแล�วเสร็จ ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟ�าทราบ  ก�อนเริ่มดําเนินการจ�ายไฟกลับ และหลังจากจ�ายไฟขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าเรียบร�อยแล�ว  ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟ�าทราบ 

5.4.4 การเกิดเหตุขัดข�องในระบบไฟฟ�าทําให�ไฟฟ�าดับ 
            กรณีระบบโครงข�ายไฟฟ�าขัดข�องทําให�อุปกรณ/ป�องกันของการไฟฟ�านคร

หลวง ทําการปลด circuit breaker ชุดท่ีจ�ายไฟให�ผู�เชื่อมต�อ  อุปกรณ/เชื่อมต�อ
ของผู�เชื่อมต�อต�องปลดวงจรออกโดยอัตโนมัติทันทีตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนด  หากพบว�าอุปกรณ/เชื่อมต�อของผู�เชื่อมต�อไม�ปลดวงจรออก แล�ว
อุปกรณ/สับจ�ายไฟอัตโนมัติของการไฟฟ�านครหลวงทํางาน ส�งผลให�อุปกรณ/
จ�ายไฟของผู� เชื่อมต�อชํารุดเสียหาย  การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์ ท่ีจะ         
ไม�รับผิดชอบต�อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน   

            กรณี circuit breaker ของการไฟฟ�านครหลวง ท่ีจ�ายไฟให�ผู�เชื่อมต�อปลด
ออกอัตโนมัติ (trip) การไฟฟ�านครหลวง จะดําเนินการแก�ไขและจ�ายไฟกลับ
ตามหลักปฏิบัติของการไฟฟ�านครหลวง  เม่ือผู�เชื่อมต�อตรวจสอบแล�วพบว�า
จุดเชื่อมต�อมีไฟจากการไฟฟ�านครหลวงแล�ว ผู�เชื่อมต�อต�องได�รับอนุญาตจาก
ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า หรือการไฟฟ�านครหลวงเขตในพ้ืนท่ี ก�อนทําการขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟ�า (synchronization) ยกเว�นกรณีระบบผลิตไฟฟ�าท่ีใช� 
inverter ไม�ต�องขออนุญาตในการ synchronization 

            กรณี circuit breaker ของการไฟฟ�านครหลวง ท่ีจ�ายไฟให�ผู�เชื่อมต�อปลด
ออกอัตโนมัติ (trip)  และเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อตรวจสอบแล�วสาเหตุเกิดจาก
ระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ  ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ แจ�งสาเหตุไฟฟ�าดับให�
เจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ และเม่ือผู�เชื่อมต�อดําเนินการแก�ไขแล�ว
เสร็จพร�อมจ�ายไฟฟ�ากลับ ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ เพ่ือร�วมกันจ�ายไฟให�ผู�เชื่อมต�อ 

5.4.5 การปฏิบัติงานเพ่ือเช่ือมโยงระบบไฟฟ�าจากแหล�งจ�ายอ่ืนผ�านอุปกรณ0ใน
ระบบไฟฟ�าของผู�เช่ือมต�อ กับ การไฟฟ�านครหลวง   

             กรณีผู�เชื่อมต�อต�องการปฏิบัติการปลด-สับอุปกรณ/เพ่ือเชื่อมโยง (tie) รับ
ไฟฟ�าจาก แหล�งจ�ายไฟอ่ืนผ�านอุปกรณ/ในระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
ให�ผู�เชื่อมต�อจัดส�งข�อมูลทางไฟฟ�า (electrical parameter) แจ�งศูนย/ควบคุม
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ระบบไฟฟ�าทราบ และต�องได�รับความเห็นชอบจากศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า 
ก�อนทุกครั้ง จึงจะดําเนินการได� 

5.4.6 การปลดโหลด 
        เม่ือระบบการจ�ายไฟของการไฟฟ�านครหลวง หรือระบบผลิตไฟฟ�าของ 

การไฟฟ�าฝoายผลิตแห�งประเทศไทย อยู�ในภาวะวิกฤต ไม�สามารถจัดส�งพลังงาน
ไฟฟ�าได�เพียงพอ  การไฟฟ�านครหลวงได�จัดทําแผนการปลดโหลดระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าไว�  ซ่ึงบางกรณีอาจจะต�องปลดโหลดระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ี
จ�ายไฟเชื่อมโยงกับผู�เชื่อมต�อ  ท้ังนี้เพ่ือช�วยรักษาสภาพระบบการจ�ายไฟของ
ส�วนรวมเอาไว�  
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6. การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า 
 

6.1 บทนํา 
        ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ใช�กําลังงานไฟฟ�า แรงดันไฟฟ�า ความถ่ีไฟฟ�า และรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ภายในเกณฑ/ท่ีกําหนด 
เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อและผู�ใช�ไฟฟ�าทุกรายในระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีแรงดัน ความถ่ี และคุณภาพไฟฟ�าอยู�
ในเกณฑ/มาตรฐาน  

6.2 วัตถุประสงค0 
                   เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/ในการควบคุมแรงดันไฟฟ�า power factor แรงดันกระเพ่ือม 
ฮาร/มอนิก แรงดันไม�สมดุล และความถ่ี รวมท้ังข�อกําหนดมาตรฐานอ่ืนท่ีประกาศใช�ในอนาคต ณ จุด
เชื่อมต�อ หรือจุดต�อร�วมให�เปTนไปตามมาตรฐานและเกณฑ/ท่ีกําหนด 

6.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟ�านี้ใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า

ทุกราย 
6.4 การดําเนินการ 
        6.4.1 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า  

การไฟฟ�านครหลวงจะส�งมอบระดับแรงดันไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อ      
แก�ผู�เชื่อมต�อในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน ดังต�อไปนี้ 

ระดับแรงดัน 
สภาวะปกติ สภาวะฉุกเฉิน 

ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด 
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 

 
ท้ังนี้ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมแรงดันไฟฟ�าไม�ให�สร�างแรงดันไฟฟ�าท่ี

จุดเชื่อมต�อเกินกว�าขีดจํากัดดังแสดงไว�ตามตารางข�างต�น    
    6.4.2 การควบคุมแรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 

            ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า
ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันกระเพ่ือมของการไฟฟ�านครหลวง 
รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 
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6.4.3 การควบคุมฮาร0มอนิก (Harmonics) 
            ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสฮาร/มอนิกท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า

ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมฮาร/มอนิก ของการไฟฟ�านครหลวง 
รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

      6.4.4 การควบคุมแรงดันไม�ได�ดุล (Voltage Unbalance) 
    ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสไม�ได�ดุลท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า

ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันไม�ได�ดุลของการไฟฟ�านครหลวง 
รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 
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7. การประสานงานด�านความปลอดภัย 
 

7.1 บทนํา 
                          ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในส�วนการปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ�านครหลวงหรือผู�เชื่อมต�อ มีความจําเปTนท่ีจะต�องกําหนดหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยกับผู�ท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับ
อุปกรณ/ต�างๆในระบบโครงข�ายไฟฟ�า และอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�า    
นครหลวงจึงได�จัดทําข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยข้ึน ซ่ึงผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติ
ตามข�อกําหนดอย�างเคร�งครัด 

7.2 วัตถุประสงค0 
 7.2.1 เพ่ือกําหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานให�เกิดความปลอดภัยกับผู�ท่ีปฏิบัติงาน

กับอุปกรณ/ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือผู�ท่ีปฏิบัติงานกับอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

7.2.2 เพ่ือป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับอุปกรณ/ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
อุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

7.3 ขอบเขต 
       ข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยนี้ใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนาน

เครื่องกําเนิดไฟฟ�าท่ีมีขนาดกําลังผลิตติดต้ังรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ ข้ึนไปทุกราย 
7.4 การดําเนินการ 

7.4.1 เม่ือผู�เชื่อมต�อมีความประสงค/จะปฏิบัติงานกับอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า ให�ผู� เชื่อมต�อจัดทําตารางแผนการปฏิ บั ติงาน รายชื่อ             
ผู�ประสานงาน พร�อมท้ังรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�า
นครหลวงทราบ  

7.4.2 เม่ือผู� เชื่อมต�อได�รับการยืนยันสามารถดับไฟอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าได� ให�ผู�เชื่อมต�อดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
7.4.2.1  ผู�เชื่อมต�อ (ยกเว�นผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อระบบจําหน�าย 230/400 

โวลต/) ต�องจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) 
สามารถแบ�งออกได�เปTน 2 ช�วงข้ันตอนใหญ� ๆ ได�ดังนี้ 
• การจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching  order) 

เพ่ือดับไฟให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ให�ดําเนินการตามแนวทาง
ดังนี้ 

- วางแนวทางการเตรียมการจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช/ชิ่ง (switching order)  โดยต�องปลอดภัยต�อ
ผู�ปฏิบัติงานและให�ครอบคลุมกับบริเวณท่ีจะทํางาน 
โดยให� คํานึง ถึงหลักวิศวกรรมศาสตร/และความ
ปลอดภัย 
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- ตรวจสอบข�อมูลต�างๆ ท่ีจะใช�ในการเตรียมเอกสาร
ลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order)  เช�น แนว
ทางการสวิตช/ชิ่ งย� ายโหลดภายในไปรับไฟจาก
แหล�งจ�าย อ่ืน หรือการปลดโหลดระหว�างดับไฟ
ปฏิบัติงาน  

- เขียนลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง ลงในแบบฟอร/ม โดยต�อง
เปTนไปตามหลักเกณฑ/และมาตรฐาน และให�แสดง
ข�อมูล ท่ีใช� เตรียมเอกสารลําดับ ข้ันตอนสวิตช/ชิ่ ง 
(switching order)  อย�างครบถ�วนและง�ายแก�การ
ตรวจสอบ 

- บริเวณท่ีจะทํางานจะต�องมีการปลดไกตัดตอนและ
ล็อคไว�เพ่ือไม�ให�สับได�อีกพร�อมแขวนป�ายห�ามสับไกตัด
ตอน กํากับไว�ทุกครั้ง 

- พิจารณาให� แน�ใจว�าขอบเขตการเตรียมเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order)  ปลดไกตัดตอน
อุปกรณ/นั้น เม่ือดําเนินการสวิตช/ชิ่งดับไฟแล�วเสร็จ 
ขอบเขตการปลดไกตัดตอนจะอยู�ในลักษณะพร�อมท่ีจะ
ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานได�โดยไม�มีไฟย�อนเข�ามาท้ัง
ทางตรง และทางอ�อม 

- บริเวณขอบเขตการสวิตช/ชิ่งดับไฟควรต�องสับ earth 
switch (ถ�าบริเวณดังกล�าวติดต้ัง earth switch) ทุก
ครั้งในบริเวณขอบเขตด�านท่ีเจ�าหน�าท่ีจะปฏิบัติงาน 
โดยก�อนสับ earth switch ต�องตรวจสอบค�า
แรงดันไฟฟ�าเท�ากับศูนย/ก�อนเสมอ  

- หลักการเตรียมลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่งเพ่ือปลดอุปกรณ/
ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อระหว�างผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า ให�ปลด circuit breaker บริเวณท่ีเก่ียวข�องของ
แต�ละฝoายออกก�อน แล�วปลด disconnecting switch 
บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละฝoายออกเปTนลําดับต�อมา 
หลังจากนั้นจึงจะสับ earth switch บริเวณท่ีเก่ียวข�อง 
ของแต�ละฝoายเปTนลําดับสุดท�าย 

• การจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) 
เพ่ือจ�ายไฟกลับ หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานเสร็จเรียบร�อย 
ให�ดําเนินการตามแนวทาง ซ่ึงมีหลักการเตรียมลําดับข้ันตอน
สวิตช/ชิ่งให�ปลดอุปกรณ/ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อระหว�างผู�เชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าดังนี้ ให�ปลด earth switch บริเวณจุด
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เชื่อมต�อ ของแต�ละฝoายออกก�อนเปTนลําดับแรก แล�วสับ 
disconnecting switch บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละฝoาย
เปTนลําดับต�อมา  หลังจากนั้นจึงจะสับ circuit breaker 
บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละฝoายเปTนลําดับสุดท�าย 

7.4.2.2 หลังจากการเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching 
order) เสร็จ จะต�องให�ผู�มีอํานาจอนุมัติลงนามรับรองความถูกต�อง
ของเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) นั้นทุกครั้ง 
โดยผู�จัดเตรียม และผู�อนุมัติต�องไม�เปTนบุคคลคนเดียวกัน และ
ผู�อนุมัติต�องเปTนผู�ท่ีมีคุณสมบัติได�รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร และต�องเปTนผู�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในสายงานท่ีปฏิบัติ 

