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ข้อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองค์การหลักของประเทศท่ีมีหน้าท่ีรักษาความม่ันคง
ของระบบพลังงานไฟฟ้า มีการดําเนินการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้า การ
ซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชน การจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย ผู้ใช้ไฟฟ้าตามพระราชกฤษฎีกา และ
ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ภารกิจของ กฟผ. ยังต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้มกระจายตัว มีการผลิตไฟฟ้า
ด้วยแหล่งพลังงานท่ีหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนมีการขยายขอบเขตการแลกเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าท้ังใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีหลากหลาย ได้ดําเนินการบนระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงที่กระจายอยู่ท่ัวประเทศ กฟผ. ในฐานะผู้รับใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า จึงต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้
สามารถสนองต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้อย่างราบร่ืน พร้อมกับการสร้างระบบโครงข่ายให้มี
ความม่ันคง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว กฟผ. ได้จัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Code) ของ กฟผ. เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซ่ึงประกอบไปด้วย ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟผ. และ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550    
ท่ีกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ท่ีมีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบกิจการ
พลังงานรายอ่ืนใช้ หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญาตท่ีมีระบบ
โครงข่ายพลังงานประกาศกําหนด กฟผ. จึงดําเนินการปรับปรุงข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Code) ในส่วนของข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือให้การดําเนินการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณภาพ  

 การบังคับใช้ 

1. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีมีการประกาศ
ข้อกําหนดน้ีเป็นต้นไป 

2. บรรดาข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับอ่ืนท่ีมีเงื่อนไขระบุไว้
เช่นเดียวกับท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดน้ี ให้ใช้ข้อกําหนดน้ีแทน 

3. การปฏิบัติการตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับอ่ืน หรือท่ี กฟผ. 
และ/หรือการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตไว้ก่อนวันท่ีข้อกําหนดน้ีใช้บังคับ 
ให้ดําเนินการได้ต่อไป และถือว่าเป็นการปฏิบัติการตามข้อกําหนดฉบับน้ี จนกว่าจะสิ้นสิทธิ 
ยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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นิยามคําศัพท์ 
 

“กระแสไฟฟ้าไหลย้อน”  เหตุการณ์ท่ีมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลออกจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจําหน่าย เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 
 

“การทดสอบเดินเคร่ือง 
  กําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ 
  Trial Run” 

 การทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ประเภทสัญญา Firm ตามแผนทดสอบเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของ กฟผ. 
ก่อนเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าตามสัญญา 
 

“การเช่ือมต่อ”  การเช่ือมต่ออุปกรณ์ของผู้เช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุด
เช่ือมต่อ 
 

“การปลดการเช่ือมต่อ”  การปลดอุปกรณ์ของผู้เช่ือมต่อ ณ จุดเช่ือมต่อ ออกจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 
 

“การไฟฟ้า”   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 

“การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย”  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 

“คุณภาพไฟฟ้า”  คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถ่ีไฟฟ้า ตามมาตรฐานท่ี
การไฟฟ้ากําหนดไว้ ท้ังในกรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกติ  

 

“จุดเช่ือมต่อ”  ตําแหน่งท่ีอุปกรณ์ของผู้เช่ือมต่อ เช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

“จุดติดต้ังมาตรวัด”  ตําแหน่งติดต้ังมาตรวัดค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สําหรับ
การซ้ือขายไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามสัญญา ระหว่างผู้
เช่ือมต่อกับ กฟผ. 
 

“จุดต่อร่วม”  ตําแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้
เช่ือมต่อรายอ่ืน 
 

“ใบอนุญาต”  ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 

“ผู้ขอเช่ือมต่อ”   ผู้ท่ีขออนุญาตจากการไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
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“ผู้เช่ือมต่อ”   ผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าให้เช่ือมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ได้แก่ 
(1) ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาดมากกว่า 90 เมกะวัตต์  
(2) โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(3) ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ 
(4) ผู้ผลิตไฟฟ้า Hydro Floating Solar  
(5) ผู้ใช้บริการระบบส่ง (Third Party Access : TPA) 
(6)   ผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืน เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา, ระบบกักเก็บ   

พลังงานแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี, Microgrid 
(7)  ลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
(8) การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
(9) ระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
 

“ผู้ใช้ไฟฟ้า”  ผู้ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
 

"ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 มาก (Very Small 
 Power Producer : 
 VSPP)"  
 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ัวไปท่ีมี
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าของตนเอง ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าตาม
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ท่ีจําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย  โดย
มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ 
 

“ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา  
  (Independent / 
      Industrial  Power  
   Supplier : IPS)” 
 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนท่ัวไปท่ีมี
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าของตนเองและผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองหรือขายให้  
ประชาชนโดยไม่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า แต่ขอเช่ือมต่อเข้ากับระบบ
ของการไฟฟ้าและได้รับอนุญาตให้เช่ือมต่อแล้ว ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

 

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
  (Small Power  
  Producer : SPP)” 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ  ท่ี มีลักษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ท่ีจําหน่ายไฟฟ้าให้ 
กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 
90 เมกะวัตต์ ท้ังประเภทสัญญา Firm และประเภทสัญญา Non-Firm 
 

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
  ประเภท Firm (SPP  
  Firm)” 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าท้ังภาคเอกชน  รัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ี มีลักษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ท่ีจําหน่ายไฟฟ้าให้ 
กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 
90 เมกะวัตต์ ท่ีขายไฟฟ้าตามแผนการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ. 
 

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
  ประเภท Non-Firm  
  (SPP Non-Firm)” 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าท้ังภาคเอกชน  รัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ี มีลักษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ท่ีจําหน่ายไฟฟ้าให้ 
กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 
90 เมกะวัตต์ ท่ีขายพลังงานไฟฟ้าตามสภาพความพร้อมของผู้ผลิตไฟฟ้า 
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“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่  
  (Independent Power  
  Producer : IPP)” 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.  
มีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญามากกว่า 90 เมกะวัตต์ 
 
 

“ผู้รับใบอนุญาต”  ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 

“ภาวะฉุกเฉิน 
  (Emergency)” 
 

 เหตุการณ์ท่ีเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วน โดยไม่อาจคาดคิดหรือคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ เช่น เหตุขัดข้องจากระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า เป็นเหตุให้การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมระบบให้อยู่ใน
ภาวะปกติได้ หรือเหตุการณ์ท่ีอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ท้ังน้ีให้รวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ โดยต้อง
ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน หรือ เหตุผิดปกติท่ีทาง กฟผ.
ให้ความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าเกิด หรือก่อให้เกิดการสูญเสีย
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นวงกว้าง หรือทําให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง 
 

“มาตรฐานความม่ันคง   
  N-1” 

 ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ือง ในกรณีอุปกรณ์หลักใน
ระบบไฟฟ้าหลุดออกจากระบบไฟฟ้า 1 อุปกรณ์ 
 

“ระบบกักเก็บพลังงาน 
  แบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี  
  (Battery Energy  
  Storage System :  
  BESS)” 

 ระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีติดต้ังเพ่ือให้สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ให้เป็นพลังงานรูปแบบ
เซลล์ไฟฟ้าเคมี และสามารถแปลงพลังงานท่ีกักเก็บไว้ให้กลับมาเป็น
พลังงานไฟฟ้าใหม่ เพ่ือจ่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 
 

“ระบบควบคุมระยะไกล 
  (Supervisory Control 
  And Data Acquisition 
  : SCADA)” 
 

 ระบบการควบคุมดูแลทางไกลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม และ/หรือ การ
ช้ีบอกสถานะของอุปกรณ์ท่ีอยู่ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ ระบบท่ี
รวบรวม ประมวลผลและแสดงข้อมูลในศูนย์ควบคุมของ กฟผ. ข้อมูล
สําหรับการ Operate ระบบ เช่น ความถ่ีของระบบ, แรงดัน , Load 
Flow, สถานะของ Breaker 
 

“ระบบป้องกันระยะไกล  
  (Teleprotection  
  System)” 

 ระบบป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีสั่งการโดยผ่านระบบสื่อสาร 
 
 
 

“ระบบผลิตไฟฟ้า” 
 

 โรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆท่ีได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมถึงระบบกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้า ท่ีจ่ายพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า 
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“ระบบไฟฟ้า” 
 

 ระบบผลิตไฟฟ้า  และระบบโครงข่ายไฟฟ้า ท่ีอยู่ภายใต้การปฏิบัติการ 
และควบคุมของผู้รับใบอนุญาต 
 

 “ระบบโครงข่ายไฟฟ้า” 
 
 

 ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายของ กฟผ. หรือระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ของ กฟภ. หรือระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. 
 

“โรงไฟฟ้าประเภท 
  เช้ือเพลิงพลังงาน 
  หมุนเวียน (Renewable  
  Energy)” 

 โรงไฟฟ้าท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
(ก) พลังงานนอกรูปแบบ เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังนํ้าขนาด

เล็ก ซ่ึงต้องไม่ใช่การใช้นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลัง
นิวเคลียร์ 

(ข) กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือกากจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการเกษตร 

(ค) ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปมาจากกาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร 
หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการเกษตร 

(ง) ขยะมูลฝอย 
(จ) ไม้จากการปลูกป่าเป็นเช้ือเพลิง 
โดยโรงไฟฟ้าประเภท (ข) (ค) (ง) และ (จ) สามารถใช้เช้ือเพลิงในเชิง
พาณิชย์ เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงเสริมได้ 
แต่ท้ังน้ีพลังงานความร้อนท่ีได้จากการใช้เช้ือเพลิงเสริมในแต่ละรอบปี
ต้องไม่ เกินร้อยละ  25 ของพลั งงานความร้อน ท้ังหมดท่ี ใช้ใน
กระบวนการผลิตในรอบปีน้ัน ๆ 

 

“โรงไฟฟ้าระบบ  
  Cogeneration” 

 โรงไฟฟ้าท่ีมีการผลิตท้ังพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ (Useful Heat Energy) ด้วยกระบวนการผลิต
เดียวกันของโรงไฟฟ้าหน่ึง 

 

“ศูนย์ควบคุมการจ่าย 
  ไฟฟ้า” 

 ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ 
กฟภ. ซ่ึงทําหน้าท่ีควบคุมระบบไฟฟ้า 
 

“ศูนย์ควบคุมระบบ 
  ไฟฟ้า” 

 หน่วยงานที่ทําหน้าท่ีในการควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. 
 
 

“เหตุผิดปกติ”  เหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ
การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือคุณภาพไฟฟ้า ท้ังในกรณีท่ีมี
ไฟฟ้าดับ และไม่มีไฟฟ้าดับ 
 

“Available Transfer  
 Capability (ATC)” 
 

 ความสามารถในการให้บริการระบบส่งของ กฟผ. 
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“Base Voltage” 
 

 แรงดันไฟฟ้าฐาน ท่ีกําหนดใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.  (หน่วย
เป็น กิโลโวลต์) โดยมีค่าแรงดันไฟฟ้าฐาน ดังน้ี 
(1) ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 
(2) ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์ 
(3) ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ 
(4) ระดับแรงดัน   69 กิโลโวลต์ 
กรณีผู้เช่ือมต่อท่ีเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่าย แรงดันไฟฟ้าฐานให้มีค่าตามระดับแรงดันท่ีการไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายเป็นผู้กําหนด 
 

“EPC Contract”  สัญญาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้าง 
(Engineering Procurement Construction) และทดสอบโรงไฟฟ้า ซ่ึง
อาจมีการปรับปรุง หรือมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมได้ 
 

“First Energization”  การรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าคร้ังแรก 
 

“First  
  Synchronization” 

 การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก 
 
 

“Generator’s  
  Apparatus” 

 อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ท่ีผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเป็นเจ้าของ โดย
มีการเช่ือมต่อเข้ากับระบบ กฟผ. และเป็นอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัดค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าจ่ายเข้า
ระบบ 
  

“Independent  
  Engineer (IE)” 

 วิศวกรท่ีปรึกษาอิสระ ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน  
ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการท้ังทางด้านเทคนิค และด้าน
การเงิน ให้ความเห็นต่อโครงการด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
สมรรถนะของโรงไฟฟ้าตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าพร้อมกับให้
คําแนะนําในการดําเนินโครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนให้
โครงการ 
 

“Microgrid” 
 

 ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ท่ีมีการรวมระบบผลิตไฟฟ้า ส่งจ่ายไฟฟ้าและ
ควบคุมสั่งการเข้าไว้ด้วยกัน สามารถทํางานประสานเช่ือมกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหลัก หรือโครงข่ายอ่ืน ๆ และยังทํางานแยกตัวเป็นอิสระ
ได้ ซ่ึงแหล่งผลิตไฟฟ้าภายในสามารถเป็นได้ ท้ังโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน หรือพลังงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่พลังงานหมุนเวียน 
 

“Operating  
  Characteristics” 

 ค่าท่ีกําหนดความสามารถของหน่วยผลิตไฟฟ้าในการตอบสนองต่อคําสั่ง
การ 
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“Site Responsibility  
  Schedule” 

 รายการท่ี กฟผ. จัดทําข้ึน เพ่ือใช้แสดงขอบเขตในความเป็นเจ้าของ การ
ดําเนินงาน และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย สําหรับผู้ขอ
เช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ  
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บทท่ี 1 
เรื่องท่ัวไป 

 

1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขต 
 

1.1.1 วัตถุประสงค์ 
 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดให้ผู้ ท่ีเช่ือมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกรายรับทราบหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และตามข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ เพ่ือให้
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน มีความม่ันคงปลอดภัย โดยไม่ทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
และส่วนรวมเสียประโยชน์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้เช่ือมต่อทุกราย หรือเพ่ือไม่ให้เกิด
การกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

 

1.1.2 ขอบเขต 
 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ฉบับน้ี ใช้กับผู้เช่ือมต่อ และ/หรือ 
ผู้ขอเช่ือมต่อ ดังน้ี 

(1) ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาดมากกว่า 90 เมกะวัตต์  
(2) โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(3) ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาดไม่เกนิ 90 เมกะวัตต์ 
(4) ผู้ผลิตไฟฟ้า Hydro Floating Solar 
(5) ผู้ใช้บริการระบบส่ง (Third Party Access : TPA) 
(6) การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
(7) ผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืน 

7.1 ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา (Independent /  Industrial Power Supplier : IPS) 
7.2 ผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Battery Energy Storage 

System : BESS) 
7.3 ผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid 

 

1.2 ความรับผิดชอบของผู้เช่ือมต่อ 
 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ฉบับน้ี ได้กําหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดําเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ร่วมกับผู้เช่ือมต่อทุกรายท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของข้อกําหนดฉบับน้ี โดยผู้เช่ือมต่อมีหน้าท่ีในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมท้ัง
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีคุณภาพการจ่าย
ไฟฟ้ายังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด และมีความม่ันคงปลอดภัย โดย กฟผ. จะมีการดําเนินการในกรณี
เกิดเหตุ ดังน้ี 