7.4.2.3   ต�องจัดส�งเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ท่ีได�รับ
การตรวจและลงนามรับรองแล�ว ให�กับเจ�าหน�าท่ีศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟ�า ก�อนถึงวันปฎิบัติงานจริง ไม�น�อยกว�า 5 วัน 

7.4.2.3 การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง 
(switching order)   
• เ ม่ือถึงวันปฏิบั ติการตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ ง 

(switching order)  ผู�เชื่อมต�อต�องศึกษาและตรวจสอบ
เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ของตนเอง 
สามารถปฎิบัติได�จริงในวันดําเนินการอีกครั้ง เนื่องจาก
บางครั้งสถานะอุปกรณ/ท่ีเตรียมไว�อาจเปลี่ยนแปลงไป กรณี
เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ท่ีเตรียมไว�
ก�อนหน�านี้ไม�สอดคล�องกับสถานะอุปกรณ/ปUจจุบันให�แก�ไข
เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ให�
สอดคล�องกับสถานะปUจจุบันและต�องแจ�งให�ศูนย/ควบคุมระบบ
ไฟฟ�าทราบล�วงหน�าก�อนปฏิบัติงาน 

• ผู�เชื่อมต�อต�องประสานงานกับศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า ก�อน
เริ่มการสวิตช/ชิ่ง ดับไฟปฏิบัติงาน ตามเอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช/ชิ่ง (switching order) ท่ีได�จัดเตรียมไว� 

• ผู�เชื่อมต�อจะต�องประสานงานและปฎิบัติตามเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching order) ในส�วนท่ีเชื่อมต�ออย�าง
เปTนลําดับข้ันตอนโดยเคร�งครัด 

• ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าจะประสานงานผู�เชื่อมต�อให�ปฎิบัติ
ตามข้ันตอนใน เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง (switching 
order) ท่ีได�จัดเตรียมไว�แล�วต้ังแต�ลําดับแรก ไปจนถึงลําดับ
สุดท�าย  ยกเว�นกรณีมีเหตุจําเปTนกระทันหันต�องเปลี่ยนลําดับ
ข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าจะประสานงานกับผู�
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เชื่อมต�อเปTนกรณีไป โดยให�ดําเนินการปฎิบัติการปลด-สับ
อุปกรณ/ ตามการสั่งการของศูนย/ควบคุมไฟฟ�าเปTนข้ันตอน 

•  การปฏิบัติการสั่งการ การเรียกขานชื่ออุปกรณ/จะต�อง
ประกอบด�วยชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ตามท่ีการไฟฟ�า  
นครหลวงกําหนด 

• ผู�เชื่อมต�อเม่ือได�รับการสั่งการให�ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน
สวิตช/ชิ่ง จะต�องทวนลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่งนั้นทุกครั้งเพ่ือ
ป�องกันการสื่อสารท่ีไม�ชัดเจนและตรงกัน 

• ผู�เชื่อมต�อต�องแขวนหรือเก็บป�ายเตือน (tag) กับอุปกรณ/ท่ี
เชื่อมต�อท่ีได�ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่งทุกครั้ง เพ่ือ
ความปลอดภัย โดยมีสีและหลักการแขวนหรือเก็บป�ายเตือน
ดังนี้ 

  *  ป�ายแดง หมายถึง “อันตราย (prohibition sign) ห�าม
สับไกตัดตอนนี้เปTนอันขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ีตัวอุปกรณ/ท่ี
เปลี่ยนสถานะจากปกติท่ีสับเปTนปลด เนื่องจากมีเหตุจําเปTน
หรือมีการทํางาน 

  *  ป�ายเขียว หมายถึง “อันตราย (prohibition sign) 
ห�ามปลดไกตัดตอนนี้ เปTนอันขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ีตัว
อุปกรณ/ท่ีเปลี่ยนสถานะจากปกติท่ีปลดเปTนสับ เนื่องจากมี
เหตุจําเปTนหรือมีการทํางาน 

 
- เม่ือผู�เชื่อมต�อปฏิบัติการตามลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง แต�ละ

ข้ันตอนเสร็จให�แจ�งเวลาท่ีดําเนินการ พร�อมบันทึกข�อมูลไว�ใน
ส�วนของผู�เชื่อมต�อ 

-  หลังการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่ง ดับไฟเพ่ือให�
ผู�ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ต�องได�รับการยืนยันจากศูนย/ควบคุม
ระบบไฟฟ�าและผู�เชื่อมต�อทุกครั้ง ก�อนจะอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ี
เริ่มปฏิบัติงานได� 

- หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ก�อนการ
สวิตช/ชิ่งจ�ายไฟกลับต�องได�รับการยืนยันจากศูนย/ควบคุม
ระบบไฟฟ�าและผู�เชื่อมต�อทุกครั้ง  

- ผู� เชื่อมต�อต�องตรวจสอบระบบควบคุมและป�องกันของ        
ผู�เชื่อมต�อให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน ก�อนเริ่มการสวิตช/ชิ่ง
จ�ายไฟกลับ 
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7.4.3 ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติในแต�ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง  

7.4.4 หากผู�เชื่อมต�อมีข�อสงสัยหรือเห็นว�าลําดับข้ันตอนสวิตช/ชิ่งของการปฏิบัติงาน
นั้นไม�ถูกต�องให�รีบติดต�อไปยังศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าทันที 

7.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติงานกับอุปกรณ/ในส�วนของตนเองท่ีรับผิดชอบเท�านั้น 
ยกเว�นกรณีเปTนอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อรูปแบบ in-line connection ต�องได�รับการ
อนุญาตจากศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าก�อนทุกครั้ง 

7.4.6 ผู�เชื่อมต�อต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดอ่ืนๆ ในส�วนท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 

8.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงมีหน�าท่ีในการประเมิน

ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในเกณฑ/มาตรฐาน 
รวมท้ังควบคุมการจ�ายไฟฟ�าให�เปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ/ต�างๆ 
ให�การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�าสามารถดําเนินการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และช�วยรักษาความม่ันคงรวมท้ังความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.2 วัตถุประสงค0 
        เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า

ของการไฟฟ�านครหลวงให�สามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช�วยรักษาความม่ันคง 
คุณภาพ และความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.3 ขอบเขต 
         ข�อกําหนดการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�า
ท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าทุกราย 

8.4 การดําเนินงาน 
8.4.1  การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�า ณ จุดต�อร�วม 

หรือจุดเชื่อมต�อ ตามระยะเวลาท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นสมควร โดยผู�เชื่อมต�อ
จะต�องอํานวยความสะดวกและเข�าร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�านครหลวงใน
การเข�าตรวจสอบ  

8.4.2 หากมีการร�องขอจากผู�เชื่อมต�อให�มีการประเมินคุณภาพไฟฟ�า การไฟฟ�า    
นครหลวงจะคิดค�าใช�จ�ายจากผู�เชื่อมต�อท่ีร�องขอ 

8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบว�าผู�เชื่อมต�อดําเนินการใดๆ ท่ีส�งผลให�คุณภาพไฟฟ�า
ไม�เปTนไปตามข�อกําหนดในข�อ 6. (การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า) การไฟฟ�านคร
หลวงจะทําหนังสือแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อแก�ไข เพ่ือให�คุณภาพไฟฟ�าเปTนไปตาม
ข�อกําหนด หากไม�สามารถดําเนินการแก�ไขได� การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์  
ในการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า ของการไฟฟ�านครหลวง เพ่ือรักษาระดับคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในระดับ    
ท่ีเหมาะสม ไม�ส�งผลเสียต�อผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน 

8.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ/จ�ายไฟฟ�า อุปกรณ/ควบคุมและ
ป�องกันท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�พร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลาตาม
ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.4.5 ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ/ควบคุมระยะไกล ท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS ของการไฟฟ�านครหลวง ให�อยู�ในสภาพดีสามารถใช�งานได�
ตลอดเวลา  
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8.4.6 กรณีท่ีอุปกรณ/ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อ ไม�สามารถติดต�อกับศูนย/ควบคุม
ระบบไฟฟ�าได� การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบ และผู�เชื่อมต�อ
ต�องจัดส�งเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมตรวจสอบพร�อมกับเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�า       
นครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบว�าอุปกรณ/ควบคุมระยะไกลของผู�
เชื่อมต�อชํารุด ผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ สามารถใช�งานได�
เปTนปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหว�างท่ีอุปกรณ/ควบคุมระยะไกลอยู�ระหว�างการ
แก�ไข  การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิในการเข�าควบคุมอุปกรณ/จ�ายไฟ ณ 
จุดเชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง  และหากผู�เชื่อมต�อยังไม�สามารถดําเนินการ
แก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�ดําเนินการใดๆ นับจากวันท่ีตรวจ
พบว�าอุปกรณ/ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  การไฟฟ�านครหลวงขอ
สงวนสิทธิปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏบิัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า พ.ศ. 2558 

 

 

           หน�าท่ี 25  การไฟฟ�านครหลวง 

9. การทดสอบระบบ  
 

9.1 บทนํา   
การทดสอบระบบ  เปTนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผู�ขอใช�บริการท่ี

เก่ียวข�องกับอุปกรณ/ใดๆ ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ภายหลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการได�รับ
อนุญาตให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว 
หรือเปTนการขอทดสอบโดยการไฟฟ�านครหลวง ก�อนการเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

9.2 วัตถุประสงค0 
เพ่ือกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพ่ือป�องกันไม�ให�เกิดผลกระทบ

ท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายกับอุปกรณ/ในระบบโครงข�ายไฟฟ�และผู�ใช�ไฟฟ�า 
9.3 ขอบเขต  
        ข�อกําหนดการทดสอบระบบนี้ใช�กับผู�ขอใช�บริการทุกราย 
9.4 การดําเนินการ 

9.4.1 ผู�ขอใช�บริการท่ีมีความประสงค/จะทดสอบระบบต�องยื่นคําร�องขอทดสอบ
ระบบกับการไฟฟ�านครหลวงไม�น�อยกว�า 3 เดือนก�อนการทดสอบระบบ  

9.4.2 คําร�องท่ียื่นขอทดสอบระบบต�องประกอบด�วยวัตถุประสงค/  ขอบเขต  ลําดับ
ข้ันตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ  และผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน  

9.4.3 หากข�อมูลท่ียื่นคําร�องขอทดสอบระบบไม�เพียงพอ   การไฟฟ�านครหลวง
สามารถขอข�อมูลเพ่ิมเติมได�  โดยการไฟฟ�านครหลวงจะไม�อนุญาตให�
ดําเนินการใดๆจนกว�าจะได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอจากผู�ขอใช�บริการ 

9.4.4 การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ขอใช�บริการทราบภายใน 45 
วันนับจากวันท่ียื่นคําร�อง และได�รับเอกสารครบถ�วน 

9.4.5 เม่ือผู�ขอใช�บริการได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงให�ทดสอบระบบได�     
ผู�ขอใช�บริการต�องส�งแผนการทดสอบ  ซ่ึงประกอบด�วยเอกสารลําดับข้ันตอน
การสวิตช/ชิ่ง  ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการทดสอบ  
และอ่ืนๆ ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด  ให�กับการไฟฟ�านครหลวง
ภายใน  7 วัน นับจากวันท่ีได�รับการแจ�งผลอนุญาต 

9.4.6 การไฟฟ�านครหลวงจะเข�าดําเนินการ ทดสอบอุปกรณ/จ�ายไฟ ระบบควบคุม 
ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล และการทดสอบ
คุณภาพไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ ภายหลังจากผู�ขอใช�บริการได�ติดต้ังและ
ทดสอบอุปกรณ/จ�ายไฟ ระบบควบคุม ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-
ส�งข�อมูลระยะไกล และการทดสอบคุณภาพไฟฟ�าแล�วเสร็จ โดยผู�ขอใช�บริการ
ต�องแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 14 วัน  

9.4.7 หลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการทดสอบระบบแล�วเสร็จ ผู�ขอใช�บริการต�องจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบ ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบภายใน 15 วัน  โดย
รายงานสรุปผลการทดสอบต�องประกอบด�วย ข�อมูลของอุปกรณ/และระบบท่ี
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ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ   รวมท้ังผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
ผู�ใช�ไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืน 

9.4.8 กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการทดสอบระบบของผู�ขอใช�บริการ ผู�ขอใช�
บริการต�องเปTนผู�รับผิดชอบค�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

9.4.9 กรณี ท่ีการ ไฟฟ� านครหลวง เปTนผู� ขอทดสอบ หรือ ดํา เนิ นการ ใดๆ 
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความเชื่อถือ
ได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจะดําเนินการจัดทําข�อตกลง
กับผู�ท่ีเก่ียวข�องเปTนกรณีๆ ไป 
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10. การกําหนดช่ือและหมายเลขไกตัดตอนที่เช่ือมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

10.1 บทนํา 
 ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า จําเปTนต�องมีการกําหนดหลักเกณฑ/การ

เรียกชื่อและหมายเลขไกตัดตอนต�างๆ ให�ถูกต�องตรงกันเพ่ือให�การปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ/มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย  ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ/ต�างๆ ในการกําหนดชื่อและ
หมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าเพ่ือใช�ในการควบคุมอุปกรณ/ระหว�างกันต�อไป 

10.2 วัตถุประสงค0 
10.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อ

กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด เพ่ือให�มีชื่อเรียก
ท่ีถูกต�องตรงกัน 

10.2.2 เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ/ในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า หรืออุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

10.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า

นี้ใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าท่ีมีขนาดกําลังผลิตติดต้ังรวมเกิน 1 เมกะวัตต/ ข้ึนไป
ทุกราย 

10.4 การดําเนินการ 
10.4.1 การไฟฟ�านครหลวงจะเปTนผู�กําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนให�กับ

อุปกรณ/ทางไฟฟ�าทุกชนิดท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการ
ไฟฟ�านครหลวงกําหนด ซ่ึงชื่อและหมายเลขไกตัดตอนดังกล�าวจะเปTน    
ชื่อและหมายเลขเฉพาะตัวอุปกรณ/และไม�ซํ้ากัน 

10.4.2 การไฟฟ�านครหลวงจะเปTนผู�จัดทําผังระบบโครงข�ายไฟฟ�าในส�วนท่ีมีความ
เก่ียวข�องกับผู�เชื่อมต�อรายนั้นๆ โดยผู�เชื่อมต�อต�องส�งมอบรายละเอียดท่ี
เก่ียวข�องให�กับการไฟฟ�านครหลวง เม่ือผู�ขอใช�บริการยื่นคําร�องขอทดสอบ
ระบบ 

10.4.3 เม่ือมีการติดต้ังอุปกรณ/ใหม�เพ่ิมเติม ท่ีจะเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าหรือมีการจัดเรียงอุปกรณ/ในการเชื่อมต�อใหม�ให�ผู�เชื่อมต�อแจ�งให�    
การไฟฟ�านครหลวงกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ก�อนดําเนินการ
ติดต้ังหรือจัดเรียงใหม�ทุกครั้ง 

10.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องเปTนผู�รับผิดชอบในการจัดทําแผ�นชื่อและหมายเลขไกตัดตอน 
ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด และติดต้ังไว�ตรงตามตําแหน�งของ
อุปกรณ/นั้น โดยสามารถสังเกตเห็นได�ชัดเจน รวมท้ังมีหน�าท่ีต�องดูแลและ
บํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพดีอยู�เสมอ 
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10.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องอํานวยความสะดวกทุกครั้งท่ีเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�า   
นครหลวงเข�าตรวจสอบความถูกต�องของตําแหน�งติดต้ัง ชื่อและหมายเลข
ไกตัดตอน 
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11. การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

11.1 บทนํา  
 การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าเปTนการบันทึกข�อมูล

การปฏิบัติงานต�างๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังการบันทึก
ค�าพารามิเตอร/ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�เปTนข�อมูลให�กับการไฟฟ�านคร
หลวงสําหรับวิเคราะห/การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ 
และสภาวะเกิดเหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับ 

11.2 วัตถุประสงค0 
 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/ในการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�าย

ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ  
11.3 ขอบเขต 

ข�อกําหนดการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู� 
ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าทุกราย 

11.4 การดําเนินงาน 
11.4.1 ผู�เชื่อมต�อจะต�องบันทึกข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ

โครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังค�าพารามิเตอร/ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�า และท่ี
การไฟฟ�านครหลวงกําหนด ท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ และ
สภาวะเกิดเหตุขัดข�อง  

11.4.2 ผู� เชื่อมต�อจะต�องส�งข�อมูลให�กับการไฟฟ�านครหลวงตามท่ีการไฟฟ�า      
นครหลวงร�องขอ 

11.4.3 ข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ/ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีต�องแจ�ง
ให�กับศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบจะต�องเปTนไปตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนดโดยมีรายละเอียดเปTนอย�างน�อย ดังนี้ 

(1)  สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งเหตุการณ/ให�ศูนย/
ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบในเบ้ืองต�นโดยทันที หลังจากนั้น         
ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกค�ากําลังงานไฟฟ�าจริง หรือกําลังงานไฟฟ�า   
รีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน หรือกระแสไฟฟ�า หรือ power 
factor หรือความถ่ีไฟฟ�าท่ีผิดปกติ เวลาท่ีเกิดข้ึนและเวลาท่ี
เหตุการณ/กลับสู�สภาวะปกติ รายละเอียดของอุปกรณ/ท่ีทําให�เกิด
สภาวะผิดปกติ และข�อมูลจากชุดแจ�งเหตุ พร�อมท้ังสาเหตุและ
แนวทางแก�ไข 

(2) สภาวะเกิดเหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับ ผู� เชื่อมต�อต�องแจ�ง
เหตุการณ/ให�ศูนย/ควบคุมระบบไฟฟ�า หรือการไฟฟ�านครหลวงเขต
ทราบในเบ้ืองต�นโดยทันที หลังจากนั้นผู� เชื่อมต�อต�องบันทึก
เหตุการณ/โดยมีรายละเอียดของชื่อและหมายเลขไกตัดตอนของ



ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏบิัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า พ.ศ. 2558 

 

 

           หน�าท่ี 30  การไฟฟ�านครหลวง 

อุปกรณ/ท่ีทํางาน และเวลาท่ีตัดวงจร รีเลย/และชุดแจ�งเหตุ (alarm 
annunciator) ค�าความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟ�าจริง กําลัง
งานไฟฟ�ารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟ�า power factor 
และความถ่ี ในขณะท่ีเกิดข�อขัดข�อง สาเหตุท่ีทําให�เกิดข�อขัดข�อง 
หรือสาเหตุท่ีพอสันนิษฐานได�ในขณะนั้นรวมท้ังความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน ระยะเวลาท่ีผู�เชื่อมต�อพร�อมหรือคาดว�าจะเชื่อมต�อเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า และสภาพอากาศขณะท่ีเกิด
ข�อขัดข�อง 

 (3)    ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกและจัดเก็บข�อมูลท่ีดําเนินการเก่ียวข�องกับ
ระบบการจ�ายไฟ ดังกล�าว โดยจัดเก็บไว�อย�างน�อยเปTนระยะเวลา 
5 ปu 
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ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย 
ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

สําหรับผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอื่น 
พ.ศ. 2558 

 

1. นิยามคําศัพท/  
 

“ระบบโครงข�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าของ    
การไฟฟ�านครหลวง 

“ระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน” หมายความว�า ระบบส�งไฟฟ�าหรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าท่ีไม�ใช�ของ
การไฟฟ�านครหลวง 

“ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า” หมายความว�า หน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีควบคุมระบบไฟฟ�าของ   
การไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า” 
 
 
 
 
 
“ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า
รายอ่ืน” 

หมายความว�า 
 
 
 
 
 
หมายความว�า 

ผู�ได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�าหรือ  
ผู� ท่ี ได�รับการยกเว�นไม�ต�องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีผลิต จัดให�ได�มา จัดส�ง 
จําหน�ายไฟฟ�า หรือ ควบคุมระบบไฟฟ�า ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2550 หรือฉบับล�าสุด  
ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือฉบับ
ล�าสุด 

“ระบบส�งไฟฟ�า” หมายความว�า 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
แรงดันไฟฟ�า 69 , 115 และ 230 กิโลโวลต. 

“ระบบจําหน�ายไฟฟ�า” หมายความว�า ระบบจําหน�ายของการไฟฟ�านครหลวงระดับ
แรงดันไฟฟ�า  230/400 โวลต.  และ 12 , 24  
กิโลโวลต. 

“ผู�ใช�ไฟฟ�า” หมายความว�า ผู�ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ระเบียบการไฟฟ�านครหลวงว�าด�วย ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
สําหรับผู�ประกอบกิจการไฟฟ�ารายอื่น พ.ศ. 2558 

 

 

           หน�าท่ี 2  การไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�ขอใช�บริการ”   หมายความว�า ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�า
ท่ีขออนุญาตเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

“ผู�เชื่อมต�อ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเดินขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�า”     

หมายความว�า 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายความว�า   

ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า ท่ีได�รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ�านครหลวงให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ประกอบกิจการไฟฟ�า 
เข� า กับระบบโครงข� ายไฟฟ�าของการไฟฟ� า      
นครหลวงและ/หรือผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีได�รับอนุญาตให�
เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและผ� านการ
ทดสอบการเชื่อมต�อตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนดแล�ว 
ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีการติดต้ังใช�งานเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 
และเดินขนาน (Synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟ�า
เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

“เหตุผิดปกติ” หมายความว�า เหตุการณ.ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า หรือการปฏิบัติการระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าท้ังในกรณีท่ีมีไฟฟ�าดับและไม�มีไฟฟ�าดับ  

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว�า กรณีเหตุการณ.ท่ีเปTนไปโดยปUจจุบันทันด�วน โดยไม�
คาดคิดหรือคาดการณ.ล�วงหน�า ท้ังนี้ให�รวมถึงกรณี
อุ บั ติ เห ตุ  เ ห ตุสุ ด วิ สั ย  ภั ย ธ ร รมชา ติ  ห รื อ
เหตุขัดข�องจากระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�ง
ไฟฟ�า หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า เปTนเหตุทําให�ต�อง
ดําเนินการแก�ไขสถานการณ.อย�างเร�งด�วน 

“ไฟฟ�าดับ” หมายความว�า การขัดข�องในระบบผลิตไฟฟ�า หรือระบบส�งไฟฟ�า 
หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�า มีผลทําให�ระบบไฟฟ�า
หยุดการส�งจ�ายพลังงานไฟฟ�า 

“จุดต�อร�วม” หมายความว�า ตําแหน�งในระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�กับผู�
เชื่อมต�อท่ีสุด ซ่ึงผู�เชื่อมต�อหรือผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืน
อาจต�อร�วมได� 

“จุดเชื่อมต�อ” หมายความว�า จุดท่ีอุปกรณ.ของผู�เชื่อมต�อ เชื่อมต�อเข�ากับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 
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“การสวิตช.ชิ่ง” หมายความว�า การปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า
หรือระบบโครงข�ายไฟฟ�า อ่ืนเพ่ือตัดหรือจ�าย
กระแสไฟฟ�า หรือการควบคุมระบบไฟฟ�าให�มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัยโดยมีลําดับการ
ปฏิบัติงานเปTนข้ันตอน 

“ลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง” หมายความว�า ลําดับการสั่งการ สับ-ปลด อุปกรณ.ไฟฟ�าท่ี
เรียงลําดับเปTนข้ันตอน  

“เอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช.ชิ่ง (switching 
order)” 

หมายความว�า เอกสารลําดับการสับ-ปลด อุปกรณ.ไฟฟ�าเปTน
ข้ันตอน 

“กระบวนการปลดโหลด” หมายความว�า วิธีการปลดภาระไฟฟ�าท่ีเลือกไว�ก�อนแล�วออกจาก
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าโดยเจตนา เพ่ือตอบสนองแก�
ภาวะผิดปกติ  และรักษาความม่ันคงของระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าเอาไว� 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/EMS” 

หมายความว�า “ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS”  
หมายความว�า ระบบ Supervisory Control 
And Data Acquisition /Energy 
Management System ซ่ึงเปTนระบบควบคุม
ระยะไกล/ระบบการจัดการด�านพลังงานไฟฟ�า ใน
ระบบส�งไฟฟ�า ของการไฟฟ�านครหลวง สําหรับ
รับ-ส�งข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการชี้บอกสถานะของ
อุปกรณ.ไฟฟ�าและค�าวัดทางไฟฟ�าด�านระบบส�ง
ไฟฟ�าและระบบจําหน�ายไฟฟ�า 

“ระบบรับ-ส�งข�อมูล
ระยะไกล SCADA/DMS” 

หมายความว�า “ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS”  
หมายความว�า  ระบบ Supervisory Control 
And Data Acquisition /Distribution 
Management System ซ่ึงเปTนระบบควบคุม
ระยะไกล/ระบบการจัดการด�านพลังงานไฟฟ�า ใน
ระบบจําหน�ายไฟฟ�า ของการไฟฟ�านครหลวง 
สําหรับรับ-ส�งข�อมูลท่ีเ ก่ียวข�องกับการชี้บอก
สถานะของอุปกรณ.ไฟฟ�า  และค�าวัดทางไฟฟ�า
ด�านระบบจําหน�ายไฟฟ�า 