1.2.1 กฟผ. จะปลดการเช่ือมต่อเป็นการช่ัวคราว หาก กฟผ. เห็นว่า ผู้เช่ือมต่อไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดข้อใดข้อหน่ึงท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดด้านปฏิบัติการน้ี 
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1.2.2 กฟผ. จะปลดการเช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน ท่ีอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อบุคคล หรือ อาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. และผู้เช่ือมต่อ
รายอ่ืน 

1.2.3 กฟผ. จะปลดการเชื่อมต่อ หากตรวจพบว่าการเช่ือมต่อของผู้เช่ือมต่อทําให้คุณภาพไฟฟ้าด้อยลง
หรือเบ่ียงเบนนอกเกณฑ์ท่ีกําหนด หรือเสียเสถียรภาพความม่ันคงปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 

1.2.4 หาก กฟผ. มีความเห็นหรือพบว่าอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มีความปลอดภัย 
หรือส่งผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามข้อกําหนดที่ 1.3 ผู้เช่ือมต่อต้องดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขและแจ้งผลให้ กฟผ. พิจารณา หรือเข้าร่วมการตรวจสอบดังกล่าวด้วย 

1.2.5 กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน ๆ ของข้อกําหนดน้ี 
เพ่ือความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยผู้เช่ือมต่อจะต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตาม 

1.2.6 ผู้เช่ือมต่อท่ีต้องการเปล่ียนแปลงกําลังการผลิต หรือระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อจากส่วนท่ีได้รับ
อนุญาตเดิมท่ีเคยย่ืนไว้ตอนขออนุญาตเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก กฟผ. ก่อน  โดยส่งรายละเอียดแผนการเปลี่ยนแปลงให้ กฟผ. พิจารณาก่อนจะเร่ิม
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

1.2.7 กฟผ. จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ของผู้เช่ือมต่อท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเช่ือมต่อเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

1.2.8 หากเกิดความเสียหายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือ บุคคลอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. ตรวจสอบสาเหตุ
แล้วพบว่าเกิดจากผู้เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ัน 

 

1.3 มาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply)  
 

 เนื ่องจาก กฟผ . กําหนดมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply) ให้กับผู้
เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพ
และควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงผู้เช่ือมต่อ
ต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลงกว่าระดับท่ีกําหนด 
 

1.3.1 มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าท่ี กฟผ. ควบคุม 
 

1.3.1.1 ระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดติดต้ังมาตรวัด 
(1) ในภาวะปกติ แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมไว้ไม่เกิน ±5% ของ Base Voltage 
 หมายเหตุ : ยกเว้นในกรณีท่ีมีการร้องขอหรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรและเป็นประโยชน์ ต่อการควบคุมระบบไฟฟ้ า กฟผ . จะควบคุม
แรงดันไฟฟ้าในภาวะปกติเกินกว่าค่าท่ีกําหนดดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินกว่า ±10% ของ 
Base Voltage 

(2) ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน ค่าแรงดันไฟฟ้าอาจมีค่าเบ่ียงเบนไปถึงหรือ
มากกว่า ±10% ของ Base Voltage ได้ 

1.3.1.2 ความถี่ของระบบไฟฟ้า 
ในภาวะปกติความถ่ีของระบบไฟฟ้าจะถูกควบคุมไว้ไม่เกิน 50 ± 0.5 Hz ยกเว้นกรณีเกิดเหตุ

ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินอาจมีความเบ่ียงเบนมากกว่า ± 0.5 Hz 
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1.3.2 มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าท่ี กฟผ. กําหนด สําหรับผู้เช่ือมต่อ 
 

1.3.2.1 แรงดันและกระแสผิดเพ้ียน (Voltage and Current Distortion) 
 

กฟผ. กําหนดให้ผู้เช่ือมต่อแต่ละรายท่ีใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นชนิด Non-linear Load ต้องควบคุม 
Harmonic Distortion ไม่เกินระดับท่ีกําหนดเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้เช่ือมต่อรายอ่ืนๆ 

 

ค่าความเพ้ียนฮาร์มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) คํานวณจากสมการ 
 

                             THDV        =      
V
VVV
1

2
4

2
3

2
2 ..........

X 100 % 

  THDV       = ค่าความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม  (%) 
  V1      = แรงดัน RMS ของส่วนประกอบความถ่ีหลักมูลหรือ  
                                          Fundamental Frequency (ความถี่ 50 Hz) 
  Vn           = แรงดันฮาร์มอนิกอันดับท่ี n มีค่าต้ังแต่ 2 เป็นต้นไป 

 

ขีดจํากัดของแรงดันฮาร์มอนิก  เป็นค่าขีดจํากัดของท้ังแรงดันฮาร์มอนิก (%) แต่ละอันดับ 
(Vn ) และค่าความเพ้ียนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (THDV) ท่ีผู้เช่ือมต่อต้องไม่ทําให้แรงดัน ฮาร์มอนิกท่ี
จุดติดต้ังมาตรวัด เกินกําหนด โดยจะกําหนดเป็นระดับวางแผน (Planning Level) แสดงดังตารางท่ี 
1.1  

 

ระดับวางแผน (Planning Level)  ระดับของแรงดันฮาร์มอนิกหรือตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีการ
ไฟฟ้าใช้กําหนดเป็นเป้าหมายเพื่อวางแผนควบคุมมิให้แรงดันฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าโดยรวมหรือ
ตัวแปรอ่ืน ๆ มีค่าเกินกว่าระดับดังกล่าว เพ่ือป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม 

 

ฮาร์มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม่ใช่จํานวนเท่าของ 3 

ฮาร์มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเป็นจํานวนเท่าของ 3 

ฮาร์มอนิกอันดับคู่ 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

5 4.0 3 4.0 2 1.6 
7 4.0 9 1.2 4 1.0 
11 3.0 15 0.3 6 0.5 
13 2.5 21 0.2 8 0.4 
17 1.6 > 21 0.2 10 0.4 
19 1.2   12 0.2 
23 1.2   >12 0.2 
25 0.7     

> 25 0.2 + 0.5 (25 / h)     
ความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (THDV) = 5% 

 

ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสําหรับระบบไฟฟ้า 230/400 V 
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ฮาร์มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม่ใช่จํานวนเท่าของ 3 

ฮาร์มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเป็นจํานวนเท่าของ 3 

ฮาร์มอนิกอันดับคู่ 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

5 3.0 3 3.0 2 1.5 
7 3.0 9 1.2 4 1.0 
11 2.0 15 0.3 6 0.5 
13 2.0 21 0.2 8 0.4 
17 1.6 > 21 0.2 10 0.4 
19 1.2   12 0.2 
23 1.2   > 12 0.2 
25 0.7     

> 25 0.2 + 0.5 (25 / h)     
ความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (THDV) = 4% 

 

 

ตารางท่ี 1.2 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสําหรับระบบไฟฟ้า 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV 
 

 

ฮาร์มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม่ใช่จํานวนเท่าของ 3 

ฮาร์มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเป็นจํานวนเท่าของ 3 

ฮาร์มอนิกอันดับคู่ 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

5 2.0 3 2.0 2 1.0 
7 2.0 9 1.0 4 0.8 
11 1.5 15 0.3 6 0.5 
13 1.5 21 0.2 8 0.4 
17 1.0 > 21 0.2 10 0.4 
19 1.0   12 0.2 
23 0.7   > 12 0.2 
25 0.7     

> 25 0.2 + 0.5 (25 / h)     
ความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (THDV) = 3% 

 

 

ตารางท่ี 1.3 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสําหรับระบบไฟฟ้า 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกว่า 
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เน่ืองจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงส่งผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าจึงไม่
อนุญาตให้มีการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในทุกกรณี 

 

ขีดจํากัดของกระแสฮาร์มอนิก  เป็นค่าขีดจํากัดของกระแสฮาร์มอนิกแต่ละอันดับท่ีจุดติดต้ัง
มาตรวัด มีหน่วยเป็นแอมแปร์  ต้องไม่ทําให้กระแสฮาร์มอนิกท่ีจุดติดต้ังมาตรวัด ไหลเข้าระบบของ
การไฟฟ้าเกินกําหนด โดยต้องทราบตัวแปรดังต่อไปน้ี 

(1) System Voltage คือระดับแรงดันของระบบไฟฟ้าท่ีผู้เช่ือมต่อต้องการเช่ือมต่อกับ
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เช่น 69 kV หรือ 115 kV 

(2) Total Available Power คือกําลังจ่ายไฟฟ้ารวมของระบบไฟฟ้าท่ีผู้เช่ือมต่อต้องการ
เช่ือมต่อ มีค่าเท่ากับขนาดพิกัดของ Line Rated ของสายส่งไฟฟ้าที่เช่ือมต่อระหว่าง   
ผู้เช่ือมต่อ กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. หรือ ขนาดพิกัดของ Power Transformer 
ในสถานีย่อย Bay ท่ีจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

(3) Agreed Power คือปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายท่ีผู้เช่ือมต่อทําสัญญากับการไฟฟ้า 
(4) Minimum Short Circuit Power คือ พลังไฟฟ้าลัดวงจรชนิดสามเฟสตํ่าสุดท่ีจุดต่อ

ร่วมของผู้เช่ือมต่อ 
(5) Coincidence Factor คือตัวประกอบสําหรับชดเชยผลจากการทํางานท่ีไม่พร้อมกัน

ของโหลดท่ีหลากหลาย ท่ัวไปมีค่าระหว่าง 0.4 - 1.0 หากไม่ทราบให้กําหนดค่าเป็น 1.0 
(6) Transfer Factor คือตัวประกอบเพ่ือคํานึงถึงผลจากการถ่ายโอนแรงดันฮาร์มอนิกจาก

ระบบไฟฟ้าท่ีอยู่เหนือข้ึนไป (Upstream System) ลงมาสู่ระบบไฟฟ้าท่ีผู้ เช่ือมต่อ
ต้องการเช่ือมต่อ โดยท่ัวไปกําหนดให้มีค่าเป็น 1.0 

 

ค่าตัวแปรเหล่าน้ีจะใช้คํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร์มอนิก โดยโปรแกรมของการไฟฟ้า (อ้างอิง
มาตรฐาน IEC 61000-3-6 (1996)) โดยแสดงตัวอย่างขีดจํากัดของการเช่ือมต่อท่ี 115 kV ดังน้ี 

 

(1) ค่าระดับแรงดันของระบบไฟฟ้าท่ีผู้เช่ือมต่อต้องการเช่ือมต่อ : 115 kV 
(2) ค่ากําลังจ่ายไฟฟ้ารวมของระบบไฟฟ้าท่ีผู้เช่ือมต่อต้องการเช่ือมต่อ สําหรับกรณีน้ีคือ

ขนาดพิกัดของหม้อแปลงกําลังภายในสถานีต้นทาง : 600 MVA 
(3) ค่าขนาดการขอใช้ไฟฟ้าท่ีผู้เช่ือมต่อทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า : 80 MVA 
(4) ค่าพลังไฟฟ้าลัดวงจรชนิดสามเฟสตํ่าสุดท่ีจุดต่อร่วมของผู้เช่ือมต่อ : 2,000 MVA 
(5) ค่าตัวประกอบสําหรับชดเชยผลจากการทํางานท่ีไม่พร้อมกันของโหลดท่ีหลากหลาย 

โดยทั่วไปมีค่าระหว่าง 0.4 - 1.0 หากไม่ทราบให้กําหนดค่าเป็น 1.0 
(6) ค่าตัวประกอบเพ่ือคํานึงถึงผลจากการถ่ายโอนแรงดันฮาร์มอนิกจากระบบไฟฟ้าที่อยู่

เหนือข้ึนไปลงมาสู่ระบบไฟฟ้าท่ีผู้เช่ือมต่อต้องการเช่ือมต่อลงในช่อง Transfer Factor 
โดยทั่วไปกําหนดให้มีค่าเป็น 1.0 

 
 
 
 
 
 

 
 



14 
 

Order Limit (A)  Order Limit (A)  Order Limit (A)  Order Limit (A) 
2 6.7  15 0.7  28 0.4  41 0.5 
3 8.9  16 0.6  29 0.8  42 0.2 
4 2.7  17 2.2  30 0.3  43 0.4 
5 9.5  18 0.6  31 0.7  44 0.2 
6 2.0  19 1.9  32 0.3  45 0.2 
7 6.8  20 0.5  33 0.3  46 0.2 
8 1.3  21 0.5  34 0.3  47 0.4 
9 2.6  22 0.5  35 0.6  48 0.2 
10 1.0  23 1.1  36 0.3  49 0.3 
11 5.0  24 0.4  37 0.5  50 0.2 
12 0.8  25 1.0  38 0.3    
13 4.2  26 0.4  39 0.3    
14 0.7  27 0.4  40 0.3    

 

ตารางที่ 1.4 ขีดจํากัดกระแสฮาร์มอนิกสําหรับผู้เช่ือมต่อ 
 

1.3.2.2 ความรุนแรงของไฟกระพริบ (Flicker) 
 

ผู้เช่ือมต่อรายท่ีมีการใช้อุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตไฟฟ้าท่ีมีผลทําให้เกิดไฟกระพริบ ต้อง
ควบคุมความรุนแรงของไฟกระพริบไม่ให้เกินกําหนดดังน้ี 

 
 

ระดับแรงดันไฟฟ้า ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ 
ท่ีจุดต่อร่วม ระยะส้ัน (Pst) ระยะยาว (Plt) 

115 kV หรือต่ํากว่า 1.0 0.8 
มากกว่า 115 kV 0.8 0.6 

  

ตารางท่ี 1.5 ขีดจํากัดค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ (รวมท้ังระดับความค่าความรุนแรงของไฟ
กระพริบท่ีมีอยู่เดิม) 

   
Pst    = ค่าท่ีใช้ประเมินความรุนแรงของไฟกระพริบในช่วงเวลาสั้น ๆ (10 นาที) ซ่ึงได้จาก การ

ตรวจวัดค่าแรงดันกระเพ่ือมของระบบเดิมและของอุปกรณ์ตัวใหม่ท่ีจะนํามาต่อเข้ากับระบบ 
โดยใช้ Flickermeter  (ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-15) ตรวจวัดค่าความรุนแรงของไฟ
กะพริบระยะสั้น (Short-Term Severity Values, Pst) 

Plt   = ค่าท่ีใช้ประเมินความรุนแรงของไฟกระพริบในระยะยาว (2-3 ช่ัวโมง) 
 

   P
N

Plt stj
j

N



1 3

1

3 [ ]  

  

N    = จํานวน Pst  ในช่วงเวลาตรวจวัด ปกติจะประมาณ 2 ช่ัวโมง  ดังน้ัน N = 12 
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1.3.2.3   แรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) 
 

คือ ภาวะท่ีขนาดของแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟสหรือมุมของแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสท่ี
ต่อเน่ืองกันในระบบไฟฟ้าสามเฟสมีค่าไม่เท่ากัน (พิจารณาเฉพาะองค์ประกอบความถ่ีหลักมูล, 
Fundamental Component) 

 

ตัวประกอบแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance Factor, u)  หมายถึง อัตราส่วน
ระหว่างขนาดขององค์ประกอบลําดับลบต่อขนาดขององค์ประกอบลําดับบวกของแรงดันไฟฟ้าท่ี
ความถี่หลักมูล โดยแสดงเป็นค่าร้อยละดังน้ี 

 
 