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

หมายความว�า อุปกรณ.ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลท่ีทํา
หน�าท่ีในการรับส�งข�อมูลเพ่ือการควบคุม หรือ 
การชี้บอกสถานะของอุปกรณ. ท่ีอยู� ในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 
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“blackout” หมายความว�า เหตุการณ.ท่ีระบบผลิตไฟฟ�า ไม�สามารถส�งจ�าย
พลังงานไฟฟ�า ผ�านระบบส�งของการไฟฟ�าฝoาย
ผลิตแห�งประเทศไทย และก�อให�เกิดไฟฟ�าดับท้ัง
ประเทศ 
 

“interconnection circuit 
breaker” 

หมายความว�า circuit breaker ท่ีเชื่อมต�อระหว�างระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงกับระบบ
ไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ 

“in-line connection” หมายความว�า สถานีไฟฟ�าท่ีมีการเชื่อมต�อชนิดค่ันกลาง โดย
สถานีไฟฟ�าจะรับไฟจากระบบส�งด�านหนึ่ง และ
จ�ายไฟให�ระบบส�งอีกด�านหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค/และขอบเขตของข�อกําหนด  
 

2.1 วัตถุประสงค/  
              ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ เขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค.
เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อหรือผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าได�ทราบและปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านปฏิบัติการท่ี
สามารถรับรู�และเข�าถึงวิธีปฏิบัติระหว�างกันได� โดยข�อกําหนดนี้ได�กําหนดหน�าท่ี ความรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ. และข�อกําหนด
ทางเทคนิคด�านการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า  เพ่ือไม�ให�มี
ผลกระทบต�อความม่ันคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

2.2 ขอบเขต  
 ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อ และผู�ขอ
ใช�บริการทุกราย 
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3. ความรับผิดชอบของผู�เช่ือมต�อ  
 
 ข�อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ได�กําหนดหลักเกณฑ. รวมท้ังวิธีการ
ดําเนินการต�างๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในขอบเขตของ
ข�อกําหนดนี้ โดยผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนข�อมูล รวมท้ังทรัพยากร
ต�างๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาแล�วว�าจําเปTนในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือให�
ระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟ�าอยู�ภายในเกณฑ.ท่ีกําหนด โดยการ
ไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิดําเนินการดังนี้ 

3.1 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อเปTน
การชั่วคราว หากการไฟฟ�านครหลวงเห็นว�าผู�เชื่อมต�อไม�ปฏิบัติตามสัญญาการเชื่อมต�อระบบไฟฟ�า 
หรือข�อกําหนดฉบับนี้ข�อใดข�อหนึ่ง 

3.2 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อออก
จากระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�ทันที ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือกรณีท่ีทําให�เกิดความไม�ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าโดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบล�วงหน�า และการไฟฟ�านครหลวง  
ไม�ต�องรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ เพ่ือรักษาระบบโครงข�ายไฟฟ�า และคุณภาพการบริการ  

3.3 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ หาก
ตรวจพบว�าการเชื่อมต�อของผู�เชื่อมต�อมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความม่ันคง และคุณภาพไฟฟ�า
ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไข โดยต�องแจ�งให�การไฟฟ�า
นครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย  

3.4 ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายของการไฟฟ�านครหลวงทันที หาก     
การไฟฟ�านครหลวงเห็นว�าอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าไม�มีความปลอดภัย หรือส�งผล
กระทบรุนแรงกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อต�องรีบดําเนินการปรับปรุงแก�ไขโดยต�องแจ�ง  
ให�การไฟฟ�านครหลวงเข�าร�วมการตรวจสอบดังกล�าวด�วย  

3.5 ปลดการเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ กรณีท่ี
การไฟฟ�านครหลวง ต�องปฏิบัติงานเพ่ือการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

3.6 ผู�เชื่อมต�อต�องมีอุปกรณ.และมาตรการควบคุมการทํางานเพ่ือป�องกันการจ�ายไฟฟ�า
เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าในขณะท่ีระบบโครงข�ายไฟฟ�าส�วนท่ีเชื่อมต�อกับผู�เชื่อมต�อมีการดับไฟเพ่ือ
ปฎิบัติงาน   

3.7 กรณีเกิด blackout ผู�เชื่อมต�อต�องปลด interconnection circuit breaker หรือ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ออกระบบโครงข�ายไฟฟ�า และการไฟฟ�านครหลวงจะดําเนินการ
จ�ายไฟให�หลังระบบไฟฟ�ากลับสู�ในสภาวะปกติ 

3.8 ผู�เชื่อมต�อเปTนผู�รับผิดชอบในการเชื่อมต�อเข�าสู�ระบบของการไฟฟ�านครหลวง และ
จะต�องขออนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงทุกครั้ง ก�อนจะมีการเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

3.9 การเชื่อมต�อให�ทําท่ี  interconnection circuit breaker ตามท่ีการไฟฟ�า     
นครหลวงเห็นชอบ หรือตามท่ีได�กําหนดเห็นชอบร�วมกันไว� 
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3.10  การเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใดๆ ของผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดการใช�บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 

3.11  ห�ามมิให�ผู�เชื่อมต�อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ       
ท่ีได�รับอนุญาตให�เชื่อมต�อตามหลักเกณฑ.   โดยมิได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวง ท้ังนี้หาก     
ผู�เชื่อมต�อมีแผนปรับปรุงระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ และ/หรือติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ิม   
ท่ีมีผลกระทบกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ต�องแจ�งแผนการติดต้ังให�การไฟฟ�านครหลวงเห็นชอบก�อนเริ่ม
ดําเนินการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 

3.12  หลังจากเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�วผู�เชื่อมต�อต�องบํารุงรักษาอุปกรณ.ใน
ระบบไฟฟ�าให�อยู�ในสภาพดีพร�อมทํางาน หากมีความเสียหายเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความบกพร�อง
ทางด�านอุปกรณ.ป�องกัน  การควบคุมคุณภาพไฟฟ�าท่ีไม�ได�มาตรฐาน  การปฏิบัติการท่ีบกพร�อง หรือ
สาเหตุอ่ืนๆ จากฝoายใด ฝoายนั้นจะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายดังกล�าว  

3.13  หากเกิดความเสียหายต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ/หรือบุคคลท่ีสาม อันเกิดจาก
การกระทําของผู�เชื่อมต�อ ผู�เชื่อมต�อจะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายนั้น 

3.14  ผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดทํา switching diagram แสดงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีเชื่อมต�อ
กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าในสภาพปกติ ท่ีเปTนปUจจุบัน  แจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ  และต�องไม�
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ยกเว�นได�รับการติดต�อไว�ล�วงหน�า 
และการไฟฟ�านครหลวงพิจารณาอนุญาตแล�วจึงดําเนินการได� 

3.15  กรณีผู�เชื่อมต�อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ท่ีเชื่อมต�ออยู�กับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง และส�งผล
กระทบกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงนั้น ต�องได�รับการพิจารณาอนุญาตจากการ
ไฟฟ�านครหลวง และก�อนการปฏิบัติการเชื่อมต�อดังกล�าวของผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�านครหลวง ต�องแจ�งให�ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบทุกครั้ง 

3.16  ผู�เชื่อมต�อท่ีมีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิตไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ท่ีได�แสดงความประสงค.ให� การไฟฟ�านครหลวง ได�ทราบแล�ว จะต�อง
จัดทําผังการจ�ายไฟอ�างอิงภูมิศาสตร. (route diagram)  และผังการจ�ายไฟของอุปกรณ.ท่ีสถานี    
จ�ายไฟฟ�า (switching diagram)  ท่ีจะสามารถเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านคร
หลวง ได�ทุกช�องทาง ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ  และกรณีระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนท่ีมีระบบผลิต
ไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อมีการปรับปรุงรูปแบบการจ�ายไฟท่ีสามารถ
เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงได�  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดทําผังต�างๆ และแจ�ง  
ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบทุกครั้ง 

3.17  ในกรณีท่ีผู�เชื่อมต�อ จะต�องเชื่อมต�อแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า
นครหลวง กับแหล�งจ�ายระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืน  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดส�งข�อมูลทางไฟฟ�า (electrical 
parameter) ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบ เพ่ือวิเคราะห.ระบบไฟฟ�า ก�อนพิจารณาอนุญาตดําเนินการ   
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3.18  กรณี ผู�เชื่อมต�อได�ทําสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวงไว� มีความ
ต�องการรับ-จ�ายปริมาณพลังงานไฟฟ�าเกินกว�าข�อกําหนดตามสัญญาการซ้ือ-ขายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อต�อง
แจ�งให�ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบและต�องได�รับอนุญาตก�อนจึงจะดําเนินการได� 

3.19  กรณีผู�เชื่อมต�อปฏิบัติการสับหรือปลดอุปกรณ.ส�วนท่ีเชื่อมต�อตามท่ีได�ประสานงาน
ดําเนินการไว�กับศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าก�อนหน�านี้แล�ว   การไฟฟ�านครหลวงไม�อนุญาตให� สับหรือ
ปลด เพ่ือเปลี่ยนสถานะอุปกรณ.ส�วนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าในสภาวะเหตุการณ.ปกติ   
ก�อนได�รับการประสานงานและอนุญาตจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า  

3.20  การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิท่ีจะแก�ไข เปลี่ยนแปลง หรือกําหนดเง่ือนไข
รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�เชื่อมต�อ
จะต�องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบหรือข�อบังคับเก่ียวกับการใช�ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
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4. การติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

4.1 บทนํา 
 ในระบบการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมโยงเข�าด�วยกันเปTนโครงข�ายขนาดใหญ� จําเปTนจะต�องจัด
ให�มีเจ�าหน�าท่ีควบคุมดูแลอยู�อย�างต�อเนื่องตลอดเวลา การติดต�อประสานงานเปTนกระบวนการหนึ่งท่ี
มีความสําคัญ เพ่ือให�การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีความม่ันคง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
สูง และเปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ�านครหลวงจึงได�กําหนดหลักเกณฑ. และแนวทางปฏิบัติ
ในการติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการ การปรับปรุงและบํารุงรักษา และการแลกเปลี่ยนข�อมูล 
รวมท้ังการแจ�งข�อมูลเหตุการณ.ต�างๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างกัน 

4.2 วัตถุประสงค/ 
4.2.1  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ. และแนวทางปฏิบัติในการติดต�อประสานงานในการ

ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ   
ให�มีระบบการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ  
ความม่ันคง และความปลอดภัยสูง 

4.2.2 เพ่ือกําหนดให�มีแนวทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูล การจัดเก็บข�อมูล และ
การรายงานข�อมูลข�อเท็จจริงในเหตุการณ.ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการจ�ายไฟของ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าระหว�างการไฟฟ�านครหลวงกับผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�ในการ
วิเคราะห. ตรวจสอบ และควบคุมระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัย 

4.2.3  เพ่ือกําหนดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�ประสานงานรับผิดชอบด�านปฏิบัติการ และ
ช�องทางการติดต�อประสานงานระหว�างกัน ของผู�เชื่อมต�อกับการไฟฟ�า     
นครหลวง  

4.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการติดต�อประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�

เชื่อมต�อทุกราย  
4.4 การดําเนินการ 

การปฏิบัติการด�านระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวง จัดให�มีหน�วยงานด�าน
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และสิ่งอํานวยการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ประกอบด�วย   
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า ทําหน�าท่ีควบคุม ดูแล เฝ�าระวังระบบโครงข�ายไฟฟ�ารวมถึงแก�ไขเหตุการณ.
ขัดข�องในระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีอุปกรณ.ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS และระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS  ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการศูนย.ควบคุม
ระบบไฟฟ�า  ใช�ดูแลระบบการจ�ายไฟของระบบโครงข�ายไฟฟ�า       

การติดต�อสื่อสาร การไฟฟ�านครหลวงจัดให�มีหลักปฏิบัติท่ีใช�สําหรับการติดต�อสื่อสาร
ผ�านระบบสื่อสารหลักโดยใช� “วิทยุสื่อสาร” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท.”  ใช�สําหรับ
ประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง       
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การไฟฟ�านครหลวงกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการใช�ป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ.ไฟฟ�า 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัดตอน
ของอุปกรณ.ไฟฟ�าในระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอน
สวิตช.ชิ่ง (switching order)  การสั่งการ ดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ ให�เปTนไป
ตามหลักด�านวิศวกรรมศาสตร.และความปลอดภัย นอกจากนี้การไฟฟ�านครหลวงยังจัดให�มีเจ�าหน�าท่ี
ปฏิบัติการ  จัดการงานด�านระบบไฟฟ�า  ทําหน�าท่ีอํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟเพ่ือ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีมีอุปกรณ.ไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

ผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ 
สําหรับติดต�อประสานงานด�านปฏิบัติการควบคุมการจ�ายไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�ากับ
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงอย�างต�อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และต�องจัดให�มีอุปกรณ.
ควบคุม เฝ�าระวัง ตรวจสอบ ท่ีสามารถเชื่อมต�อข�อมูลค�าวัดกับสถานะอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS สําหรับผู�ท่ีเชื่อมต�อแรงดัน 69 หรือ 115 กิโลโวลต. หรือ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/DMS สําหรับผู�ท่ีเชื่อมต�อแรงดัน 12 หรือ 24 กิโลโวลต.       
ของการไฟฟ�านครหลวง  

ผู�เชื่อมต�อต�องจัดให�มีหลักปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับการไฟฟ�านครหลวง  ใช�สําหรับการ
ติดต�อสื่อสารสั่งการ โดยมีระบบสื่อสารหลัก “ระบบวิทยุ” และระบบสื่อสารรอง “โทรศัพท.” ใช�
ประสานงานการควบคุมการจ�ายไฟระหว�างผู�เชื่อมต�อกับศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวง 
ได�ต�อเนื่องตลอดเวลา  รวมท้ังต�องกําหนดให�มีหลักปฏิบัติการแขวนป�ายเตือนอันตรายกับอุปกรณ.
ไฟฟ�า เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสําหรับผู�ปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ.ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อในระบบโครงข�ายไฟฟ�า รวมถึงข�อกําหนดด�านการจัดเตรียมเอกสาร
ลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order)  การสั่งการดําเนินการ และการปฏิบัติการตามการสั่งการ 
ให�เปTนไปตามหลักด�านวิศวกรรมศาสตร.และความปลอดภัย รวมท้ังต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
ประสานงานด�านระบบโครงข�ายไฟฟ�า ทําหน�าท่ีอํานวยการจัดการวางแผนการขอดับไฟ              
เพ่ือปฏิบัติงานของผู�เชื่อมต�อ 

การติดต�อประสานงานระหว�างผู�เชื่อมต�อ กับการไฟฟ�านครหลวง ให�เปTนไปตามท่ีการ
ไฟฟ�านครหลวงกําหนด กรณีผู�เชื่อมต�อมีการกําหนดให�ใช�วิทยุสื่อสารในการติดต�อประสานงาน     
ต�องกําหนดรหัสชื่อเรียกขานของผู�เชื่อมต�อพร�อมแจ�งให�ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ 
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5. แผนปฏิบัติการและบํารุงรักษา  
 

5.1 บทนํา 
การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงและผู�เชื่อมต�อจะมีแผนงานใน

การปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณ.ต�างๆ ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรืออุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าให�มีความพร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา  การไฟฟ�านครหลวงมีความจําเปTนท่ีจะต�องทราบ
แผนงานต�างๆของผู�เชื่อมต�อทุกราย สําหรับใช�ในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังดูแลความปลอดภัยของ
ผู�ปฏิบัติงาน และป�องกันไม�ให�อุปกรณ.ในระบบโครงข�ายไฟฟ�าและอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อชํารุดเสียหาย 

5.2 วัตถุประสงค/ 
5.2.1  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ.ในการจัดส�งแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษาของ       ผู�

เชื่อมต�อให�กับการไฟฟ�านครหลวง 
5.2.2  เพ่ือกําหนดข้ันตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟ�านครหลวง

และผู�เชื่อมต�อ 
5.3 ขอบเขต 

ข�อกําหนดแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษานี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 
5.4 การดําเนินการ 

5.4.1  แผนปฏิบัติการของผู�เช่ือมต�อ 
                                     ผู�เชื่อมต�อต�องกําหนดแผนการเชื่อมต�อ แผนการหยุดการเชื่อมต�อรายปt 

เพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณ.จ�ายไฟส�วนท่ีเชื่อมโยงกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดย
จัดส�งแผนรายปt ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม ของทุกปtให�การไฟฟ�านครหลวงได�
รับทราบ และต�องทบทวนแผนปฏิบัติเฝ�าติดตามแผนดังกล�าวเพ่ือปรับเปลี่ยน
เปTนแผนปฏิบัติรายเดือนทุกๆ เดือน พร�อมจัดส�ง ให�การไฟฟ�านครหลวง
ทราบเพ่ือปรับแผนการซ�อมบํารุงให�สอดคล�องกับการไฟฟ�านครหลวงภายใน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 30 วันก�อนถึงวันปฏิบัติงาน  

5.4.2 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษากรณีการไฟฟ�านครหลวงเป9นผู�ร�องขอดับไฟ 
ผู�เชื่อมต�อท่ีเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดันไฟฟ�า 69 หรือ 

115 กิโลโวลต. ของการไฟฟ�านครหลวง การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณี
การไฟฟ�านครหลวงเปTนผู�ร�องขอดับไฟ  การไฟฟ�านครหลวง ฝoายบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ�าจะแจ�งความประสงค.เพ่ือขอดับไฟปฏิบัติงาน และจัดส�งเอกสาร
ให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบของผู�เชื่อมต�อล�วงหน�าอย�างน�อย 15 วันก�อนวัน
ปฏิบัติงาน   กรณีผู�เชื่อมต�อ เชื่อมต�อโครงข�ายท่ีระดับแรงดัน 12 หรือ 24 
กิโลโวลต. การไฟฟ�านครหลวงเขตในพ้ืนท่ี ท่ีผู�เชื่อมต�อต้ังอยู�จะเปTนผู�แจ�ง
ความประสงค.ขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน และจัดส�งเอกสารให�หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบของผู�เชื่อมต�อล�วงหน�าอย�างน�อย 15 วันก�อนวันปฏิบัติงาน 
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ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงหากไม�ดําเนินการในขณะนั้นแล�วอาจก�อให�เกิด
อันตรายแก�ชีวิตและทรัพย.สินของการไฟฟ�านครหลวง  ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�า  ดําเนินการปลดอุปกรณ.ดังกล�าวได�ทันที และรีบแจ�งให�
เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ทราบทันที 

กรณี การไฟฟ�านครหลวง ขอยกเลิกการขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน  
เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ 
ทราบล�วงหน�าก�อนวันดับไฟปฏิบัติงานไม�น�อยกว�า 3 วัน พร�อมแจ�งเหตุผล
ของการขอยกเลิกงานและนามผู�แจ�งด�วย และถ�าขอยกเลิกในวันท่ีขอดับไฟ
เพ่ือปฏิบัติงาน ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า  แจ�งด�วยวาจาให�
เจ�าหน�าท่ีผู�เชื่อมต�อทราบ  พร�อมแจ�งเหตุผลของการขอยกเลิกงานและ  นาม
ผู�แจ�งไว�ด�วย 

เจ�าหน�าท่ีของแต�ละฝoายเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งฉบับ
สมบูรณ. ซ่ึงได�รับการอนุมัติจากผู�บังคับบัญชาแล�ว และให�ส�งเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่งทางโทรสาร หรือ electronics files ให�อีกฝoายหนึ่ง เพ่ือ
ตรวจสอบร�วมกันก�อนดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน 

เม่ือถึงกําหนดวันและเวลา ท่ีจะดับไฟปฏิบัติงานให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�า  แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อทราบก�อนเวลา
ขอดับไฟอุปกรณ.ไม�น�อยกว�า 1 ชั่วโมง เพ่ือร�วมกันดับไฟอุปกรณ.ตามลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่งท่ีได�เตรียมไว�จนเสร็จสิ้นของท้ังสองฝoาย และต�องได�รับการ
ยืนยันบริเวณดับไฟอุปกรณ.นั้นๆ จากเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ก�อนท่ี
เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบไฟฟ�า  จะแจ�งให�หน�วยงานของการไฟฟ�านครหลวง
ปฏิบัติงานได� 

เม่ือเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�านครหลวง ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร�อย และ
พร�อมท่ีจะจ�ายไฟกลับตามสภาพเดิม ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า   
แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อทราบ เพ่ือร�วมกันทําการสวิตช.ชิ่ง 
จ�ายไฟอุปกรณ.นั้นๆ กลับตามสภาพเดิม 

หลังจากปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า 
ดําเนินการทดสอบความพร�อมก�อนจ�ายไฟ (energize) ของอุปกรณ.นั้นๆ ตาม
ข้ันตอนในลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งเพ่ือจ�ายไฟ โดยแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของผู�
เชื่อมต�อทราบก�อนการดําเนินการ กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยท่ีการไฟฟ�านครหลวง
ไม�สามารถดําเนินการทดสอบความพร�อมก�อนจ�ายไฟของอุปกรณ.นั้นๆ ได�  
ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ดําเนินการแทนได�ตามความจําเปTน 

 
5.4.3  การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผู�เช่ือมต�อเป9นผู�ร�องขอปลดการเช่ือมต�อ 

เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดส�งแผนปฏิบัติรายเดือน (ท่ีผ�านการ
ทบทวนจากแผนรายปtและปรับเปลี่ยนเปTนแผนปฏิบัติรายเดือน) ให�การไฟฟ�า
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นครหลวงทราบ เพ่ือปรับแผนการซ�อมบํารุงให�สอดคล�องกับการไฟฟ�านคร
หลวงภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า  30 วันก�อนถึงวันปฏิบัติงาน  และเม่ือ
ได�รับการยืนยันแผนปฏิบัติงานรายเดือนแล�ว ผู�เชื่อมต�อต�องแสดงความ
ประสงค.ขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงานจัดส�งให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบของการไฟฟ�า
นครหลวงภายในระยะเวลา 15 วันก�อนถึงวันปฏิบัติงาน  กรณีผู�เชื่อมต�อท่ี
เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีระดับแรงดันไฟฟ�า 69 หรือ 115 กิโลโวลต. 
การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา ให�แจ�งความประสงค.ไปท่ี  ฝoายบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวง กรณีผู�เชื่อมต�อ เชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าท่ีระดับแรงดัน 12 หรือ  24 กิโลโวลต. ให�แจ�งความประสงค.ไปท่ีการ
ไฟฟ�านครหลวงเขตในพ้ืนท่ี ท่ีผู�เชื่อมต�อต้ังอยู�โดยให�ระบุรายละเอียดท่ีสําคัญ
ดังนี้ 

(1) ชื่อ, ตําแหน�ง ขอบเขตงาน ของสถานท่ีท่ีบํารุงรักษา  
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา 
(3) ชื่อผู�ติดต�อประสานงาน โดยระบุตัวบุคคลให�ชัดเจน     
(4) รายละเอียดแผนการบํารุงรักษา วิธีการ และข้ันตอนการ

ดําเนินการ 
(5) single line diagram ประกอบการบํารุงรักษา 

ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงหากไม�ดําเนินการในขณะนั้นแล�วอาจก�อให�เกิด
อันตรายแก�ชีวิตและทรัพย.สินของผู�เชื่อมต�อ ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ 
ดําเนินการปลดอุปกรณ.ดังกล�าวได�  และรีบแจ�งให�ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า
ทราบทันที 

กรณีผู�เชื่อมต�อขอยกเลิกการขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน ให�เจ�าหน�าท่ีของ  
ผู�เชื่อมต�อ แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ�านครหลวง ทราบล�วงหน�าก�อน
วันดับไฟปฏิบัติงานไม�น�อยกว�า 3 วัน พร�อมแจ�งเหตุผลของการขอยกเลิกงาน
และนามผู�แจ�งด�วย และถ�าขอยกเลิกในวันท่ีขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน ให�
เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อแจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า 
ทราบ พร�อมแจ�งเหตุผลของการขอยกเลิกงานและ  นามผู�แจ�งไว�ด�วย 

เจ�าหน�าท่ีของแต�ละฝoายเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งฉบับ
สมบูรณ. ซ่ึงได�รับการอนุมัติจากผู�บังคับบัญชาแล�ว และให�ส�งเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่งทางโทรสาร หรือ electronics files ให�อีกฝoายหนึ่ง เพ่ือ
ตรวจสอบร�วมกันก�อนดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน 