           100
631
631(%) 






u    เม่ือ     2222

444

cba

cba

UUU
UUU




  

 

การไฟฟ้าได้กําหนดระดับวางแผนของแรงดันไม่ได้ดุลสําหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 1.6  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการควบคุมแรงดันไม่ได้ดุลในระบบไฟฟ้าโดยรวมให้
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 

ระดับแรงดันไฟฟ้า ตัวประกอบแรงดันไม่ได้ดุล (%) 
230 kV หรือสูงกว่า 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 

ตารางท่ี 1.6 ระดับวางแผนของแรงดันไม่ได้ดุลสําหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 
 
1.3.2.4 ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 

 

(1) ผู้เช่ือมต่อจะต้องขอข้อมูลระดับแรงดันและระดับคุณภาพไฟฟ้า ณ จุดติดต้ังมาตรวัด 
เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าต้องการให้ผู้เช่ือมต่อควบคุม เพ่ือใช้ในการออกแบบ
ของผู้เช่ือมต่อในกรณีท่ีการไฟฟ้าตรวจพบว่า ผู้เช่ือมต่อไม่สามารถรักษา หรือควบคุม
คุณภาพไฟฟ้าได้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.1 กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ทบทวนการอนุญาตให้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียกับ
ระบบไฟฟ้า และผู้เช่ือมต่อจะต้องรีบดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และเสนอแผนการ
ปรับปรุงให้ กฟผ. เพ่ือพิจารณา 
 

(2) สําหรับผู้เช่ือมต่อท่ีเป็นโรงไฟฟ้าจะต้องจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแก่
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยจะต้องจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไว้ 4 Mode ซ่ึงข้ึนอยู่
กับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ดังน้ี 
(2).1 Remote High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันด้าน High Side 

ของ Generator Transformer โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าจะไม่ Remote สั่ง
การไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟ้า แต่จะส่งคําสั่งการควบคุมให้ผู้เช่ือมต่อ
ดําเนินการ ผู้ เช่ือมต่อจะต้องจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ั ง 
Analog และ Digital ให้ครอบคลุมการใช้งาน และระบบสื่อสารจะต้องมีท้ัง 
Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA  
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(2).2 Remote High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ด้าน 
High Side ของ Generator Transformer โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าจะไม่ 
Remote ส่ังการไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟ้า แต่จะส่งคําสั่งการควบคุมให้
ผู้เช่ือมต่อดําเนินการ ผู้เช่ือมต่อจะต้องจัดเตรียม Point Control And Monitor 
ท้ัง Analog และ Digital ให้ครอบคลุมการใช้งาน และระบบสื่อสารจะต้องมีท้ัง 
Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA  

(2).3 Local High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันด้าน High Side 
ของ Generator Transformer โดยผู้เช่ือมต่อ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
อันสุดวิสัย ทําให้ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้เช่ือมต่อระหว่างศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า กับ โรงไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ ผู้เช่ือมต่อจะต้องสามารถควบคุม
แรงดันด้าน High Side ของ Generator Transformer โดยผู้เช่ือมต่อเอง โดย
รับคําสั่งการจาก ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านระบบ Voice Communication 
หรืออ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร  

(2).4 Local High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ด้าน High 
Side ของ Generator Transformer โดยผู้เช่ือมต่อ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุอันสุดวิสัย ทําให้ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้เช่ือมต่อระหว่างศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า กับ โรงไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ ผู้เช่ือมต่อจะต้องสามารถควบคุม 
Reactive Power ด้ า น  High Side ข อ ง  Generator Transformer โด ย ผู้
เช่ือมต่อเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านระบบ Voice 
Communication หรือ อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร 

 

ในกรณีท่ีใช้ Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control  ผู้เช่ือมต่อต้องใช้ 
Voltage Droop ถ้ ามี  Generating Unit หรือ โรงไฟ ฟ้ามากกว่า 1 Unit ข้ึน ไป ท่ี
เช่ือมต่อเข้ากับบัสหรือระบบส่ง โดย Voltage Droop น้ีต้องสามารถเพ่ิมหรือลด 
MVAR ในทิศทางเดียวกัน  และปรับให้  MVAR ของแต่ละ  Unit มีความสมดุล 
(Balance) ตามค่าท่ีระบุใน Capability Curve 

สําหรับผู้เช่ือมต่อท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter จะต้องสามารถ Remote ไปควบคุมแรงดัน
ตามท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งการได้ 
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บทท่ี 2 
ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาดมากกว่า 90 เมกะวัตต์ 

 
ข้อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าขนาดมากกว่า 90 เมกะวัตต์ น้ี ใช้กับผู้เช่ือมต่อและผู้ขอเช่ือมต่อ ดังน้ี 
 

- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) 
- โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีมีขนาดมากกว่า 90 เมกะวัตต์ 
- ผู้ผลิตไฟฟ้า Hydro Floating Solar เฉพาะกําลังผลิตไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงานนํ้า 

 

2.1 การปฏิบัติการก่อนการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ 
 

ผู้เช่ือมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดต้ังและการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อนการ
เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้องทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ความความม่ันคง  ความเช่ือถือได้ 
ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงผู้ขอเช่ือมต่อมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อกําหนดดังน้ี 

 

2.1.1 การรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Energization) 
 

2.1.1.1 ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ กฟผ. รับทราบ เม่ืออุปกรณ์ใน Switchyard พร้อมท่ีจะเช่ือมต่อกับ
ระบบ หลังจากน้ันจะต้องมีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดย
ผู้เช่ือมต่อและผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้กําหนดวันท่ีจะทดสอบแต่จะต้องไม่เกิน 10 วันหลังจากท่ี
แจ้ง กฟผ.  

2.1.1.2 ผู้เช่ือมต่อต้องดําเนินการตรวจสอบและทดสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ใน Switchyard 
ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ในวันท่ีได้ตกลงกันไว้ตามข้อ 2.1.1.1 และ กฟผ.
สามารถเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ได้ ท้ังน้ีผู้เช่ือมต่อต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

2.1.1.3 กฟผ . จะตรวจสอบผลของการตรวจสอบและทดสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ใน 
Switchyard ให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หลังจากน้ัน กฟผ. จะ
ออกใบรับรองให้แก่ผู้เช่ือมต่อ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน กฟผ. จะต้องรายงาน
ข้อสรุปของผลการตรวจสอบและทดสอบดังกล่าวภายใน 10 วันนับจากวันท่ีได้รับผลการ
ตรวจสอบและทดสอบ โดยจะต้องช้ีแจงถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ียังไม่พร้อมให้เช่ือมต่อลงในรายงาน 

2.1.1.4 หาก กฟผ. รายงานว่าอุปกรณ์ใน Switchyard ของผู้เช่ือมต่อไม่พร้อมสําหรับการเช่ือมต่อ 
ผู้เช่ือมต่อจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยผู้เช่ือมต่อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตามท่ี กฟผ. 
แจ้งไว้ และผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งกลับมาท่ี กฟผ. เม่ือต้องการจะตรวจสอบอุปกรณ์โดยท่ี 
กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะกําหนดวันท่ีตรวจสอบร่วมกัน  

หลังจากการตรวจสอบดังกล่าว หาก กฟผ. มีรายงานว่าอุปกรณ์ใน Switchyard ไม่
พร้อมสําหรับการเช่ือมต่อ กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะต้องร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุ
ของความไม่พร้อมดังกล่าว ซ่ึงถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดข้ึนระหว่างผู้เช่ือมต่อและ กฟผ. 
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จะต้องเชิญ Independent Engineer (IE) ทําหน้าท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า โดยค่าใช้จ่ายของ IE จะต้องรับผิดชอบโดย กฟผ. หากมีรายงานสรุปว่าอุปกรณ์ใน 
Switchyard สมบูรณ์ แต่ถ้าหากมีรายงานว่าอุปกรณ์ใน Switchyard ไม่พร้อมเช่ือมต่อ  ผู้
เช่ือมต่อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ IE 

ส่วนค่าใช้จ่ายของการทํางานเพ่ิมเติมท่ีจําเป็น  จะเป็นภาระของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ี
เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของความไม่พร้อมดังกล่าว 

2.1.1.5 ก่อนท่ีจะมีการแจ้งขอขนานกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจะต้องมีใบรับรองจาก IE 
ว่าผู้เช่ือมต่อได้เสร็จสิ้นการทดสอบตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดย กฟผ. จะถือว่าใบรับรอง
จาก IE เป็นหลักฐานแจ้งความพร้อมของผู้เช่ือมต่อในการเช่ือมต่อกับระบบของ กฟผ. 
(ยกเว้นโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจรับสมรรถนะโรงไฟฟ้าแทน 
IE) 

 

2.1.2 การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) 
 

2.1.2.1 ผู้ เช่ือมต่อต้องส่ง Test Protocol สําหรับ Commercial Operation Test ให้ กฟผ . 
ล่ วงห น้าก่ อนการ  Test ไม่ ตํ่ าก ว่า 6  เดือน  ซ่ึ ง Test Protocol จะประกอบด้วย 
กระบวนการทดสอบ, การวัด, อุปกรณ์การวัด, วิธีการคํานวณผลลัพธ์ และกฎเกณฑ์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ 

2.1.2.2 หลังจาก กฟผ. ได้รับกระบวนการทดสอบแล้ว ถ้าหากไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ภายใน 45 วัน 
ให้ถือว่ากระบวนการน้ันได้รับการยืนยันจากทาง กฟผ. แล้ว  

2.1.2.3 ผู้เช่ือมต่อต้องส่งรายงาน Certificate จาก IE เพ่ือเป็นการยืนยันว่า Generating Unit น้ัน
ผ่านการทดสอบ Final Synchronization Test แล้ว โดยใบ Certificate น้ี ให้ ถือเป็น
หลักฐานการยืนยันความพร้อมของ Generating Unit  

2.1.2.4 ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้ง กฟผ. ล่วงหน้า 30 วันก่อนทําการทดสอบ 
2.1.2.5 ท้ังผู้เช่ือมต่อ และ กฟผ. ต้องเห็นชอบร่วมกันกับการทดสอบน้ี  
2.1.2.6 ผู้เช่ือมต่อต้องส่ง Test Schedule ให้กับ กฟผ. ล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 7 วัน  
2.1.2.7 ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบความพร้อมด้านสื่อสาร ระบบควบคุมและป้องกัน 

และออกเอกสารยืนยันให้ผู้เช่ือมต่อเริ่ม First Synchronization ได้ 
2.1.2.8 ผู้เช่ือมต่อดําเนินการทดสอบทุกรายการตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงทาง กฟผ. มี

สิทธ์ิส่งผู้แทนตรวจสอบ หรือร่วมเป็นสักขีพยานการทดสอบน้ัน ๆ 
 

2.1.3 การดําเนินการก่อนการเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
 

2.1.3.1 หลังจากจบการทดสอบ ให้ผู้ เช่ือมต่อส่งรายงานและผลการทดสอบฉบับเบ้ืองต้น 
(Preliminary Report)  ให้ กฟผ. ภายใน 7 วัน 

2.1.3.2 หลังจากได้รับรายงานและผลการทดสอบฉบับเบ้ืองต้น (Preliminary Report) ให้ กฟผ. 
ส่งผลการตรวจสอบผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อภายใน 14 วัน 

2.1.3.3 ภายใน 30 วันให้ผู้เช่ือมต่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ให้ กฟผ.  
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2.1.3.4 ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการเร่ิมประกอบกิจการ 
และต้องส่งหนังสือรับทราบการแจ้งซ่ึงออกโดย กกพ. ให้ กฟผ. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวัน
ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD)  

2.1.3.5 ผู้เช่ือมต่อต้องส่งเอกสารเหล่าน้ีให้ กฟผ. ก่อน COD ไม่น้อยกว่า 5 วัน 
2.1.3.5.1 เอกสารยืนยันจาก IE ว่าโรงไฟฟ้าได้ถูกสร้างขึ้นตามหลักปฏิบัติท่ีถูกต้อง, 

คุณภาพวัสดุถูกต้องตามสัญญา EPC Contract 
2.1.3.5.2 เอกสารยืนยันจาก IE ว่าได้ทําการทดสอบ Commercial Operation Test 

อย่างถูกต้องตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ารวมถึงการทดสอบ คุณลักษณะของหน่วย
ผลิตไฟฟ้า (Operating Characteristics) ด้วยเช้ือเพลิงต่าง ๆ 

 

2.1.4  ภาคผนวกการจัดส่งข้อมูลเพ่ือเช่ือมต่อระบบ 
 

2.1.4.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้เช่ือมต่อ 
ผู้เช่ือมต่อจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและดําเนินการดังต่อไปน้ีให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ีผู้เช่ือมต่อ

จะทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อเป็นคร้ังแรก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 
(ก) ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุโดยเฉพาะการจัดส่งข้อมูลตาม Connected Data and 

Information ท่ีระบุใน Connection Code 
(ข) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขท่ีระบุในหัวข้อ 2.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย  
(ค)  แจ้งขอจ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อกับ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. 

กําหนด  พร้อมระบุวันท่ีคาดว่าจะเริ่มทําการจ่ายไฟฟ้า  
(ง) แจ้งข้อมูลท่ีจําเป็นเพ่ือให้ กฟผ. เตรียม Site Responsibility Schedule 

(1) รายการอุปกรณ์และรายการเครื่องจักรท้ังหมด 
(2) รายช่ือผู้ปฎิบัติงานของผู้เช่ือมต่อซ่ึงรับผิดชอบการประสานงานข้อมูลตามรายการ

ท่ีระบุไว้ โดยระบุช่ือ ตําแหน่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบและสถานท่ีปฏิบัติงานประจํา 
(จ) แจ้งยืนยัน กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ว่าผู้เช่ือมต่อท่ีจะขอ

เช่ือมต่อเข้าระบบได้ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขข้อกําหนด Generator’s Apparatus 
ตามท่ีระบุไว้ใน Connection Code 

 ก่อนวันท่ีผู้เช่ือมต่อจะเริ่มทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้องจัดส่งเอกสาร
หลักฐานการได้รับอนุญาตในการก่อสร้างและเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

หมายเหตุ 
(1)  ผู้เช่ือมต่อสามารถจัดส่งในวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ แต่ต้องส่งก่อนเริ่มทําการจ่ายไฟฟ้าเข้า

จุดเช่ือมต่อ 
(2) กฟผ. จะกําหนดรูปแบบข้อมูลท่ีต้องการก่อนวันท่ีผู้เช่ือมต่อคาดว่าจะเริ่มทําการจ่าย

ไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันทําการ ผู้เช่ือมต่อจะต้องจัดส่งข้อมูล
รายละเอียดของโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามรูปแบบท่ีกําหนดใน Connection Code 
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2.1.4.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของ กฟผ. 
กฟผ. จะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ีให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนวันท่ีคาดว่าผู้เช่ือมต่อจะเร่ิมทําการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อ 
(ก) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขท่ีระบุในหัวข้อ 2.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย 
(ข) จัดเตรียม เห็นชอบ และจัดส่ง Site Responsibility Schedule ให้กับผู้เช่ือมต่อ ซ่ึงจะ

แสดงข้อมูลตามรายการด้านล่างพร้อมกําหนดขอบเขตส่วนท่ี กฟผ. เป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบในการควบคุมการทํางาน และส่วนของผู้เช่ือมต่อ ณ จุดเช่ือมต่อ น้ัน 
(1) ตารางรายการอุปกรณ์ท้ังหมด 
(2) รายการงานส่วนท่ี กฟผ. จะดําเนินการ 
(3) ตารางอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัด ระบบโทรมาตร และใน

ระบบควบคมุ 
(4) รายช่ือผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. ซ่ึงรับผิดชอบการประสานงานข้อมูลตามรายการท่ีระบุ

ไว้ โดยระบุช่ือ ตําแหน่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบและสถานท่ีปฏิบัติงานประจํา 
(ค) รายละเอียดของวิ ธีปฏิ บั ติ ด้านความปลอดภัย ท่ี  กฟผ . จัด ทํ า (Local Safety 

Procedures) ตามหัวข้อ 2.3 ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว พร้อมรายช่ือผู้ประสานงาน
ด้านความปลอดภัยตามเง่ือนไขท่ีระบุ  

 

2.1.4.3 การตรวจสอบจุดเช่ือมต่อ 
กฟผ. และ ผู้เช่ือมต่อ จะกําหนดวันตรวจสอบจุดเช่ือมต่อร่วมกัน ภายหลังจากท่ีผู้เช่ือมต่อได้

ดําเนินการตามข้อ 2.1.4.1 แล้ว และ กฟผ. จะไม่ทําการผัดผ่อนการตรวจสอบหากไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะร่วมกันตรวจสอบจุดเช่ือมต่อและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (รวมถึงการ
ทดสอบท่ีจําเป็น) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อ จะไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงหรือ
อันตรายต่อความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบ กฟผ. 