เม่ือถึงกําหนดวันและเวลา ท่ีจะดับไฟปฏิบัติงานให�เจ�าหน�าท่ีของ        
ผู�เชื่อมต�อ แจ�งด�วยวาจาให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า  ทราบก�อน
เวลาขอไฟดับอุปกรณ.ไม�น�อยกว�า 1 ชั่วโมง เพ่ือร�วมกันดับไฟอุปกรณ.
ตามลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งท่ีได�เตรียมไว�จนเสร็จสิ้นของท้ังสองฝoาย และต�อง
ได�รับการยืนยันบริเวณดับไฟอุปกรณ.นั้นๆ จากเจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบ
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ไฟฟ�า   ก�อนท่ีเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ จะแจ�งให�หน�วยงานของผู�เชื่อมต�อ 
ปฏิบัติงานได� 

เม่ือเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร�อย และพร�อมท่ีจะ
จ�ายไฟกลับตามสภาพเดิม  ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ แจ�งด�วยวาจาให�
เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ  เพ่ือร�วมกันทําการสวิตช.ชิ่ง จ�ายไฟ
อุปกรณ.นั้นๆ กลับตามสภาพเดิม 

หลังจากปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ ดําเนินการ
ทดสอบความพร�อมก�อนจ�ายไฟ (energize) ของอุปกรณ.นั้นๆ ตามข้ันตอนใน
ลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งเพ่ือจ�ายไฟ โดยแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบ
ไฟฟ�าทราบก�อนดําเนินการ  กรณีมีเหตุสุดวิสัยท่ีผู� เชื่อมต�อไม�สามารถ
ดํ า เนิ นกา รทดสอบความพร� อมก� อนจ� า ย ไฟของ อุปกรณ.นั้ น ๆ  ได�               
ให�การไฟฟ�านครหลวง ดําเนินการแทนได�ตามความจําเปTน 

5.4.4  การเกิดเหตุขัดข�องในระบบไฟฟ�าทําให�ไฟฟ�าดับ 
กรณี circuit breaker ของการไฟฟ�านครหลวงท่ีจ�ายไฟฟ�าให�ผู�เชื่อมต�อ

สวิตช.ตก (trip) โดยไม�ทราบสาเหตุ ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า 
และผู�เชื่อมต�อตรวจสอบระบบในส�วนท่ีรับผิดชอบ  ถ�าไม�พบสาเหตุให�
เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า กับเจ�าหน�าท่ีของผู� เชื่อมต�อร�วมกัน
พิจารณาขอทดลองสับจ�ายไฟฟ�าได� 1 ครั้ง และถ�าสับจ�ายไฟฟ�าแล�วสวิตซ.ตก 
(trip) ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า  แจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ
ร�วมกันพิจารณาจนกว�าจะจ�ายไฟได�ตามปกติ 

กรณี circuit breaker ของการไฟฟ�านครหลวง ท่ีจ�ายไฟฟ�าให�ผู�เชื่อมต�อ
สวิตช.ตก (trip) และเจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อตรวจสอบแล�วสาเหตุเกิดใน
ระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อแจ�งสาเหตุไฟฟ�าดับให�
เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ  และเม่ือผู�เชื่อมต�อได�ดําเนินการ
แก�ไขแล�วเสร็จพร�อมจ�ายไฟฟ�าได� ให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อแจ�งให�เจ�าหน�าท่ี
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ  เพ่ือจ�ายไฟฟ�าให�ผู�เชื่อมต�อ 

 
5.4.5 การปฏิบัติงานเพ่ือเช่ือมโยงระบบไฟฟ�าจากแหล�งจ�ายอ่ืนผ�านอุปกรณ/ใน

ระบบไฟฟ�าของผู�เช่ือมต�อกับการไฟฟ�านครหลวง   
กรณีผู�เชื่อมต�อต�องการปฏิบัติการปลด-สับอุปกรณ.เพ่ือเชื่อมโยง (tie) 

ระบบจ�ายไฟท่ีรับไฟฟ�าจากแหล�งจ�ายไฟอ่ืน ผ�านอุปกรณ.ในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง ให�ผู�เชื่อมต�อจัดส�งข�อมูลทางไฟฟ�า (electrical 
parameter) ให�ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงทราบ และ
ต�องได�รับความเห็นชอบจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง
ก�อนทุกครั้ง จึงจะดําเนินการได�จากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าของ กฟน. ก�อน
ทุกครั้ง จึงจะดําเนินการได� 
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5.4.6  การปลดโหลด 
เม่ือระบบการจ�ายไฟของการไฟฟ�านครหลวง หรือระบบผลิตไฟฟ�าของ

การไฟฟ�าฝoายผลิตแห�งประเทศไทย อยู�ในภาวะวิกฤต ไม�สามารถจัดส�ง
พลังงานไฟฟ�าได�เพียงพอ  ผู�เชื่อมต�อต�องจัดแผนการปลดโหลดสายป�อนไว� 
เพ่ือช�วยรักษาระบบจ�ายไฟโดยส�วนรวม  สําหรับรายละเอียดและปริมาณการ
ปลดโหลด การไฟฟ�านครหลวงจะกําหนดจัดทําแผนร�วมกันเปTนกรณีไป โดย
จะมีวิธีปฏิบัติการโครงข�ายดังนี้ 

5.4.6.1   กรณีท่ีมีแผนกําหนดไว�ล�วงหน�า 
• ผู�เชื่อมต�อ เปTนผู�เลือกปลดโหลดสายป�อน (feeder) 

ของผู�เชื่อมต�อท่ีสถานีไฟฟ�าต�างๆ โดยเจ�าหน�าท่ีศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�า  จะแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของผู�
เชื่อมต�อทราบกําหนดวัน เวลา ปริมาณโหลดพร�อม
ท้ังข�อมูล และรายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องในการ
ปลดโหลดก�อนการปลดโหลดไม�น�อยกว�า 1 ชั่วโมง 

• เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ จะต�องจัดเตรียมโหลดตาม
แผนท่ีกําหนดไว� และความพร�อมในการปลดโหลด
ส า ย ป� อ น  ( feeder)  ข อ ง แ ต� ล ะ ส ถ า นี ไ ฟ ฟ� า          
ให�สอดคล�องกับปริมาณโหลดท่ีการไฟฟ�านครหลวง 
แจ�งให�ปลดโหลด 

• เม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีจะทําการปลดโหลด เจ�าหน�าท่ี
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า จะแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของผู�
เชื่อมต�อ  ดําเนินการปลดโหลดสายป�อน (feeder) 
ของสถานีไฟฟ�าต�างๆ ตามแผนการท่ีได�กําหนดไว�
โดยทันที 

• เม่ือผู�เชื่อมต�อ ได�ดําเนินการปลดโหลดแล�วเสร็จ  ให�
เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อ  แจ�งให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบเวลา ปริมาณโหลด และ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องต�างๆ ท่ีได�ดําเนินการปลด
โหลดในครั้งนั้นด�วย 

• ในกรณีท่ีการไฟฟ�านครหลวงพร�อมจ�ายไฟได�ตาม 
ปกติ  เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าจะแจ�งให�
เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อทราบเพ่ือดําเนินการจ�ายไฟ
สายป�อน (feeder) ท่ีปลดโหลดของแต�ละสถานี
ไฟฟ�าได�ทันที  แล�วให�เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อแจ�ง
ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบ เวลา 
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ปริมาณโหลดท่ีจ�ายไฟฟ�า พร�อมท้ังรายละเอียด 
และข�อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

• ในกรณีท่ีมีการขอยกเลิกการปลดโหลด ตามท่ีได�
แจ�งไว�แล�วล�วงหน�า  เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบ
ไฟฟ�า จะแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของผู� เชื่อมต�อทราบ
ล�วงหน�าก�อนท่ีจะทําการปลดโหลด 

5.4.6.2  กรณีฉุกเฉิน 
• กรณีฉุกเฉินไม�สามารถแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบได�ล�วง 

หน�า  เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า สามารถ
ปลดโหลดท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าต�างๆ 
ให�เหมาะสมกับปริมาณโหลด และบริเวณพ้ืนท่ี      
ท่ีต�องการปลดโหลดได�ทันที โดยไม�ต�องแจ�งให�
เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อทราบล�วงหน�า 

• เม่ือการไฟฟ�านครหลวงได�ดําเนินการปลดโหลดแล�ว
เสร็จ ให�เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า  แจ�งให�
เจ�าหน�าท่ีของผู�เชื่อมต�อทราบทันที พร�อมท้ังข�อมูล 
เวลา ปริมาณโหลด และรายละเอียดต�างๆ ท่ี
เก่ียวข�อง 

• ในกรณีท่ีการไฟฟ�านครหลวง พร�อมจะจ�ายไฟได�
ตามปกติ  เจ�าหน�าท่ีศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�า 
จะแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีผู�เชื่อมต�อทราบ  และต�องได�รับ
ความการยืนยันจากผู�เชื่อมต�อก�อน จึงจะดําเนินการ
จ�ายไฟฟ�าให�ผู�เชื่อมต�อได� 
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6. การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า 
 

6.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ใช�กําลังงานไฟฟ�า แรงดันไฟฟ�า ความถ่ีไฟฟ�า และรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ภายในเกณฑ.ท่ีกําหนด 
เพ่ือให�ผู�เชื่อมต�อและผู�ใช�ไฟฟ�าทุกรายในระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีแรงดัน ความถ่ี และคุณภาพไฟฟ�าอยู�
ในเกณฑ.มาตรฐาน  

6.2 วัตถุประสงค/ 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ.ในการควบคุมแรงดันไฟฟ�า power factor แรงดันกระเพ่ือม 

ฮาร.มอนิก และความถ่ี รวมท้ังข�อกําหนดมาตรฐานอ่ืนท่ีประกาศใช�ในอนาคต ณ จุดเชื่อมต�อ หรือจุด
ต�อร�วมให�เปTนไปตามมาตรฐานและเกณฑ.ท่ีกําหนด 

6.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟ�านี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 

6.4 การดําเนินการ 
6.4.1  การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ�า  

การไฟฟ�านครหลวงจะส�งมอบระดับแรงดันไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อแก�     
ผู�เชื่อมต�อ ในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน ดังต�อไปนี้ 

 

ระดับแรงดัน 
สภาวะปกติ สภาวะฉุกเฉิน 

ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด 
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 

 
6.4.2  การควบคุมค�าตัวประกอบกําลังไฟฟ�า (Power Factor) 

การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิให�ผู�เชื่อมต�อควบคุมค�าตัวประกอบ
กําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด ซ่ึงจะกําหนด
เปTนแต�ละกรณีไป  เพ่ือการควบคุมและรักษาคุณภาพไฟฟ�าในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า 

6.4.3  การควบคุมแรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 
ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า

ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
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ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันกระเพ่ือมของการไฟฟ�า  นคร
หลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

6.4.4 การควบคุมฮาร/มอนิก  (Harmonics) 
ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสฮาร.มอนิกท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า

ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมฮาร.มอนิก ของการไฟฟ�านครหลวง 
รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 

6.4.5   การควบคุมแรงดันไม�ได�ดุล (Voltage Unbalance) 
                              ผู�เชื่อมต�อจะต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสไม�ได�ดุลท่ีจุดต�อร�วมเกินกว�า

ขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับใดๆท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมแรงดันไม�ได�ดุลของการไฟฟ�า     นคร
หลวง รวมท้ังมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟ�านครหลวงอ�างอิง 
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7. การประสานงานด�านความปลอดภัย 
 

7.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในส�วนการปฏิบัติงานของการ

ไฟฟ�านครหลวงหรือผู�เชื่อมต�อ มีความจําเปTนท่ีจะต�องกําหนดหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยกับผู�ท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับอุปกรณ.ต�างๆใน
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า และอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�า    นครหลวงจึงได�
จัดทําข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยข้ึน ซ่ึงผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนด
อย�างเคร�งครัด 

7.2 วัตถุประสงค/ 
7.2.1  เพ่ือกําหนดหลักปฏิบั ติในการปฏิบัติงานให�เกิดความปลอดภัยกับผู� ท่ี

ปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือผู�ท่ีปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ท่ี
เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

7.2.2 เพ่ือป�องกันความเสียหายไม�ให�เกิดกับอุปกรณ.ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ
อุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

7.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการประสานงานด�านความปลอดภัยนี้ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 

7.4 การดําเนินการ 
7.4.1 เม่ือผู�เชื่อมต�อมีความประสงค.จะปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ

โครงข�ายไฟฟ�า ให�ผู� เชื่อมต�อจัดทําตารางแผนการปฏิบัติงาน รายชื่อผู�
ประสานงาน พร�อมท้ังรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�า
นครหลวงทราบ  

7.4.2  เม่ือผู�เชื่อมต�อได�รับการยืนยันสามารถดับไฟอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าได� ให�ผู�เชื่อมต�อดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 

7.4.2.1 การจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order)  
สามารถแบ�งออกได�เปTน 2 ช�วงข้ันตอนใหญ� ๆ ได�ดังนี้ 
• การจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching 

order) เพ่ือดับไฟให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ให�ดําเนิน 
การตามแนวทางดังนี้ 

- วางแนวทางการเตรียมการจัดทําเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order)  โดยต�อง
ปลอดภัยต�อผู�ปฏิบัติงานและให�ครอบคลุมกับ
บริ เ วณ ท่ีจะ ทํา งาน  โดยให� คํ านึ ง ถึ งหลั ก
วิศวกรรมศาสตร.และความปลอดภัย  
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- ตรวจสอบข�อมูลต�างๆ ท่ีจะใช�ในการเตรียม
เอกสารลํา ดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ ง  (switching 
order)  เช�น แนวทางการสวิตช.ชิ่งย�ายโหลด
ภายในไปรับไฟจากแหล�งจ�ายอ่ืน หรือการปลด
โหลดระหว�างดับไฟปฏิบัติงาน  

- เขียนลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง ลงในแบบฟอร.ม 
โดยต�องเปTนไปตามหลักเกณฑ.และมาตรฐาน 
และให�แสดงข�อมูลท่ีใช�เตรียมเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) อย�าง
ครบถ�วนและง�ายแก�การตรวจสอบ 

- บริเวณท่ีจะทํางานจะต�องมีการปลดไกตัดตอน
และล็อคไว�เพ่ือไม�ให�สับได�อีกพร�อมแขวนป�าย
ห�ามสับไกตัดตอน กํากับไว�ทุกครั้ง 

- พิจารณาให� แน�ใจว�าขอบเขตการเตรียมเอกสาร
ลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order)  
ปลดไกตัดตอนอุปกรณ.นั้น เม่ือดําเนินการสวิตช.
ชิ่งดับไฟแล�วเสร็จ ขอบเขตการปลดไกตัดตอน
จะอยู� ในลั กษณะพร� อม ท่ีจะให� เจ� าหน� า ท่ี
ปฏิบัติงานได�โดยไม�มีไฟย�อนเข�ามาท้ังทางตรง 
และทางอ�อม 

- บริเวณขอบเขตการสวิตช.ชิ่งดับไฟควรต�องสับ 
earth switch (ถ�าบริเวณดังกล�าวติดต้ัง earth 
switch) ทุกครั้งในบริเวณขอบเขตด�านท่ี
เจ�าหน�าท่ีจะปฏิบัติงาน โดยก�อนสับ earth 
switch ต�องตรวจสอบค�าแรงดันไฟฟ�าเท�ากับ
ศูนย.ก�อนเสมอ 

- หลักการเตรียมลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งเพ่ือปลด
อุปกรณ.ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อระหว�างผู�เชื่อมต�อกับ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�ปลด circuit breaker 
บริเวณท่ีเก่ียวข�องของแต�ละฝoายออกก�อน แล�ว
ปลด disconnecting switch บริเวณท่ี
เก่ียวข�อง ของแต�ละฝoายออกเปTนลําดับต�อมา 
หลังจากนั้นจึงจะสับ earth switch บริเวณท่ี
เก่ียวข�อง ของแต�ละฝoายเปTนลําดับสุดท�าย 
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• การจัดทําเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching 
order) เพ่ือจ�ายไฟกลับ หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน
เสร็จเรียบร�อย ให� ดําเนินการตามแนวทาง ซ่ึง มี
หลักการเตรียมลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งให�ปลดอุปกรณ.
ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อระหว�างผู�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าดังนี้  ให�ปลด earth switch บริเวณจุดเชื่อมต�อ 
ของแต�ละฝoายออกก�อนเปTนลํ า ดับแรก แล�วสับ 
disconnecting switch บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละ
ฝoายเปTนลําดับต�อมา  หลังจากนั้นจึงจะสับ circuit 
breaker บริเวณท่ีเก่ียวข�อง ของแต�ละฝoายเปTนลําดับ
สุดท�าย 

7.4.2.2 หลังจากการเตรียมเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching 
order) เสร็จ จะต�องให�ผู�มีอํานาจอนุมัติลงนามรับรองความ
ถูกต�องของเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) 
นั้นทุกครั้ ง โดยผู�จัดเตรียม และผู�อนุ มั ติต�องไม� เปTนบุคคล       
คนเดียวกัน และผู�อนุมัติต�องเปTนผู�ท่ีมีคุณสมบัติได�รับอนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร และต�องเปTนผู�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบใน
สายงานท่ีปฏิบัติ 

7.4.2.3 ต�องจัดส�งเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) ท่ี
ได�รับการตรวจและลงนามรับรองแล�ว ให�กับเจ�าหน�าท่ีศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�า ก�อนถึงวันปฎิบัติงานจริง ไม�น�อยกว�า 5 วัน 

7.4.2.4 การประสานงานการปฏิบัติการตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.
ชิ่ง (switching order)   

• เม่ือถึงวันปฏิบัติการตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง 
(switching order) ผู�เชื่อมต�อต�องศึกษาและ
ตรวจสอบเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching 
order)  ของตนเอง สามารถปฏิบัติได�จริงในวัน
ดําเนินการอีกครั้ง เนื่องจากบางครั้งสถานะอุปกรณ.ท่ี
เตรียมไว�อาจเปลี่ยนแปลงไป กรณีเอกสารลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) ท่ีเตรียมไว�ก�อน
หน�านี้ไม�สอดคล�องกับสถานะอุปกรณ.ปUจจุบันให�แก�ไข
เอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order) ให�
สอดคล�องกับสถานะปUจจุบันและต�องแจ�งให�ศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบล�วงหน�าก�อนปฏิบัติงาน 
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- ผู� เชื่อมต�อต�องประสานงานกับศูนย.ควบคุม
ระบบไฟฟ�า ก�อนเริ่มการสวิตช.ชิ่ง ดับไฟ
ปฏิบัติงาน ตามเอกสารลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง 
(switching order) ท่ีได�จัดเตรียมไว� 

- ผู�เชื่อมต�อจะต�องประสานงานและปฏิบัติตาม
เอกสารลํา ดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ ง  (switching 
order) ในส�วนท่ีเชื่อมต�ออย�างเปTนลําดับ
ข้ันตอนโดยเคร�งครัด 

- ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ� าจะประสานงาน         
ผู� เชื่อมต�อให�ปฏิบัติตามข้ันตอนใน เอกสาร
ลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง (switching order)  ท่ี
ได�จัดเตรียมไว�แล�วต้ังแต�ลําดับแรก ไปจนถึง
ลํ า ดับสุ ดท� าย   ยกเว�นกร ณี มี เห ตุจํ า เปT น
กระทันหันต�องเปลี่ยนลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง 
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าจะประสานงานกับ     
ผู�เชื่อมต�อเปTนกรณีไป โดยให�ดําเนินการปฎิบัติ
การปลด-สับอุปกรณ. ตามการสั่งการของศูนย.
ควบคุมไฟฟ�าเปTนข้ันตอน  

- การปฏิบัติการสั่งการ การเรียกขานชื่ออุปกรณ.
จะต�องประกอบด�วยชื่อและหมายเลขไกตัดตอน 
ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด 

- ผู�เชื่อมต�อเม่ือได�รับการสั่งการให�ดําเนินการ
ตามลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง จะต�องทวนลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่งนั้นทุกครั้งเ พ่ือป�องกันการ
สื่อสารท่ีไม�ชัดเจนและตรงกัน 

- ผู�เชื่อมต�อต�องแขวนหรือเก็บป�ายเตือน (tag) 
กับอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อท่ีได�ดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอนสวิตช.ชิ่งทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภัย 
โดยมีสีและหลักการแขวนหรือเก็บป�ายเตือน
ดังนี้ 

*  ป� า ย แด ง  หมาย ถึ ง  “อั นตร าย 
(prohibition sign) ห�ามสับไกตัดตอนนี้เปTนอัน
ขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ีตัวอุปกรณ.ท่ีเปลี่ยน
สถานะจากปกติท่ีสับเปTนปลด เนื่องจากมีเหตุ
จําเปTนหรือมีการทํางาน 
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*  ป� าย เ ขียว  หมาย ถึง  “อันตราย 
(prohibition sign) ห�ามปลดไกตัดตอนนี้เปTน
อันขาด” ใช�สําหรับแขวนท่ีตัวอุปกรณ.ท่ีเปลี่ยน
สถานะจากปกติท่ีปลดเปTนสับ เนื่องจากมีเหตุ
จําเปTนหรือมีการทํางาน 

- เม่ือผู� เชื่อมต�อปฏิบัติการตามลําดับข้ันตอน
สวิตช.ชิ่ง แต�ละข้ันตอนเสร็จให�แจ�งเวลาท่ี
ดําเนินการ พร�อมบันทึกข�อมูลไว�ในส�วนของ     
ผู�เชื่อมต�อ  

- หลังการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่ง 
ดับไฟเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ต�องได�รับ
การยืนยันจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าและ     
ผู�เชื่อมต�อทุกครั้ง ก�อนจะอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ี
เริ่มปฏิบัติงานได� 

- หลังจากเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ก�อนการ
สวิตช.ชิ่งจ�ายไฟกลับต�องได�รับการยืนยันจาก
ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าและผู�เชื่อมต�อทุกครั้ง  

- ผู� เชื่อมต�อต�องตรวจสอบระบบควบคุมและ
ป�องกันของผู�เชื่อมต�อให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�
งาน ก�อนเริ่มการสวิตช.ชิ่งจ�ายไฟกลับ 

7.4.3 ผู� เชื่อมต�อต�องบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติในแต�ละข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง  

7.4.4 หากผู�เชื่อมต�อมีข�อสงสัยหรือเห็นว�าลําดับข้ันตอนสวิตช.ชิ่งของการปฏิบัติงาน
นั้นไม�ถูกต�องให�รีบติดต�อไปยังศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทันที 

7.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติงานกับอุปกรณ.ในส�วนของตนเองท่ีรับผิดชอบเท�านั้น 
ยกเว�นกรณีเปTนอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อรูปแบบ in-line connection ต�องได�รับ
การอนุญาตจากศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าก�อนทุกครั้ง 

7.4.6 ผู�เชื่อมต�อต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดอ่ืนๆ ในส�วนท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
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8. การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 

8.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงมีหน�าท่ีในการประเมิน

ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือรักษาคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในเกณฑ.มาตรฐาน 
รวมท้ังควบคุมการจ�ายไฟฟ�าให�เปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ.ต�างๆ 
ให�การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�าสามารถดําเนินการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และช�วยรักษาความม่ันคงรวมท้ังความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.2 วัตถุประสงค/ 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ.ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�า

ของการไฟฟ�านครหลวงให�สามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช�วยรักษาความม่ันคง 
คุณภาพ และความเชื่อถือได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ�าตรวจระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�

เชื่อมต�อทุกราย  
8.4 การดําเนินงาน 

8.4.1   การไฟฟ�านครหลวง สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ�า ณ จุดต�อร�วม 
หรือจุดเชื่อมต�อตามระยะเวลาท่ีการไฟฟ�านครหลวงเห็นสมควร โดยผู�
เชื่อมต�อจะต�องอํานวยความสะดวกและเข�าร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�า
นครหลวงในการเข�าตรวจสอบ 

8.4.2 หากมีการร�องขอจากผู�เชื่อมต�อให�มีการประเมินคุณภาพไฟฟ�า การไฟฟ�า      
นครหลวงจะคิดค�าใช�จ�ายจากผู�เชื่อมต�อท่ีร�องขอ 

8.4.3 หากผลการตรวจสอบพบว�าผู�เชื่อมต�อดําเนินการใดๆ ท่ีส�งผลให�คุณภาพไฟฟ�า
ไม�เปTนไปตามข�อกําหนดในข�อ 6. (การควบคุมคุณภาพไฟฟ�า) การไฟฟ�า   
นครหลวงจะทําหนังสือแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อแก�ไขเพ่ือให�คุณภาพไฟฟ�าเปTนไปตาม
ข�อกําหนด หากไม�สามารถดําเนินการแก�ไขได� การไฟฟ�านครหลวงสงวนสิทธิ์
ในการปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง  
เพ่ือรักษาระดับคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม ไม�ส�งผลเสียต�อผู�ใช�
ไฟฟ�ารายอ่ืน 

8.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ.จ�ายไฟฟ�า อุปกรณ.ควบคุมและ
ป�องกันท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�พร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลาตาม
ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