เม่ือ กฟผ. พิจารณาแล้วว่า จุดเช่ือมต่อพร้อมสําหรับทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ. จะ
ดําเนินการออกหนังสือรับรองท่ี กฟผ. ออกให้กับโรงไฟฟ้า เพ่ือยืนยันว่าโรงไฟฟ้าสามารถเริ่มทําการ
จ่ายไฟ ฟ้ าเข้ า  Connection Point ได้  (Certificate of Readiness) และแจ้งรายงานผลการ
ตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้กับผู้เช่ือมต่อ 

ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน กฟผ. จะต้องระบุสาเหตุว่าเป็นท่ีจุดเช่ือมต่อ หรืออุปกรณ์
ตัวใด พร้อมด้วยเหตุผลการพิจารณา 

ในกรณีท่ี กฟผ. รายงานผลการตรวจสอบว่า จุดเช่ือมต่อไม่พร้อมสําหรับการจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบ ให้ผู้เช่ือมต่อทําการปรับปรุงอุปกรณ์และ/หรือจุดเช่ือมต่อ แล้วจึงแจ้ง กฟผ. เพ่ือนัดวัน
ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 

 

 2.1.4.4 การเช่ือมต่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบผ่านจุดเช่ือมต่อ จะกระทําได้ภายหลังจากท่ี  กฟผ . ได้ออก 

Certificate Of Readiness ให้กับทางผู้เช่ือมต่อแล้ว โดย กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะกําหนดวันเริ่มจ่าย
ไฟฟ้าร่วมกัน 
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2.1.4.5 ค่าคุณลักษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าท่ีลงทะเบียนไว้กับ กฟผ. (Registered Operating 
Characteristics) 
ข้อมูล Planned Operating Characteristics ท่ีระบุใน Connection Code ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของข้อมูล Detailed Planned Operating Characteristics ท่ีผู้เช่ือมต่อได้จัดส่งให้กับ กฟผ. 
ตามเง่ือนไข จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหม่ตามความจําเป็น ภายหลังจากท่ีผู้เช่ือมต่อได้เริ่มจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบและทํา Commissioning 

ค่าท่ีทําการปรับปรุงใหม่จะเรียกว่า Registered Operating Characteristics ซ่ึงจะสะท้อน
ค่าความสามารถจริงของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า สอดคล้องตาม Prudent Practice 

 

2.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
 

เพ่ือให้การจัดหากําลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ 
ระบบไฟฟ้ามีความม่ันคงเช่ือถือได้ คุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐาน กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองมีเพียงพอ กฟผ. จึงได้
กําหนดข้ันตอนการประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงท้ัง กฟผ. และผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด ดังน้ี 

 

2.2.1 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Forecasting) 
 

2.2.1.1 ความนํา 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในหัวข้อ 2.2.1 น้ีเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับทําคาดการณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ือนําไปใช้ในการเตรียมแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ดังน้ี 

(ก) แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าราย 5 ปี 
(ข) แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปี 
(ค) แผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายเดือน 
(ง) แผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ 
(จ) แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวัน 

 

2.2.1.2 วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์หัวข้อ 2.2.1 คือ 
(ก) กําหนดแหล่งท่ีมาของข้อมูลซ่ึง กฟผ. จะใช้เตรียมการสําหรับคาดการณ์ความต้องการใช้

ไฟฟ้า 
(ข) อธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี กฟผ. จะนํามาพิจารณาในการเตรียมการสําหรับทํา

คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า  
(ค) วางข้ันตอนซ่ึงจะทําให้แน่ใจว่าการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการ

เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ถูกทําข้ึนโดยสอดคล้องกับแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ต่าง ๆ ดังกล่าว 
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2.2.1.3 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าราย 5 ปี 
 

กฟผ. จะคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของ กฟผ., ค่าพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบ ของ กฟผ. รวมไปถึง กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองแต่ละเดือนในแต่ละปีของแผนการเดินเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าราย 5 ปี โดยพิจารณาจาก 

(ก) คาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ  
(ข) สถิติของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือนในแต่ละปี 
(ค) สถติิความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจ และความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(ง) สถิติการผลิตไฟฟ้านอกระบบ กฟผ. 
(จ) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.2.1.4 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายปี 
 

2.2.1.4.1 ในทุก 2 เดือนที่จัดทําแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปี กฟผ. จะคาดการณ์ค่า
ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
(ก) ค่าพลังงานความต้องการพลังงานไฟฟ้ารายเดือน 
(ข) ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน 

 

2.2.1.4.2 ในการทําการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปน้ีมาพิจารณา 
(ก) คาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ  
(ข) สถิติของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือนในแต่ละปี 
(ค) สถิติความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจ และความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(ง) สถิติการผลิตไฟฟ้านอกระบบ กฟผ. 
(จ) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.2.1.4.3 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในข้อ 2.2.1.4.1 จะต้องเสร็จ
สมบูรณ์ในช่วงสัปดาห์ท่ีหน่ึงของเดือนพฤศจิกายนของปีซ่ึงอยู่ก่อนปีของแผนการ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปีดังกล่าว 

 

2.2.1.5 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายเดือน 
 

2.2.1.5.1 ในแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายเดือน กฟผ . จะคาดการณ์ค่าต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 
(ก) ปริมาณพลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า ในแต่ละวันโดยใช้ข้อมูลจากสถิติ และ

การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
รายปี 

 

2.2.1.5.2 ในการทําการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปน้ีมาพิจารณา 
(ก) คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าซ่ึงใช้ในแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปี 
(ข) สถิติปริมาณของกระแสไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟน. กฟภ. และลูกค้าตรง 
(ค) สถิติค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวันในแต่ละเดือน 
(ง) นโยบายด้านกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความม่ันคง N-1 
(จ) ข้อมูลอ่ืน ๆ ซ่ึง กฟผ. เช่ือว่าเกี่ยวข้อง 
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2.2.1.5.3 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในข้อ 2.2.1.5.1 จะต้องเสร็จ
สมบูรณ์ก่อนสิ้นสัปดาห์ท่ีสามของเดือนซ่ึงอยู่ก่อนเดือนของแผนการเดินเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้ารายเดือนดังกล่าว 

 

2.2.1.6 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ 
 

2.2.1.6.1 ในแต่ละวันของแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ กฟผ. จะคาดการณ์ค่า
ต่าง ๆ ดังน้ี 
(ก) ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายวัน 
(ข) ความต้องการกําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง 

 

2.2.1.6.2 ในการทําการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปน้ีมาพิจารณา 
(ก) คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าซ่ึงใช้ในแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าราย

เดือน 
(ข) สถิติความต้องการใช้ไฟฟ้ารายช่ัวโมงโดยเฉพาะของสัปดาห์ล่าสุด 
(ค) นโยบายด้านกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความม่ันคง N-1 
(ง) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.2.1.6.3 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีระบุในข้อ 2.2.1.6.1 จะต้องเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันพุธของสัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ท่ีมีการทําแผนการเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้ารายสัปดาห์ 

 

2.2.1.7 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายวัน 
 

2.2.1.7.1 ในแต่ละครึ่งช่ัวโมงของแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวัน กฟผ. จะคาดการณ์
ค่าต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
(ก) ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายครึ่งช่ัวโมง 
(ข) ความต้องการกําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง 

 

2.2.1.7.2 ในการทําการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปน้ีมาพิจารณา 
(ก) คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าซ่ึงอยู่ในแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าราย

สัปดาห์ 
(ข) สถิติค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวันในแต่ละเดือนโดยเฉพาะของวัน

ล่าสุด 
(ค) พยากรณ์อากาศสําหรับแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายวันดังกล่าว  
(ง) นโยบายด้านกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความม่ันคง N-1 
(จ) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.2.1.7.3 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามท่ีระบุในข้อ 2.2.1.7.1 จะต้องเสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันซ่ึงอยู่ก่อนวันท่ีทําแผนการเดินเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้ารายวันดังกล่าว 
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2.2.2 กําหนดการซ่อมบํารุง (Maintenance Scheduling) 
 

2.2.2.1 ความนํา 
 

2.2.2.1.1 หัวข้อ 2.2.2 น้ีเกี่ยวกับการประสานงานในการซ่อมบํารุงหน่วยผลิตไฟฟ้า จุด
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ และระบบส่ง และเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแก่หน่วย
ผลิตไฟฟ้าในการทําการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการซ่อมบํารุง  

 

2.2.2.1.2 กําหนดการซ่อมบํารุงซ่ึง กฟผ. ได้ทําข้ึนมา จะต้องถูกเตรียมข้ึนโดยอ้างอิงกับ 
เน้ือหาในแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้อง และแผนการ
เดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายวัน ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่า จะมีความเข้ากันได้ ระหว่าง
ด้านการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ไว้ (ซ่ึงจะต้องรวมกําลังผลิต
ไฟฟ้าสํารอง) ตามหัวข้อ 2.2.1 

 

2.2.2.1.3 ในหัวข้อ 2.2.2 น้ี ปี 0 หมายถึงปีปฏิทินปัจจุบัน ปี 1 หมายถึงปีปฏิทินถัดไป ปี 2 
หมายถึงปีปฏิทินซ่ึงถัดจากปี 1 และต่อ ๆ ไป 

 

2.2.2.1.4 ตามหัวข้อ 2.2.2 น้ี กรณีท่ีข้อมูลต้องถูกเสนอในวันท่ี กําหนดไว้เฉพาะ และวัน 
ดังกล่าวไม่ใช่วันทําการ ข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกเสนอในวันทําการสุดท้ายก่อนจะ
ถึงกําหนดดังกล่าว 

 

2.2.2.1.5 กฟผ. จะใช้ความพยายามในการจัดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้ได้ ตามวันท่ีซ่ึงผู้
เช่ือมต่อ ต้องการแต่เม่ือมีการพิจารณาด้าน Economic และ Stability อาจเป็น
ผลให้ไม่สามารถดําเนินการตามน้ันได้ ซ่ึงผู้ เช่ือมต่อต้องยอมรับว่า กรณีท่ีไม่
สามารถจัดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้ ได้ตามคําขอน้ัน  และได้ มีการ
ปรึกษาหารือตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 2.2.2 แล้ว จะต้องใช้กําหนดวันท่ี ซ่ึง กฟผ. 
กําหนดเท่าน้ัน 

 

2.2.2.2 วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ของหัวข้อ 2.2.2 คือ เพ่ือทําให้ กฟผ. จัดการหน่วยผลิตไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศ และระบบส่ง ได้อย่างเหมาะสม และในขณะเดียวกัน จะต้อง 

(ก) มีความพร้อมของหน่วยผลิต จุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ระบบส่ง เพียงพอท่ีจะรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ ซ่ึงรวมถึง กําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง 

(ข) ให้ความสําคัญต่อการลดความสูญเสียต่อระบบ ซ่ึงเกิดจากการให้การปลดเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าออก  

 

2.2.2.3 กําหนดการซ่อมบํารุง ปีท่ี 1-7 
 

2.2.2.3.1 ในวันแรกของแต่ละปีปฏิทิน แต่ละโรงไฟฟ้าจะต้องส่งแผนการปลดเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด สําหรับปีปฏิทินท่ี 1 ถึง 7 
โดยจะมีข้อมูล ของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อดังน้ี 
(ก) แสดงหน่วยผลิตไฟฟ้าท่ีจะซ่อมบํารุง 
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(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องเก่ียวข้อง 
(ค) กรณีการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติหรือการตรวจ 

สอบตามสัญญาประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าและ
ระยะเวลา ท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ง) ระยะเวลาท่ีจะใช้ในการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เป็นช่ัวโมง 
(จ) กําหนดวันเริ่มและเวลาทําการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ฉ) กรณีท่ีวันท่ีดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันท่ีซ่ึงจะเลื่อนเข้ามาได้สําหรับ

วันปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และวันท่ีซ่ึงจะเลื่อนออกไปได้สําหรับวันสิ้นสุดงาน  
(ช) สิทธ์ิของจํานวนช่ัวโมงซ่อมตามสัญญาฯ 

 

2.2.2.3.2 ในวันแรกของแต่ละปีปฏิทินแต่ละผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะต้องส่งแผนการ
ปลดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด
สําหรับปีปฏิทินท่ี 1 ถึง 7 โดยจะมีข้อมูลของแต่ละจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ 
ดังน้ี  
(ก) แสดงจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศที่จะซ่อมบํารุง 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องเก่ียวข้อง 
(ค) ระยะเวลาท่ีจะใช้ในการปลดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ เป็นช่ัวโมง 
(ง) กําหนดวันเริ่มและเวลาทําการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(จ) กรณีท่ีวันท่ีดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันท่ีซ่ึงจะเลื่อนเข้ามาได้สาํหรับ

วันปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและ วันท่ีซ่ึงจะเลื่อนออกไปได้สําหรับวันสิ้นสุดงาน 
(ฉ) จํานวนช่ัวโมงซ่อมที่ระบุตามสัญญาฯ 

 

2.2.2.3.3 ระหว่างวันแรกของปีปฏิทินจนถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม กฟผ. จะดําเนินการ  
(ก) เตรียมกําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับปีปฏิทินท่ี 1-7 โดยจะ

พิจารณาจาก 
(1) ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามคาดการณ์ใน Load Forecast สําหรับระบบ 