8.4.5 ผู�เชื่อมต�อต�องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ.ควบคุมระยะไกล ท่ีเชื่อมต�อกับ
ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือ ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS ของการไฟฟ�านครหลวง ให�อยู�ในสภาพดีสามารถใช�งานได�
ตลอดเวลา  
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8.4.6   กรณีท่ีอุปกรณ.ควบคุมระยะไกล ของผู�เชื่อมต�อไม�สามารถติดต�อกับศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�าได� การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งให�ผู�เชื่อมต�อทราบ และ    
ผู�เชื่อมต�อต�องจัดส�งเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมตรวจสอบพร�อมกับเจ�าหน�าท่ีของการ
ไฟฟ�านครหลวง และหากผลการตรวจสอบพบว�าอุปกรณ.ควบคุมระยะไกล
ของผู�เชื่อมต�อชํารุด    ผู�เชื่อมต�อต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จสามารถใช�
งานได�เปTนปกติ    ภายใน 7 วัน โดยระหว�างท่ีอุปกรณ.ควบคุมระยะไกลอยู�
ระหว�างการแก�ไข  การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเข�าควบคุม
อุปกรณ.จ�ายไฟ ณ จุดเชื่อมต�อได�ตลอด 24 ชั่วโมง  และหากผู�เชื่อมต�อยังไม�
สามารถดําเนินการแก�ไขให�ใช�งานได�ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม�ดําเนินการ
ใดๆ นับจากวันท่ีตรวจพบว�าอุปกรณ.ควบคุมระยะไกลของผู�เชื่อมต�อชํารุด  
การไฟฟ�านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ ปลดการเชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวง 
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9. การทดสอบระบบ  
 

9.1 บทนํา   
การทดสอบระบบ  เปTนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆ ของผู�ขอใช�บริการท่ี

เก่ียวข�องกับอุปกรณ.ใดๆ ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ภายหลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการได�รับ
อนุญาตให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือระบบโครงข�ายไฟฟ�าอ่ืนเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว 
หรือเปTนการขอทดสอบโดยการไฟฟ�านครหลวง ก�อนการเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  

9.2 วัตถุประสงค/ 
เพ่ือกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ เพ่ือป�องกันไม�ให�ระบบโครงข�าย

ไฟฟ�า ผู�ขอใช�บริการและผู�ใช�ไฟฟ�าได�รับผลกระทบท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายกับอุปกรณ.ในระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า และอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�  

9.3 ขอบเขต  
ข�อกําหนดการทดสอบระบบนี้ใช�กับผู�ขอใช�บริการทุกราย 

9.4 การดําเนินการ 
9.4.1  ผู�ขอใช�บริการท่ีมีความประสงค.จะทดสอบระบบต�องยื่นคําร�องขอทดสอบ

ระบบกับการไฟฟ�านครหลวงไม�น�อยกว�า 3 เดือนก�อนการทดสอบระบบ  
9.4.2 คําร�องท่ียื่นขอทดสอบระบบต�องประกอบด�วยวัตถุประสงค.  ขอบเขต  ลําดับ

ข้ันตอนการดําเนินการ แผนการทดสอบ  และผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน 
9.4.3 หากข�อมูลท่ียื่นคําร�องขอทดสอบระบบไม�เพียงพอ   การไฟฟ�านครหลวง

สามารถขอข�อมูลเพ่ิมเติมได�  โดยการไฟฟ�านครหลวงจะไม�อนุญาตให�
ดําเนินการใดๆจนกว�าจะได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอจากผู�ขอใช�บริการ 

9.4.4 การไฟฟ�านครหลวงจะแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ขอใช�บริการทราบภายใน 45 
วันนับจากวันท่ียื่นคําร�อง และได�รับเอกสารครบถ�วน 

9.4.5 เม่ือผู�ขอใช�บริการได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�านครหลวงให�ทดสอบระบบได�    
ผู�ขอใช�บริการต�องส�งแผนการทดสอบ  ซ่ึงประกอบด�วยเอกสารลําดับข้ันตอน
การสวิตช.ชิ่ง  ระยะเวลาการทดสอบ รายชื่อของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการทดสอบ  
และอ่ืนๆ ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด ให�กับการไฟฟ�านครหลวงภายใน  
7 วัน นับจากวันท่ีได�รับการแจ�งผลอนุญาต 

9.4.6 การไฟฟ�านครหลวงจะเข�าดําเนินการทดสอบอุปกรณ.จ�ายไฟ ระบบควบคุม 
ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-ส�งข�อมูลระยะไกล  และการทดสอบ
คุณภาพไฟฟ�าของผู�ขอใช�บริการ ภายหลังจากผู�ขอใช�บริการได�ติดต้ังและ
ทดสอบอุปกรณ.จ�ายไฟ ระบบควบคุม ระบบป�องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-
ส�งข�อมูลระยะไกล และทดสอบคุณภาพไฟฟ�าแล�วเสร็จ โดยผู�ขอใช�บริการ
ต�องแจ�งให�การไฟฟ�านครหลวงทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 14 วัน 
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9.4.7 หลังจากท่ีผู�ขอใช�บริการทดสอบระบบแล�วเสร็จ ผู�ขอใช�บริการต�องจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบ ให�การไฟฟ�านครหลวงทราบภายใน 15 วัน  โดย
รายงานสรุปผลการทดสอบต�องประกอบด�วย ข�อมูลของอุปกรณ.และระบบท่ี
ทําการทดสอบ ผลการทดสอบ   รวมท้ังผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
ผู�ใช�ไฟฟ�า และผู�เชื่อมต�อรายอ่ืน 

9.4.8 กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการทดสอบระบบของผู�ขอใช�บริการ ผู�ขอใช�
บริการต�องเปTนผู�รับผิดชอบค�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

9.4.9 กรณี ท่ีการ ไฟฟ� านครหลวง เปTนผู� ขอทดสอบ หรือ ดํา เนิ นการ ใดๆ 
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความเชื่อถือ
ได�ของระบบโครงข�ายไฟฟ�า การไฟฟ�านครหลวงจะดําเนินการจัดทําข�อตกลง
กับผู�ท่ีเก่ียวข�องเปTนกรณีๆ ไป 
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10. การกําหนดช่ือและหมายเลขไกตัดตอนที่เช่ือมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

10.1 บทนํา 
ในการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า จําเปTนต�องมีการกําหนดหลักเกณฑ.การเรียกชื่อ

และหมายเลขไกตัดตอนต�างๆ ให�ถูกต�องตรงกันเพ่ือให�การปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ.มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัย  ข�อกําหนดนี้จึงได�กําหนดหลักเกณฑ.ต�างๆ ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าเพ่ือใช�ในการควบคุมอุปกรณ.ระหว�างกันต�อไป 

10.2 วัตถุประสงค/ 
10.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ.ในการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อ

กับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด เพ่ือให�มีชื่อเรียกท่ี
ถูกต�องตรงกัน 

10.2.2  เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ.ในระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า หรืออุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

10.3 ขอบเขต 
ข�อกําหนดการกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้

ใช�กับผู�เชื่อมต�อทุกราย 
10.4 การดําเนินการ 

10.4.1 การไฟฟ�านครหลวงจะเปTนผู�กําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอนให�กับอุปกรณ.
ทางไฟฟ�าทุกชนิดท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ตามท่ีการไฟฟ�านคร
หลวงกําหนด ซ่ึงชื่อและหมายเลขไกตัดตอนดังกล�าวจะเปTนชื่อและหมายเลข
เฉพาะตัวอุปกรณ.และไม�ซํ้ากัน 

10.4.2 การไฟฟ�านครหลวงจะเปTนผู�จัดทําผังระบบโครงข�ายไฟฟ�าในส�วนท่ีมีความ
เก่ียวข�องกับผู�เชื่อมต�อรายนั้นๆ โดยผู�เชื่อมต�อต�องส�งมอบรายละเอียดท่ี
เก่ียวข�องให�กับการไฟฟ�านครหลวง เม่ือผู�ขอใช�บริการยื่นคําร�องขอทดสอบ
ระบบ 

10.4.3 เม่ือมีการติดต้ังอุปกรณ.ใหม�เพ่ิมเติม ท่ีจะเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า
หรือมีการจัดเรียงอุปกรณ.ในการเชื่อมต�อใหม�ให�ผู�เชื่อมต�อแจ�งให� การไฟฟ�า
นครหลวงกําหนดชื่อและหมายเลขไกตัดตอน ก�อนดําเนินการติดต้ังหรือ
จัดเรียงใหม�ทุกครั้ง 

10.4.4 ผู�เชื่อมต�อต�องเปTนผู�รับผิดชอบในการจัดทําแผ�นชื่อและหมายเลขไกตัดตอน 
ตามท่ีการไฟฟ�านครหลวงกําหนด และติดต้ังไว�ตรงตามตําแหน�งของอุปกรณ.
นั้น โดยสามารถสังเกตุเห็นได�ชัดเจน รวมท้ังมีหน�าท่ีต�องดูแลและบํารุงรักษา
ให�อยู�ในสภาพดีอยู�เสมอ 

10.4.5 ผู�เชื่อมต�อจะต�องอํานวยความสะดวกทุกครั้งท่ีเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ�านคร
หลวงเข�าตรวจสอบความถูกต�องของตําแหน�งติดต้ัง ชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอน 
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11. การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
 

11.1 บทนํา  
การบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าเปTนการบันทึกข�อมูล

การปฏิบัติงานต�างๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังการบันทึก
ค�าพารามิเตอร.ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�เปTนข�อมูลให�กับการไฟฟ�านคร
หลวงสําหรับวิเคราะห.การปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�าท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ 
และสภาวะเกิดเหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับ 

11.2 วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ.ในการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�าย

ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อ  
11.3 ขอบเขต 

ข�อกําหนดการบันทึกและจัดส�งข�อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ใช�กับผู�
เชื่อมต�อทุกราย  

11.4 การดําเนินงาน 
11.4.1 ผู�เชื่อมต�อจะต�องบันทึกข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ

โครงข�ายไฟฟ�า  รวมท้ังค�าพารามิเตอร.ต�างๆ ท่ีสําคัญทางระบบไฟฟ�า และท่ี
การไฟฟ�านครหลวงกําหนด ท้ังในสภาวะปกติ สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ และ
สภาวะเกิดเหตุขัดข�อง  

11.4.2 ผู�เชื่อมต�อจะต�องส�งข�อมูลให�กับการไฟฟ�านครหลวงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
11.4.3 ข�อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ.ท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีต�องแจ�ง

ให�กับศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบจะต�องเปTนไปตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง
กําหนดโดยมีรายละเอียดเปTนอย�างน�อย ดังนี้ 

(1) สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งเหตุการณ.ให�ศูนย.
ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบในเบ้ืองต�นโดยทันที หลังจากนั้นผู�เชื่อมต�อต�อง
บันทึกค�ากําลังงานไฟฟ�าจริง หรือกําลังงานไฟฟ�ารีแอกทีฟ หรือระดับแรงดัน 
หรือกระแสไฟฟ�า หรือ power factor  หรือความถ่ีไฟฟ�าท่ีผิดปกติ เวลาท่ี
เกิดข้ึนและเวลาท่ีเหตุการณ.กลับสู�สภาวะปกติ รายละเอียดของอุปกรณ.ท่ีทํา
ให�เกิดสภาวะผิดปกติ และข�อมูลจากชุดแจ�งเหตุ พร�อมท้ังสาเหตุและแนว
ทางแก�ไข 

(2) สภาวะเกิดเหตุขัดข�องท่ีทําให�ไฟฟ�าดับผู� เชื่อมต�อต�องแจ�ง
เหตุการณ.ให�ศูนย.ควบคุมระบบไฟฟ�าทราบในเบ้ืองต�นโดยทันที หลังจากนั้น 
ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกเหตุการณ.โดยมีรายละเอียดของชื่อและหมายเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ.ท่ีทํางาน และเวลาท่ีตัดวงจร รีเลย.และชุดแจ�งเหตุ (alarm 
annunciator) ค�าความเปลี่ยนแปลงของกําลังงานไฟฟ�าจริง กําลังงานไฟฟ�ารี
แอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟ�า power factor และความถ่ี ในขณะท่ี
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เกิดข�อขัดข�อง สาเหตุท่ีทําให�เกิดข�อขัดข�อง หรือสาเหตุท่ีพอสันนิษฐานได�ใน
ขณะนั้นรวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ระยะเวลาท่ีผู�เชื่อมต�อพร�อมหรือคาด
ว�าจะเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า และสภาพอากาศ
ขณะท่ีเกิดข�อขัดข�อง 

 (3)   ผู�เชื่อมต�อต�องบันทึกและจัดเก็บข�อมูลท่ีดําเนินการเก่ียวข�อง
กับระบบการจ�ายไฟ ดังกล�าว โดยจัดเก็บไว�อย�างน�อยเปTนระยะเวลา 5 ปt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