กฟผ. 
(2) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตไฟฟ้าท่ีทําไว้ในปีปฏิทินก่อนหน้าน้ันของปีท่ี 2-7 
(3) กําหนดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีผู้เช่ือมต่อได้เสนอตามข้อ 2.2.2.3.1 

และจากผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ตามข้อ 2.2.2.3.2 
(4) กําหนดการทํางานของระบบส่ง 
(5) การบํารุงรักษาส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของระบบน้อยท่ีสุดเท่าท่ีสามารถ

ดําเนินการได้ 
(6) ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง 

(ข) จัดทํากําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี 
กฟผ. กําหนดสําหรับแต่ละโรงไฟฟ้า โดยแยกเป็นแต่ละหน่วยผลิตท่ีได้ทําการ
ขอมาตามข้อ 2.2.2.3.1 ระบุถึงวันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกําหนดหยุด
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
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(ค) จัดทํากําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี 
กฟผ. กําหนดสําหรับแต่ละผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ โดยแยกเป็นแต่ละจุด
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ท่ีได้ทําการขอมาตามข้อ 2.2.2.3.2 ระบุถึงวันและ
เวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของกําหนดหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

 

2.2.2.3.4 กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อ และผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับแผนการปลดเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าหรือจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
วิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ถึง กฟผ. ไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนเมษายน โดย กฟผ. จะ
ร่วมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหา ถ้า กฟผ. มีความเห็นว่าการขอให้มีการแก้ไข
แผนการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ไม่ทําให้ความ
ปลอดภัยของระบบถูกกระทบกระเทือนหรือความสูญเสียท่ีไม่สมควรเพิ่มข้ึนกับ
ระบบแล้ว กฟผ. จะทําการเปลี่ยนแปลงแผนการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหรือจุด
เช่ือมต่อระหว่างประเทศดังกล่าวให้ตามต้องการ และถ้าในการจะเปลี่ยนแปลง
แผนการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน กฟผ. อาจจะเชิญผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้า
ร่วมประชุม 

 

2.2.2.3.5 ก่อนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน  
(ก) ผู้เช่ือมต่อจะส่งแผนการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซ่ึงได้ปรับปรุงแล้ว ตามวิธีการ

ในข้อ 2.2.2.3.1 โดยในแผนท่ีเสนอใหม่น้ีจะแสดงให้เห็นถึง การทบทวนความ
ต้องการในการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ และแผนการปลดเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าตามข้อ 2.2.2.3.4 

(ข) ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะส่งแผนการปลดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ซ่ึง
ได้ปรับปรุงแล้วตามวิธีการในข้อ 2.2.2.3.2 โดยในแผนท่ีเสนอใหม่น้ีจะแสดงให้
เห็นถึงการทบทวนความต้องการ ในการปลดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศของผู้
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ และแผนการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหรือจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศตามข้อ 2.2.2.3.4 

 

2.2.2.3.6 ก่อนสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 
(ก) ทบทวนกําหนดการหยุดหน่วยผลิตไฟฟ้าของปีปฏิทินท่ี 1-7 โดยพิจารณาจาก 

(1) กําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซ่ึงทําข้ึนตาม ข้อ 2.2.2.3.3 
(2) การเปลี่ยนแปลงแผนการหยุดหน่วยผลิตไฟฟ้าซ่ึงได้มี การตกลง ภายใต้

ข้อกําหนดของ 2.2.2.3.4  
(3) แผนการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ของผู้เช่ือมต่อ หรือผู้เช่ือมต่อ

ระหว่างประเทศ ซ่ึงได้มีการส่งให้ภายใต้ข้อกําหนดของ 2.2.2.3.5  
(4) กําหนดการทํางานของระบบส่ง 
(5) การบํารุงรักษาส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของระบบน้อยท่ีสุดเท่าท่ีสามารถ

ดําเนินการได้ 
(6) ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง 
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(ข) จัดทํากําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี 
กฟผ . กําหนด โดยแยกเป็นแต่ละหน่วยผลิตท่ีได้ ทําการขอมาตามข้อ 
2.2.2.3.5 ระบุถึงวันท่ีเริ่มต้นและ สิ้นสุดของกําหนดหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

(ค) จัดทํากําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี 
กฟผ. กําหนดสําหรับแต่ละผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ โดยแยกเป็นแต่ละจุด
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ท่ีได้ทําการขอมาตามข้อ 2.2.2.3.5 ระบุถึงวันท่ี
เริ่มต้นและสิ้นสุดของกําหนดหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

 

2.2.2.3.7 กรณีท่ี ผู้เช่ือมต่อและผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับแผนการ ปลด
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะต้องทําเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ถึง กฟผ. ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน โดย กฟผ. จะ
ร่วมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหา ถ้า กฟผ. มีความเห็นว่าการขอให้มีการแก้ไข 
แผนการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ไม่ทําให้ความ
ปลอดภัยของระบบ ถูกกระทบกระเทือน หรือความสูญเสียท่ีไม่สมควรเพ่ิมข้ึนกับ
ระบบแล้ว กฟผ. จะทําการเปลี่ยนแปลงแผนการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหรือจุด
เช่ือมต่อระหว่างประเทศดังกล่าวให้ตามต้องการ และถ้าในการจะเปลี่ยนแปลง
แผนการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน กฟผ. อาจจะเชิญ ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้า
ร่วมประชุม  

 

2.2.2.3.8 ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม กฟผ. จะ 
(ก) ทํากําหนดการหยุดหน่วยผลิตฉบับเสร็จสมบูรณ์  สําหรับปีปฏิทินท่ี 1-7 

กําหนดการหยุดหน่วยผลิตดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐาน กําหนดการหยุดหน่วยผลิต
ซ่ึงได้จาก ข้อ 2.2.2.3.5 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซ่ึงได้มีการตกลงกัน 
ภายใต้ข้อ 2.2.2.3.7 

(ข) จัดทํากําหนดวันท่ีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของแต่ละ 
หน่วยผลิตซ่ึงได้ทําการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าภายใต้ข้อ 2.2.2.3.5 โดยจะ
จัดทําเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้แก่ผู้เช่ือมต่อ 

(ค) จัดทํากําหนดวันท่ีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของแต่ละจุด
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ซ่ึงได้ทําการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าภายใต้ข้อ 
2.2.2.3.5 โดยจะจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้แก่ผู้
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

 

2.2.2.4 กําหนดการซ่อมบํารุงสําหรับปีปฏิทินท่ี 0 
 

2.2.2.4.1 กําหนดการหยุดหน่วยผลิตสําหรับปีปฏิทินที่ 0 จะอยู่บนพ้ืนฐานของปีปฏิทินท่ี 1 
ของกําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงทําข้ึนและได้ออกแผนเม่ือ
สิ้นเดือน ตุลาคม ของปีปฏิทินท่ีแล้ว และสอดคล้องกับข้อ 2.2.2.3.8 

 

2.2.2.4.2 ในกรณีของการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 
Final Maintenance Schedule หรือ สําหรับกรณี ท่ีมีการร้องขอหยุดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าเพ่ือซ่อมบํารุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางตัว ผู้เช่ือมต่อจะต้อง
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แจ้งให้ กฟผ . ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ . กําหนด โดยมี
รายละเอียดของข้อมูลสําหรับแต่ละหน่วยผลิตดังน้ี 
(ก) แสดงหน่วยผลิตไฟฟ้าท่ีจะหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องเก่ียวข้อง 
(ค) กรณีการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติ หรือการ

ตรวจสอบตามสัญญาประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ง) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ีอยู่ใน
กําหนดการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์ด้วย) เป็นช่ัวโมง 

(จ) กําหนดวันและเวลาเร่ิมทําการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงวันเริ่มต้นหยุด
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีแสดงในการกําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉบับ
สมบูรณ์ด้วย) 

(ฉ) กรณีท่ีวันและเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันและเวลาซ่ึงจะเลื่อน
เข้ามาได้ สําหรับวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และวันและเวลาซ่ึงจะ
เลื่อนออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน 

 

2.2.2.4.3 ในกรณีของการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน
กําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์หรือสําหรับกรณีท่ี มีการร้องขอ
หยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือซ่อมบํารุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางตัว ผู้
เช่ือมต่อระหว่างประเทศจะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธี
อ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด โดยมีรายละเอียดของข้อมูลสําหรับแต่ละจุดเช่ือมต่อระหว่าง
ประเทศ ดังน้ี  
(ก) แสดงจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศที่จะทําการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องเก่ียวข้อง 
(ค) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ีอยู่ใน

กําหนดการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์ด้วย) เป็นช่ัวโมง 
(ง) กําหนดวันและเวลาเริ่มทําการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงวันเริ่มต้นหยุด

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีแสดงในการกําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉบับ
สมบูรณ์ด้วย) 

(จ) กรณีท่ีวันและเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันและเวลาซ่ึงจะเลื่อน
เข้ามาได้สําหรับวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และวันและเวลาซ่ึงจะ
เลื่อนออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน 

 

2.2.2.4.4 ในกรณีของการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับปีปฏิทินท่ี 0 ภายใต้หัวข้อ 
2.2.2.4.2 และ 2.2.2.4.3 กฟผ. จะตอบกลับแผนซ่อมบํารุงให้หน่วยผลิตภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันท่ีหน่วยผลิตแจ้งให้ กฟผ. รับทราบ 
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2.2.2.4.5 กําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าราย 3 เดือน 
 

2.2.2.4.5.1 ในกรณีของการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่
ในกําหนดการหยุดหน่วยผลิตฉบับสมบูรณ์หรือ มีการขอปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าภายใต้ข้อ 2.2.2.4.2 ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 
1 ของแต่ละเดือน โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลสําหรับ 1-3 เดือนถัดไป
ของแต่ละหน่วยผลิตที่จะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ดังน้ี 
(ก) แสดงหน่วยผลิตท่ีจะทําการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องเก่ียวข้อง 
(ค) กรณีการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติ 

หรือการตรวจสอบตาม สัญญาประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลด
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและระยะเวลา ท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ง) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ี 
กฟผ. เห็นชอบด้วย) เป็นสัปดาห์ วันและช่ัวโมง 

(จ) กําหนดวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีต้องการ (ให้ลงวัน
และเวลาท่ี กฟผ. เห็นชอบด้วย) 

(ฉ) กรณีท่ีวันและเวลาดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ ให้ระบุวันและเวลา
ซ่ึงจะเลื่อนเข้ามาได้สําหรับวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
และวันและเวลาซ่ึงจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน 

 

2.2.2.4.5.2 ในกรณีของการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่
ในกําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์ หรือ มีการขอปลด
จุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อ 2.2.2.4.3 ผู้เช่ือมต่อระหว่าง
ประเทศจะต้องจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนที่ กฟผ. กําหนด 
ให้  กฟผ . ก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ ท่ี  1 ของแต่ละเดือน  โดยแสดง
รายละเอียดข้อมูลสําหรับ 1-3 เดือนถัดไปของแต่ละจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศ ท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ดังน้ี 
(ก) แสดงจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศท่ีจะทําการหยุดเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องลดลง 
(ค) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ี 

กฟผ. เห็นชอบด้วย) เป็นสัปดาห์ วันและช่ัวโมง 
(ง) กําหนดวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีต้องการ (ให้ลงวัน

และเวลาท่ี กฟผ. เห็นชอบด้วย) 
(จ) กรณีท่ีวันและเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันและเวลา

ซ่ึงจะเลื่อนเข้ามาได้สําหรับวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
และวันและเวลาซ่ึงจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน 
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2.2.2.4.5.3 ในสัปดาห์ท่ี 4 ของแต่ละเดือน ของปีปฏิทินท่ี 0 กฟผ. จะตรวจ 
กําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศของเดือน
ต่อไป และจะทําการทบทวนกําหนดการ ดังกล่าว เท่าท่ีจําเป็นโดย
พิจารณาจาก 
(ก) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศฉบับ

สมบูรณ์ สาํหรับเดือนดังกล่าว ของปีปฏิทินท่ี 0  
(ข) การทบทวนคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า สําหรับเดือนดังกล่าว 

ตามขัอ 2.2.1.5 
(ค) ท้ังการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ

ท่ีเพ่ิงขอมาใหม่ และการทบทวนเกี่ยวกับแผนการปลดเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าซ่ึงกระทําโดยท้ังผู้ เช่ือมต่อและ กฟผ . ตามข้อ 
2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3, 2.2.2.4.5.1, 2.2.2.4.5.2 

(ง) ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง 
 

2.2.2.4.5.4 ก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 4 ของแต่ละเดือน กฟผ. จะ 
(ก) ทํากําหนดการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉบับเสร็จสมบูรณ์ (ราย

เดือน) สําหรับเดือนถัดไป กําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเช่ือม
ต่อระหว่างประเทศดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานกําหนดการหยุดหน่วย
ผลิตและจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ซ่ึงได้จาก ข้อ 2.2.2.4.5.3 

(ข) จัดทํากําหนดวันท่ีจะเริ่มและสิ้นสุดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของ
แต่ละหน่วยผลิตซ่ึงได้ทําการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าภายใต้ข้อ 
2.2.2.4.5.1 โดยจะจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. 
กําหนด ให้แก่ผู้เช่ือมต่อ  

(ค) จัดทํากําหนดวันท่ีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
ของแต่ละจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ซ่ึงได้ทําการขอปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าภายใต้ข้อ 2.2.2.4.5.2 โดยจะจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้แก่ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

 

2.2.2.4.6 กําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าประจําสัปดาห์ 
 

2.2.2.4.6.1 การปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงมีอยู่ในกําหนดการหยุด
หน่วยผลิต รายเดือน และได้ตกลงกําหนดวันตามข้อ 2.2.2.4.5.4 แล้ว
หรือซ่ึงการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ทําตามข้อ 2.2.2.4.2 ผู้
เช่ือมต่อจะต้องจัดทํากําหนดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้ กฟผ. ก่อน 10.00 น. ทุก
วันพุธโดยแสดงถึงรายละเอียดสําหรับสัปดาห์ถัดไป ของแต่ละหน่วย
ผลิตท่ีจะต้องมีการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ซ่ึงประกอบด้วย 
(ก) แสดงหน่วยผลิตท่ีจะทําการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเก่ียวข้อง 
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(ค) กรณีการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติ 
หรือการตรวจสอบตาม สัญญาประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลด
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและระยะเวลา ท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ง) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ี 
กฟผ. เห็นชอบด้วย) เป็นสัปดาห์ วันและช่ัวโมง 

(จ) กําหนดวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีต้องการ (ให้ลงวัน
และเวลาท่ี กฟผ. เห็นชอบด้วย) 

(ฉ) กรณีท่ีวันท่ีดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันท่ีซ่ึงจะเลื่อนเข้า
มาได้สําหรับ วันปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและวันท่ี ซ่ึงจะเลื่อน
ออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน 

 

2.2.2.4.6.2 การปลดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศในปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงมีอยู่ใน
กําหนดการหยุดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศรายเดือนและได้ตกลง 
กําหนดวันตามข้อ 2.2.2.2.4.5.4 แล้ว หรือ ซ่ึงการขอปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าได้ทําตามข้อ 2.2.2.4.3 ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ แต่ละ
แห่งจะต้องจัดทํากําหนดการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเป็น ลายลักษณ์
อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้ กฟผ. ก่อน 10.00 น. ทุกวันพุธ
โดยแสดงถึงรายละเอียดสําหรับสัปดาห์ถัดไปของแต่ละจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย 
(ก) ระบุจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศท่ีจะหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องเก่ียวข้อง 
(ค) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ี 

กฟผ. เห็นชอบด้วย) เป็นสัปดาห์ วันและช่ัวโมง 
(ง) กําหนดวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีต้องการ (ให้ลงวัน

และเวลาท่ี กฟผ. เห็นชอบด้วย) 
(จ) กรณีท่ีวันท่ีดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันท่ีซ่ึงจะเลื่อนเข้า

มาได้สําหรับวันปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และวันท่ีซ่ึงจะเลื่อน
ออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน 

 

2.2.2.4.6.3 ระหว่าง 10.00 น. ของวันพุธถึง 16.00 น. ของวันศุกร์ ของสัปดาห์
ดังกล่าว กฟผ. จะตรวจสอบกําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเช่ือม
ต่อระหว่างประเทศสําหรับสัปดาห์ต่อไป และทําการทบทวนใหม่เท่าท่ี
จําเป็น โดยพิจารณาจาก 
(ก) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตรายเดือน สําหรับสัปดาห์ดังกล่าว ของ

ปีปฏิทินท่ี 0  
(ข) การทบทวนคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า สําหรับสัปดาห์

ดังกล่าวตามขัอ 2.2.1.6 
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(ค) คาดคะเนกําลังผลิตไฟฟ้าท่ีจะได้จาก หน่วยผลิต, จุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศ และระบบส่ง และประเมินความไม่แน่นอนของ 
กําลังผลิตไฟฟ้าท่ีอาจเกิดข้ึน 

(ง) การขอปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีเพ่ิงขอมาใหม่ และการทบทวน
เก่ียวกับแผนการ ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซ่ึงกระทําโดยผู้เช่ือมต่อ
หรือผู้ เช่ือมต่อระหว่างประเทศ หรือ กฟผ. ตามข้อ 2.2.2.4.2, 
2.2.2.4.3, 2.2.2.4.6.1, 2.2.2.4.6.2 

(จ) ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. พิจารณาว่ามีความเก่ียวข้อง 
 

2.2.2.4.6.4 ก่อน 16.00 น. ของวันศุกร์ หรือวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ กฟผ. 
จะ 
(ก) ทํากําหนดการหยุดหน่วยผลิตฉบับเสร็จสมบูรณ์ สําหรับสัปดาห์

ถัดไป  กํ าหนดการห ยุดหน่วยผลิต ดั งกล่ าวอ ยู่บน พ้ืนฐาน
กําหนดการหยุดหน่วยผลิตซ่ึงได้จากข้อ 2.2.2.4.5.4 

(ข) จัดทํากําหนดวันท่ีจะเริ่มและสิ้นสุดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของ
แต่ละหน่วยผลิตซ่ึงได้ทําการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าภายใต้ข้อ 
2.2.2.4.6.1 โดยจะจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. 
กําหนด ให้แก่ผู้เช่ือมต่อ  

(ค) จัดทํากําหนดวันท่ีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
ของแต่ละจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ซ่ึงได้ทําการขอปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าภายใต้ข้อ 2.2.2.4.6.2 โดยจะจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้แก่ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

 

2.2.2.4.7 กําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าประจําวัน 
 

2.2.2.4.7.1 การปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงมีอยู่ในกําหนดการหยุด
เครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ และได้ตกลงกําหนดวันตามข้อ 
2.2.2.4.6.4 แล้วหรือซ่ึงการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ทําตามข้อ 
2.2.2.4.2 ผู้เช่ือมต่อจะต้อง จัดทํากําหนดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้ กฟผ. ก่อนเวลา 
12.00 น. ของทุกวันโดยแสดง ถึงรายละเอียดสําหรับวันถัดไปของแต่
ละ หน่วยผลิตท่ีจะต้องมีการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ซ่ึงประกอบด้วย 
(ก) แสดงหน่วยผลิตท่ีจะหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเก่ียวข้อง 
(ค) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ี 

กฟผ. เห็นชอบด้วย) เป็นสัปดาห์ วันและช่ัวโมง 
(ง) กําหนดวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีต้องการ (ให้ลงวัน

และเวลาท่ี กฟผ. เห็นชอบด้วย) 
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(จ) กรณีท่ีเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ระบุเวลา ซ่ึงจะเลื่อนเข้า
มาได้สําหรับเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และเวลาซ่ึงจะเลื่อน
ออกไปได้ สําหรับเวลาสิ้นสุดงาน 

 

2.2.2.4.7.2 การปลดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศในปีปฏิทินท่ี 0 ซ่ึงมีอยู่ใน
กําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ และได้ตกลงกําหนดวัน
ตามข้อ 2.2.2.4.5.4 แล้ว หรือ ซ่ึงการขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ทํา
ตามข้อ 2.2.2.4.3 ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศแต่ละแห่งจะต้องจัดทํา
กําหนดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี 
กฟผ. กําหนด ให้ กฟผ. ก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกวันโดยแสดง ถึง
รายละเอียดสําหรับวันถัดไปของ แต่ละจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศท่ี
จะต้องมีการปลดจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย  
(ก) แสดงจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศที่จะหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) ค่าพลังไฟฟ้า (MW) ท่ีจะต้องลดลง 
(ค) ระยะเวลาท่ีจะทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ให้ลงระยะเวลาท่ี 

กฟผ. เห็นชอบด้วย) เป็นสัปดาห์ วันและช่ัวโมง 
(ง) กําหนดวันและเวลาปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีต้องการ (ให้ลงวัน

และเวลาท่ี กฟผ. เห็นชอบด้วย) 
(จ) กรณีท่ีเวลาท่ีดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุเวลาท่ีซ่ึงจะเลื่อน

เข้ามาได้สําหรับเวลา ปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าและเวลาท่ีซ่ึงจะ
เลื่อนออกไปได้ สําหรับเวลาสิ้นสุดงาน 

 

2.2.2.4.7.3 ระหว่างช่วงเวลา 12.00 - 16.00 น. ของทุกวัน กฟผ. จะตรวจสอบ
กําหนดการหยุดหน่วยผลิตสําหรับวันต่อไป และทําการทบทวนใหม่
เท่าท่ีจําเป็น โดยพิจารณาจาก 
(ก) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตรายสัปดาห์สําหรับวันดังกล่าว  
(ข) การทบทวนคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า สําหรับสัปดาห์

ดังกล่าว ตามขัอ 2.2.1.7 
(ค) คาดคะเนกําลังผลิตไฟฟ้าท่ีจะได้จาก หน่วยผลิต, จุดเช่ือมต่อ

ระหว่างประเทศ และระบบส่งและประเมินความไม่แน่นอน ของ
กําลังผลิตไฟฟ้าท่ีอาจเกิดข้ึน 

(ง) การขอปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีเพ่ิงขอมาใหม่ และการทบทวน
เก่ียวกับแผนการ ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซ่ึงกระทําโดยผู้เช่ือมต่อ
หรือผู้ เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ตามข้อ 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3, 
2.2.2.4.7.1, 2.2.2.4.7.2 

(จ) ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. พิจารณาว่ามีความเก่ียวข้อง 
 

2.2.2.4.7.4 ก่อน 16.00 น. ของทุกวัน กฟผ. จะ 
(ก) ทํากําหนดการหยุดหน่วยผลิตฉบับเสร็จสมบูรณ์สําหรับวันถัดไป

กําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดังกล่าวอ ยู่บนพ้ืนฐาน
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กําหนดการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ซ่ึงได้จากข้อ 
2.2.2.4.6.4 

(ข) แจ้งผู้เช่ือมต่อถึงทราบกําหนดการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ท่ีได้ตก
ลงสําหรับวันถัดไปเพ่ือจะให้ผู้เช่ือมต่อพิจารณา 

(ค) แจ้งผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศทราบถึงกําหนดการปลดจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศท่ีได้ตกลงสําหรับวันถัดไปเพ่ือจะให้ผู้เช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศพิจารณา 

 

2.2.3 การวางแผนการผลิต (Operation Planning) 
 

2.2.3.1 ความนํา 
 

2.2.3.1.1 ในหัวข้อ 2.2.3 เกี่ยวข้องกับการทําแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Operating 
Programs) รายปีและรายเดือน ในการทําแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าน้ันกําลัง
ผลิตไฟฟ้าท่ีคาดการณ์จะต้องพอดีกับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ 
(Forecast Demand) รวมท้ังให้มีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง (Operating Reserve) ท่ี
เหมาะสมโดยแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในหัวข้อ 2.2.3 น้ีกับแผนการหยุด
บํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Outage Schedules) ในหัวข้อ 2.2.2 ต้องเป็นไป
อย่างสอดคล้องกัน 

 

2.2.3.1.2 ข้อกําหนดใน 2.2.3 น้ีจะรวมถึงเรื่องความต้องการการระบายนํ้าของกรม
ชลประทานและระดับนํ้าในเข่ือนต่าง ๆ โดยท้ัง 2 ประเด็นน้ีใช้ได้เฉพาะประเทศ
ไทยเท่าน้ัน 

 

2.2.3.2 วัตถุประสงค์ 
 

การทําแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในหัวข้อ 2.2.3 น้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
(ก) เพ่ือแสดงปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีคาดการณ์และกําลังผลิตไฟฟ้าที่คาดการณ์ 

(รวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าท่ี Imports และ Exports จากผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วย) 
(ข) เพ่ือให้สามารถพิจารณาการหยุดบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ, การหยุด

ซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศและการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า ซ่ึงต้องคํานึงถึงต้นทุนใน
การผลิตไฟฟ้าท่ีตํ่าท่ีสุดบนพ้ืนฐานความม่ันคงของระบบ 

(ค) เพ่ือให้สามารถหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimization) ในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าและโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บนข้อจํากัดด้านเช้ือเพลิง, ข้อจํากัดด้าน
สิ่งแวดล้อม, ข้อจํากัดทางสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ารวมไปถึงปริมาณความต้องการการระบาย
นํ้าของกรมชลประทาน 

(ง) เพ่ือช่วยในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการควบคุมระบบเป็นไปตามข้ันตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.2.3.3 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าราย 5 ปี (ปีท่ี 0 – 4) 
 

2.2.3.3.1 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปี (ปีท่ี 0 – 4) 
 

2.2.3.3.1.1 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปี (ปีท่ี 0 – 4) นับตามปีปฏิทิน จะ
ให้ข้อมูลต่อไปน้ี 
(ก) ข้อมูลกําลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าในรายเดือนในแต่

ละปี 
(ข) แผนการหยุดบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้ เช่ือมต่อ , 

แผนการหยุดซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางาน
ของระบบส่งไฟฟ้า ตามหัวข้อ 2.2.2 

(ค) แผนการผลิตไฟฟ้ารายโรงไฟฟ้า รายเดือน 
(ง) แผนการใช้เช้ือเพลิงรายโรงไฟฟ้า รายเดือน 

ตารางเวลาในการทําแผนกําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 
 

2.2.3.3.1.2 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการต่อไปน้ี 
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามท่ี

ระบุในหัวข้อ 2.2.1  
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ, 

แผนการหยุดซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางาน
ของระบบส่งไฟฟ้าเบ้ืองต้น สําหรับปีน้ัน ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2 

(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ี Import และ Export รวมไปถึงต้นทุน
ราคาของพลังงานไฟฟ้าท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียน 

(ง) คาดการณ์ปริมาณความต้องการนํ้าในแต่ละเดือนโดยอาศัยข้อมูล
สถิติการระบายนํ้าร่วมกับกรมชลประทาน 

(จ) พิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้าตาม
หัวข้อ  2.2.4.6 โดยคํานึงถึงปริมาณเช้ือเพลิงและราคาของ
เช้ือเพลิงประกอบ 

 

2.2.3.3.1.3 ในช่วงปลายสัปดาห์ท่ีสองของเดือนธันวาคมในปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. 
จะดําเนินการดังน้ี 
(ก) พิจารณาค่าการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในหัวข้อ 2.2.1 

และแผนบํารุงรักษา ในหัวข้อ 2.2.2 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
(ข) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสั่งการ

เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน โดยคํานึงถึง ปริมาณความต้องการการระบายนํ้าของกรม
ชลประทาน, ปริมาณไฟฟ้าท่ีรับซ้ือจากต่างประเทศ รวมไปถึง
ข้อจํากัดต่าง ๆ  เช่น  ข้อจํากัดการระบายนํ้า, ข้อจํากัดด้าน
สิ่งแวดล้อม และข้อจํากัดด้านเช้ือเพลิง 
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(ค) จัดทําร่างแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของแผนปีท่ี 0 – 4 เพ่ือ
ทราบเป็นการภายใน 

 

2.2.3.3.1.4 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมของปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการดังน้ี 
(ก) สรุปแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของปีท่ี 0 – 4 โดยคํานึงถึง

ปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงคิดว่ามีผลต่อแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ดังกล่าว 

(ข) ออกแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปีของปีท่ี 0 – 4 
 

2.2.3.3.1.5 กฟผ. มีการปรับปรุงแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าปีท่ี 0 – 4 และ
ออกแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าปีท่ี 0 – 4 อีกครั้งในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี โดยมีตารางเวลาในการทําแผนการ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า กําหนดไว้ดังน้ี 

 

2.2.3.3.1.6 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนในปีปัจจุบัน กฟผ. จะดําเนินการ
ดังน้ี 
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามท่ี

ระบุในหัวข้อ 2.2.1  
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ, 

แผนการหยุดซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางาน
ของระบบส่งไฟฟ้าเบ้ืองต้น สําหรับปีน้ัน ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2 

(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ี Import และ Export รวมไปถึงต้นทุน
ราคาของพลังงานไฟฟ้าท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียน 

(ง) คาดการณ์ปริมาณความต้องการนํ้าในแต่ละเดือนโดยอาศัยข้อมูล
สถิติการระบายนํ้าร่วมกับกรมชลประทาน 

(จ) พิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้าตาม
หัวข้อ  2.2.4.6 โดยคํานึงถึงปริมาณเช้ือเพลิงและราคาของ
เช้ือเพลิงประกอบ 

 

2.2.3.3.1.7 ในช่วงปลายสัปดาห์ท่ีสองของเดือนกรกฎาคมของปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการดังน้ี 
(ก) พิจารณาค่าการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในหัวข้อ 2.2.1 

และแผนบํารุงรักษา ในหัวข้อ 2.2.2 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
(ข) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสั่งการ

เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน โดยคํานึงถึง ปริมาณความต้องการการระบายนํ้าของกรม
ชลประทาน, ปริมาณไฟฟ้าท่ีรับซ้ือจากต่างประเทศ รวมไปถึง
ข้อจํากัดต่าง ๆ  เช่น  ข้อจํากัดการระบายนํ้า, ข้อจํากัดด้าน
สิ่งแวดล้อม และข้อจํากัดด้านเช้ือเพลิง 
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(ค) จัดทําร่างแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของแผนปีท่ี 0 – 4 ฉบับ
แก้ไขเพ่ือทราบเป็นการภายใน 

 

2.2.3.3.1.8 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของปีปัจจุบัน กฟผ. จะดําเนินการดังน้ี 
(ก) สรุปแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของปีท่ี 0 – 4 ฉบับแก้ไข โดย

คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงคิดว่ามีผลต่อแผนการเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าดังกล่าว 

(ข) ออกแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายปีของปีท่ี 0 – 4 ฉบับ
แก้ไข 

 

2.2.3.4 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายเดือน (Monthly Operating Program) 
 

2.2.3.4.1 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายเดือนจะทําภายในรอบปีปฏิทินโดยอิงตาม
แผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายปีซ่ึงจะแสดงข้อมูลต่อไปน้ี 
(ก) กําลังผลิตไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้าท่ี Import และความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ

วัน 
(ข) แผนการหยุดบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ, แผนการหยุดซ้ือ

ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า ตามหัวข้อ 
2.2.2 

(ค) การจัดการนํ้าในเข่ือนต่าง ๆ และความต้องการระบายนํ้าของกรมชลประทาน 
ในแต่ละวัน 

 

2.2.3.4.2 ระหว่างสัปดาห์ท่ี 3 จนถึงปลายเดือนของเดือนก่อนหน้า กฟผ. จะดําเนินการดังน้ี 
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามท่ีระบุในหัวข้อ 

2.2.1 
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ, แผนการ

หยุดซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า
เบ้ืองต้น สําหรับเดือนน้ัน ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2 

(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ี Import และ Export  
(ง) คาดการณ์ปริมาณความต้องการนํ้าในแต่ละสัปดาห์ของเดือนน้ันโดยอาศัย

ข้อมูลสถิติการระบายนํ้าร่วมกับกรมชลประทาน 
(จ) คาดการณ์ระดับนํ้าของแต่ละสัปดาห์ในเข่ือนต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสถิติและ

ข้อมูลสภาพอากาศและความต้องการระบายนํ้าของกรมชลประทาน  
(ฉ) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสั่งการเดินเครื่อง

กําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยคํานึงถึง 
ปริมาณความต้องการการระบายนํ้าของกรมชลประทาน, ปริมาณไฟฟ้าท่ีรับซ้ือ
จากต่างประเทศ รวมไปถึงข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น ข้อจํากัดการระบายนํ้า, 
ข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อจํากัดด้านเช้ือเพลิง 

(ช) พิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้าตามหัวข้อ 2.2.4.6 
โดยคํานึงถึงปริมาณเช้ือเพลิงและราคาของเช้ือเพลิงประกอบ 
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(ฌ ) หาต้นทุนรวมของระบบ ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า, ต้นทุน
พลังงานท่ีซ้ือขายระหว่างประเทศ, ต้นทุนของนํ้าท่ีระบายจากแผนการผลิต
ไฟฟ้า, ต้นทุนท่ีเกิดจาก Outage ของผู้เช่ือมต่อ, ต้นทุนท่ีเกิดจากการหยุดซ้ือ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ, ต้นทุนท่ีเกิดจากการทํางานของระบบส่ง รวมไปถึง 
ต้นทุนท่ีเกิดจากการท่ีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไม่สามารถเดินครื่องได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

(ญ) ข้อจํากัดด้านระบบส่ง หรือเง่ือนไขขอหยุดทํางานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
การวางแผนเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

(ฎ) การขอทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 
(ฏ) ออกแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายเดือน 
 

2.2.4 การวางแผนการการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generation Scheduling) 
 

2.2.4.1 ความนํา 
 

2.2.4.1.1 หัวข้อ 2.2.4 น้ีแสดงข้ันตอนการทําแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์และ
รายวัน ซ่ึงประกอบด้วย 
(ก) ผู้ เช่ือมต่อแจ้งสภาพความพร้อมและคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า       

ณ ปัจจุบัน ให้ กฟผ. รับทราบ 
(ข) ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศแจ้งสภาพความสามารถจ่ายไฟฟ้าและคุณลักษณะ

ของจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ให้ กฟผ. รับทราบ 
(ค) ข้อตกลงเก่ียวกับการรับ-จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

ระหว่าง กฟผ. กับ ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 
(ง) กฟผ. ดําเนินการจัดทําแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์และแผนการ

เดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายวัน 
 

2.2.4.1.2 การส่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องดําเนินการส่งในวันทําการน้ัน ๆ กรณีท่ีเป็นข้อมูลของ
วันหยุดทําการให้ส่งข้อมูลในวันทําการก่อนหน้าวันดังกล่าว 

 

2.2.4.1.3 นอกจากท่ีระบุในหัวข้อ 2.2.4.7 “ค่าคุณลักษณะการเดินหน่วยผลิต (Operating 
Characteristics)” ในหัวข้อ  การวางแผนการการเดิน เครื่อ งกํ าเนิดไฟ ฟ้ า 
(Generation Scheduling) จ ะ ห ม า ย ร ว ม ถึ ง  Operating Characteristics 
ท้ังหมดท่ีนอกเหนือจากค่ากําลังผลิตไฟฟ้า 

 

2.2.4.1.4 ในการพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการด้านชลประทานและระดับนํ้าของอ่างเก็บนํ้า
ขอ งหั ว ข้ อ  การวางแผนการก าร เดิ น เค รื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟ ฟ้ า  (Generation 
Scheduling) ให้ใช้เฉพาะท่ีเป็นเร่ืองภายในประเทศไทย 
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2.2.4.2 วัตถุประสงค์ 
 

จุดมุ่งหมายของหัวข้อ 2.2.4 คือกําหนดข้ันตอนท่ีจะให้ กฟผ. ได้รับข้อมูลท่ีจําเป็นอย่าง
เพียงพอ และในเวลาท่ีแน่นอน เพ่ือใช้ในการทําแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับ 1 สัปดาห์ 
และ 1 วันล่วงหน้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ดังน้ี 

(ก) ความพร้อมและคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ข) การรับกระแสไฟฟ้าผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ 
(ค) การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(ง) ต้นทุนการผลิตของระบบ 
(จ) การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับ 
(ฉ) ความต้องการด้านชลประทาน ข้อจํากัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการใช้เช้ือเพลิง 
(ช) ข้อจํากัดของระบบส่งไฟฟ้า 
 

2.2.4.3 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ 
 

2.2.4.3.1 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ถูกเตรียมข้ึนบนพ้ืนฐานของข้อมูลจาก
แผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายเดือน ซ่ึงแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย 
(ก) การคาดการณ์กําลังผลิตไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ, การรับไฟฟ้าผ่านจุดเช่ือมต่อ

ระหว่างประเทศ และค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(ข) แผนบํารุงรักษาของผู้ เช่ือมต่อ , จุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ และแผน

บํารุงรักษาระบบส่ง ตามท่ีเตรียมข้ึนในหัวข้อ 2.2.2 
(ค) แผนการระบายนํ้า รวมถึงแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบ

สูบกลับ และ ความต้องการด้านชลประทานในแต่ละวัน 
 

2.2.4.3.2 กฟผ. จัดเตรียมแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ภายใต้กฎเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 

 

2.2.4.3.3 ก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวันพุธ โรงไฟฟ้าต่าง ๆ จะต้องส่งข้อมูลของแต่ละ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ถัดไปให้ กฟผ. เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย 
(ก) การแจ้งค่าความพร้อม โดยระบุถึงกําลังผลิตไฟฟ้าของแต่ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

ในช่วงเวลาใด ๆ 
(ข) กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อแจ้งค่าของความพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตกต่างไปจากค่า 

Registered Operating Characteristics หรือมีค่าต่างไปจากค่าท่ีผู้เช่ือมต่อ
ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าภายใต้หัวข้อ 2.2.4.3.3 ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปน้ี 
(1) ระบุคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (ตามท่ีระบุในหัวข้อ 2.2.4.7) 
(2) ค่าคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าค่าใหม่ 
(3) เวลาท่ีจะเริ่มใช้ค่าท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ 
(4) ระยะเวลาท่ีจะใช้ค่าท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ 

(ค) ข้อจํากัดในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า โดยคํานึงถึงภาวะแวดล้อม 
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2.2.4.3.4 ก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวันพุธ ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ จะต้องส่ง
ข้อมูลของแต่ละจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศสําหรับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ของ
สัปดาห์ถัดไปให้ กฟผ. โดยผ่านระบบโทรสาร (หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. ยอมรับ) 
โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย 
(ก) ความต้องการ, การคาดการณ์ หรือ ข้อตกลงในการรับ - จ่าย ไฟฟ้า  
(ข) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 
(ค) ข้อจํากัดในการรับ-จ่ายไฟฟ้า โดยคํานึงถึงภาวะแวดล้อม หรือ เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

 

2.2.4.3.5 ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันพฤหัสบดี หรือ 1 วันก่อนวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ 
ก่อนสัปดาห์ท่ีแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์จะมีผล กฟผ. จะ
ดําเนินการดังน้ี 
(ก) ระบุค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 2.2.1 
(ข) จัดทําร่างกําหนดการณ์ของแผนบํารุงรักษาหน่วยผลิตของผู้เช่ือมต่อ, จุด

เช่ือมต่อระหว่างประเทศ และแผนบํารุงรักษาระบบส่งในสัปดาห์ ตามท่ี
กําหนดในหัวข้อ 2.2.2 

(ค) กําหนดการระบายนํ้าเพ่ือการชลประทานเข่ือนต่าง ๆ ในแต่ละวันของสัปดาห์ 
โดยอาศัยข้อมูลในอดีต, สภาพอากาศ และข้อมูลท่ีมีการพิจารณาร่วมกับกรม
ชลประทาน 

(ง) จัดการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า, โรงไฟฟ้าพลังความร้อน, 
การรับไฟฟ้าจากต่างประเทศ และ โรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ อย่างประสิทธิภาพ 
โดยพิจารณาจาก 
(1) ความต้องการด้านชลประทาน 
(2) ค่าความพร้อมและคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(3) ข้อกําหนดด้านพลังไฟฟ้าสํารอง 
(4) ข้อจํากัดเกี่ยวกับเช้ือเพลิงและภาวะแวดล้อม 
(5) ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

(จ) ลําดับการเดินเคร่ืองของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ตามลําดับต้นทุนการผลิต 
(Merit Order) ตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 2.2.4.6 

(ฉ) คํานวณค่าต้นทุนการผลิตของระบบ ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า, การ
รับไฟฟ้าจากต่างประเทศ , ต้นทุนจากการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าภายใต้
ข้อจํากัดในระบบต่าง ๆ, ต้นทุนซ่ึงเกิดจากการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้านอก 
Merit Order และต้นทุนจากการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
แบบสูบกลับ 

(ช) จัดทําแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ และแจ้งแผนดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานภายใน กฟผ., โรงไฟฟ้าต่าง ๆ และผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

 

2.2.4.3.6 กรณีท่ี กฟผ. พิจารณาว่าไม่สามารถจัดให้มีพลังไฟฟ้าสํารองในระบบได้อย่าง
เพียงพอ (ตามข้อมูลท่ีโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แจ้งค่าความพร้อมมาให้) กฟผ. อาจจะ
ดําเนินการประสานผู้เช่ือมต่อท่ีแจ้งค่าความพร้อมตํ่ากว่าค่าทางสัญญาให้ปรับ
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ความพร้อมเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสม และ/หรือ ประสานงานเลื่อนการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีสามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีผลต่อการ
จัดทําแผนเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ 

 

2.2.4.4 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวัน 
 

2.2.4.4.1 แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวันถูกเตรียมขึ้นบนพ้ืนฐานของข้อมูลจาก
แผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายสัปดาห์ ซ่ึงแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย 
(ก) การคาดการณ์กําลังผลิตไฟฟ้าและค่าความต้องการใช้ไฟฟ้ารายคร่ึงช่ัวโมง 
(ข) แผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, จุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ และแผนการ

บํารุงรักษาระบบส่ง ตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 2.2.2  
(ค) แผนการระบายนํ้า รวมถึงแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

แบบสูบกลับ และ ความต้องการด้านชลประทานในแต่ละวัน 
 

2.2.4.4.2 กฟผ. จัดเตรียมแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายวันภายใต้กฎเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 

2.2.4.4.3 ก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกวันทําการ ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าสําหรับวันถัดไปให้ กฟผ. พิจารณา เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี 
กฟผ. กําหนด โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย  
(ก) ค่าความพร้อมของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 
(ข) กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อแจ้งค่าของความพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตกต่างไปจากค่า 

Registered Operating Characteristics หรือมีค่าต่างไปจากค่าท่ีผู้เช่ือมต่อ
ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าภายใต้หัวข้อ 2.2.4.3.3 ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปน้ี 
(1) ระบุคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (ตามท่ีระบุในหัวข้อ 2.2.4.7) 
(2) ค่าคุณลักษณะของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าค่าใหม่ 
(3) เวลาท่ีจะเริ่มใช้ค่าท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ 
(4) ระยะเวลาท่ีจะใช้ค่าท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ 
(5) สาเหตุของการแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อม 

(ค ) กรณี ท่ี ไม่ มี การแ จ้ ง ค่ า  Operating Characteristic กฟผ . จะ ถือ ว่า ค่ า
Operating Characteristic ซ่ึงแจ้งไว้ครั้งหลังสุดเป็นค่าท่ีจะนํามาใช้งาน 

(ง) ข้อจํากัดในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า โดยคาํนึงถึงภาวะแวดล้อม 
 

2.2.4.4.4 ก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกวัน ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ จะต้องส่งข้อมูล
ของแต่ละจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ สําหรับสัปดาห์ถัดไปให้ กฟผ. เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย 
(ก) ความต้องการ, การคาดการณ์ หรือ ข้อตกลงในการรับ - จ่าย ไฟฟ้า  
(ข) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 
(ค) กรณีท่ีจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ไม่มีการแจ้งค่าดังกล่าว กฟผ. จะทําการ

ประมาณค่าดังกล่าวและข้อจํากัดท่ีจะนํามาใช้งาน 
(ง) ข้อจํากัดในการรับ-จ่ายไฟฟ้า โดยคํานึงถึงภาวะแวดล้อม หรือ เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
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2.2.4.4.5 ก่อนเวลา 17.00 น. ของทุกวัน ก่อนวันท่ีแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายวันจะ
ถูกใช้งาน กฟผ. จะดําเนินการดังน้ี 
(ก) ระบุค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 2.2.1 
(ข) จัดทําร่างกําหนดการณ์ของแผนบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, จุดเช่ือมต่อระหว่าง

ประเทศ และแผนบํารุงรกัษาระบบส่งรายวัน ตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 2.2.2 
(ค) กําหนดการระบายนํ้าเพ่ือการชลประทานเข่ือนต่าง ๆ รายครึ่งช่ัวโมง โดย

อาศัยข้อมูลในอดีต, สภาพอากาศ และข้อมูลท่ีมีการพิจารณาร่วมกับกระทรวง
เกษตรฯและกรมชลประทาน 

(ง) จัดการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า, โรงไฟฟ้าพลังความร้อน, 
การรับไฟฟ้าจากต่างประเทศ และ โรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพิจารณาจาก 
(1) ความต้องการด้านชลประทาน 
(2) ค่าความพร้อมและคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(3) ข้อกําหนดด้านพลังไฟฟ้าสํารอง 
(4) ข้อจํากัดเกี่ยวกับเช้ือเพลิงและภาวะแวดล้อม 
(5) ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

(จ) ลําดับการเดินเคร่ืองของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ตามลําดับต้นทุนการผลิต 
(Merit Order) ตามท่ีกําหนดในหัวข้อ 2.2.4.6 

(ฉ) จัดทําแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวัน และแจ้งแผนดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานภายใน กฟผ., โรงไฟฟ้าต่าง ๆ และผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

 

2.2.4.4.6 กรณีท่ี กฟผ. พิจารณาว่าไม่สามารถจัดให้มีพลังไฟฟ้าสํารองในระบบได้อย่าง
เพียงพอ (ตามข้อมูลท่ีโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แจ้งค่าความพร้อมมาให้) กฟผ. อาจจะ
ดําเนินการประสานงานผู้เช่ือมต่อท่ีแจ้งค่าความพร้อมตํ่ากว่าค่าทางสัญญาให้ปรับ
ความพร้อมเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสม และ/หรือ ประสานเล่ือนการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าท่ีสามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีผลต่อการจัดทําแผน
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวัน 

 

2.2.4.5 การขอเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อม และ Operating Characteristics 
 

เม่ือใดท่ีผู้เช่ือมต่อหรือผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ พบว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศ มีค่าใดค่าหน่ึงซ่ึงได้ทําการแจ้งไปแล้วตาม 2.2.4.4.3 หรือ 2.2.4.4.4 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องแจ้งศูนย์ควบคุมของ กฟผ. ทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังระบุถึงค่าคุณลักษณะ
ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีต้องการปรับลดลง (ระบุเวลาท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวโดยทันที
ผ่านทางโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนแล้วแต่ท่ีได้ตกลงกัน และจะต้องทําการยืนยันเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ภายใน 2 ช่ัวโมง (โดยการขอเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อมดังกล่าวไม่รวม
ไปถึงค่าคุณลักษณะทางด้านต้นทุนการผลิต, Economic Operating Characteristics) 
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2.2.4.6 Merit Order 
 

2.2.4.6.1 Merit Order ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
 

2.2.4.6.1.1 กฟผ. จะจัดลําดับ Merit Order ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของแต่
ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซ่ึงลําดับดังกล่าวจะข้ึนกับต้นทุนการผลิตท่ี
เปลี่ยนแปลงต่อหน่วย ตามท่ีได้กําหนดในหัวข้อ 2.2.4.6.1.3 และ 
2.2.4.6.1.4 โดยคิดผลของค่าความสูญเสียในระบบส่งจากเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าดังกล่าวด้วย 

 

2.2.4.6.1.2 ค่ า  Merit Order น้ี จ ะ ต้ อ ง มี ก ารป รั บ ป รุ งอ ยู่ เส มอ ต ามก าร
เปลี่ยนแปลงของค่า Economic Operating Characteristics โดยแต่
ละโรงไฟฟ้าต้องแจ้งตามหัวข้อ 2.2.4 ซ่ึง กฟผ. จะทําการปรับปรุง 
Merit Order ตามความจําเป็นอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นส่วนหน่ึงของ
ข้ันตอนในการจัดทําแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ารายเดือน 

2.2.4.6.1.3 ค่า Economic Operating Characteristics ของแต่ละเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าท่ีส่งให้ จะแยกเป็นชนิดเช้ือเพลิง และ ความต้องการใช้พลังงาน 
(ตามท่ีระบุในหัวข้อ 2.2.4.7.2.2.3) โดยค่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของแต่ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะถูกคํานวณดังน้ี 
(ก) F : ค่าเช้ือเพลิง (บาท/หน่วยปริมาตร)  
(ข) C : ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (BTU/หน่วยปริมาตร)  
(ค) H : Heat Rate Curve ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีค่าโหลดต่าง ๆ 

(BTU/ชม.) 
(ง) M : ค่ากําลังผลิตไฟฟ้า (MW) 

ซ่ึงค่า Operating Cost (บาท/MWh) = ((F/C) x H) / M ท่ีค่าโหลดใด ๆ 
 

2.2.4.6.1.4 ค่า Economic Operating Characteristics ของแต่ละเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าท่ีส่งให้ จะแยกเป็นชนิดเช้ือเพลิง และ ความต้องการใช้พลังงาน 
(ตามท่ีระบุในหัวข้อ 2.2.4.7.2.2.4) โดยค่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของแต่ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะถูกคํานวณดังน้ี 
(ก) N : ค่าเช้ือเพลิงท่ี No-load (บาท/ชม.) 
(ข) P : Incremental Price (บาท/MWh) 
(ค) C : ค่ากําลังผลิตไฟฟ้า (MW) 

ซ่ึงค่า Operating Cost (บาท/MWh) = (N/C) + P 
 

2.2.4.6.2 Merit Order ของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 
 

ประสิทธิภาพของกังหันพลังนํ้ามีผลสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น Turbine Head และ
ค่า Active, Reactive Power ท่ีผลิต  การกําหนด Merit Order ของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า กฟผ. 
จะจัดเตรียม Loading Chart, Reservoir Characteristics Curve และ Discharge Curve 
ซ่ึงแตกต่างกันไปตามลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
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ประสิทธิภาพกับกําลังผลิตไฟฟ้าท่ีทําได้ ภายในช่วงของค่า Turbine Head ตามสภาพระดับ
นํ้าในอ่างเก็บนํ้าและระดับท้ายนํ้า นอกจากน้ียังมีอีกปัจจัยซ่ึงนํามาพิจารณาในการกําหนด 
Merit Order ของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า คือ ความต้องการทางด้านชลประทาน 

 

 2.2.4.7 ข้อมูลคุณลักษณะในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
 

  2.2.4.7.1 ความนํา 
 

2.2.4.7.1.1 แต่ละโรงไฟฟ้าต้องแจ้งค่า คุณลักษณะในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ตามท่ีระบุในหัวข้อ 2.2.4.7.2 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
ของตน (ซ่ึงค่าน้ีจะสะท้อนถึงสมรรถนะจริง ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ี
ถูกกําหนดตาม มาตรฐานการดําเนินงาน, Prudent Practice) 

 

2.2.4.7.1.2 ในส่วนของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า ให้แจ้งค่าคุณลักษณะในการ
เดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีภาวะ “Cold” เท่าน้ัน เน่ืองจากไม่มีค่าท่ี
ภาวะ “Warmth- Varying”  

 

2.2.4.7.1.3 ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับ ความสามารถในการสูบนํ้า
จะถูกจัดอยู่ในคุณลักษณะในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วย ซ่ึงเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าพลังนํ้าดังกล่าว ต้องสามารถใช้เป็นเคร่ืองสูบนํ้ากลับ 

2.2.4.7.1.4 ในส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าต้องแจ้งค่า 
และ อธิบายเกี่ยวกับ Warmth Condition ซ่ึงจะใช้แสดง คุณลักษณะ
ในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีภาวะ “Warmth - Varying” ให้แก่ 
กฟผ. ทราบ การแจ้งค่าต้องทําตามท่ีระบุในหัวข้อ 2.2.4.7.2.1 และ 
กฟผ. อาจขอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวได้ 

 

2.2.4.7.1.5 แต่ละผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะต้องแจ้งความสามารถในการรับ
ไฟฟ้าเข้า (Import) หรือการจ่ายไฟฟ้าออก (Export) หรือการให้กําลัง
ผลิตไฟฟ้าสํารอง (ซ่ึงค่าน้ีจะสะท้อนถึง สมรรถนะจริงของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า ท่ีถูกกําหนดตามมาตรฐานการดําเนินงาน , Prudent 
Practice) ปริมาณการรับไฟฟ้าเข้า และจ่ายไฟฟ้าออก รวมท้ังราคาใน
การรับไฟเข้าได้ระบุไว้ใน 2.2.4.7.3 

 

  2.2.4.7.2 การแจ้งค่าของโรงไฟฟ้า (Generator Declarations) 
 

2.2.4.7.2.1 Warmth Conditions 
 

2.2.4.7.2.1.1 ภาวะ “Cold” และ “Hot” 
ภาวะ นับจากเวลาท่ีปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นต้นไป 
Cold   มากกว่า [     ] ช่ัวโมง 
Hot น้อยกว่า [     ] ช่ัวโมง 

2.2.4.7.2.1.2 “Warm” Condition คือภาวะที่ ไม่ใช่ท้ัง Hot และ 
Cold 
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2.2.4.7.2.2 คุณลักษณะในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
 

2.2.4.7.2.2.1 คุณลักษณะในการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ในชุดแรกจะ
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเปลี่ยนระดับ Active 
หรือ Reactive Power ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และใน
กรณีของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับจะเกี่ยวกับ
ความสามารถ ในการสูบนํ้ากลับ จ า ก  อ่ า ง เก็ บ นํ้ า
ด้านล่าง ไปเก็บไว้ท่ีอ่างเก็บนํ้าด้านบน รายละเอียดมี
ดังน้ี 
(ก) Capacity คือกําลังผลิตไฟฟ้ามีหน่วยเป็น MW ซ่ึง
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตได้หลังจากจ่ายให้กับ
อุปกรณ์ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้ว และจะหมายถึง
กําลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดท่ีทําได้ 
(ข) Minimum Generation คือระดับตํ่าสุดของกําลัง
ผลิตไฟฟ้ามีหน่วยเป็น MW ซ่ึงเครื่องกําเนิดไฟฟ้ายัง
สามารถเดินได้ตลอด 
(ค) Maximum Generation คือระดับกําลังผลิตไฟฟ้าท่ี
มากกว่ากําลังผลิตไฟฟ้าท่ีแจ้งมา มีหน่วยเป็น MW ซ่ึง
สามารถเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้เพียงในระยะเวลาสั้น ๆ 
(ง) Reactive Power Capability คือระดับพลังไฟฟ้า
เสมือน ท้ัง Leading และ Lagging ท่ีระดับกําลังผลิต
ไฟฟ้าหน่ึง ๆ โดยมีสูตรคํานวณดังน้ี  

 Reactive Power = V * I * sin  โดย  คือ Phase 
Angle 
(จ) Spinning Reserve Capability คือ ความสามารถ 
Control ในขณะที่ยังไม่ได้เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเต็มท่ี 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ 
(ฉ) Notice To Synchronize คือ ช่วงเวลา มีหน่วยเป็น
ช่ัวโมง ต้ังแต่เม่ือโรงไฟฟ้าได้รับการแจ้งให้ขนานเครื่อง 
กําเนิดไฟฟ้าถึงเวลาท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสามารถขนาน
เข้าระบบ ในภาวะ Warmth Conditions ต่อไปน้ี Cold 
(With Boiler Cold), Cold (With Boiler On Hot 
Standby), Warm And Hot 
(ช ) Block Load On Synchronization คื อ  ร ะ ดั บ
กําลังผลิตไฟฟ้าทันทีทันใด มีหน่วยเป็น MW ซ่ึงเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าต้องใช้ในการขนานเข้าระบบ อาจต้องระบุ
ภาวะ Hot, Warm และ Cold ด้วย  
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(ซ) Loading Rate คือ อัตราสูงสุดของเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้า ในการเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟ้า ภายใต้การควบคุมใน
ภาวะปกติ หลังจากขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบ มี
หน่วยเป็น MW / นาที สําหรับ ระดับกําลังผลิตไฟฟ้า 
และ Warmth Condition ต่างๆ 
(ฌ) De-loading Rate คือ อัตราสูงสุดของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าในการลดกําลังผลิตไฟฟ้า ภายใต้การควบคุมใน
ภาวะปกติ มีหน่วยเป็น MW / นาที สําหรับระดับกําลัง
ผลิตไฟฟ้าและ Warmth Condition ต่าง ๆ 
(ญ ) Minimum Up-Time คือ ระยะเวลาน้อยท่ีสุด มี
หน่วยเป็นช่ัวโมง ท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต้องใช้ในการ
ขนานเข้าระบบ  
(ฎ) Minimum Down-Time คือ ระยะเวลาน้อยท่ีสุด มี
หน่วยเป็นช่ัวโมง ท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต้องใช้ในการปลด
ออกจากระบบ 
(ฏ ) Maximum Fuel Switching Times คื อ  จํ านวน
ครั้งสูงสุดของการเปล่ียนเช้ือเพลิง ซ่ึงเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
จะถูกขอให้ทําได้ภายใน ช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง  
(ฐ) Turbine Head คือ ระยะความสูงคาดคะเนของ 
Turbine ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพของโรงไฟฟ้า (สําหรับ 
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ังหมด) 
(ฑ) River Flow Rate คือ อัตราการไหลคาดคะเน ของ
แม่นํ้า (มีหน่วยเป็น เมตร3 /ช่ัวโมง) ซ่ึงเหมาะสมกับ
สภาพของโรงไฟฟ้า (สําหรับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าประเภท 
Run - Of - River เท่าน้ัน)   
(ฒ) Reservoir Capacity คือ ปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บอยู่ใน
อ่างเก็บนํ้า (สําหรับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท่ีมีอ่างเก็บนํ้า 
เท่าน้ัน รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับด้วย) 
(ณ) Pumping Capability คือ ปริมาณนํ้า ท่ีสามารถสูบ
ได้ (มีหน่วยเป็น เมตร3/ช่ัวโมง) ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงไฟฟ้า (สําหรับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับ
เท่าน้ัน) 
(ด ) Pumping Availability คื อ  ระยะ เวลาท่ี เครื่ อ ง
กําเนิดไฟฟ้าใช้ในการสูบนํ้า และ พลังไฟฟ้าท่ีต้องการใช้
ในการขับเคล่ือนเครื่องสูบนํ้า ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพของ
โรงไฟฟ้า (สําหรับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับเท่าน้ัน)
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2.2.4.7.2.2.2 คุณลักษณะในการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ในชุดท่ี 2 จะ
เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยคํานึงถึงการ
ประหยัดต้นทุน ตามท่ีได้ตกลงกับ กฟผ. ทางโรงไฟฟ้า
อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดังกล่าว 
ตามท่ีระบุ ใน 2.2.4.7.2.2.3 หรือ 2.2.4.7.2.2.4 ข้อใด
ข้อหน่ึงคุณลักษณะในการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเหล่าน้ี 
เรียกว่า คุณลักษณะในการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทาง
เศรษฐศาสตร์(Economic Operating Characteristics) 

2.2.4.7.2.2.3 สําหรับทางเลือกท่ี 1 โรงไฟฟ้าต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(ก) Fuel ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(ข ) Specific Energy Content Of Fuel คื อปริมาณ
ของพลั งงาน เป็น  BTU ต่อปริมาณ  หรือ  นํ้ าห นัก 
มาตรฐาน ของเช้ือเพลิง 
(ค) Start - Up Heat คือปริมาณของพลังงาน มีหน่วย
เป็น BTU / Start - Up ซ่ึงต้องการใช้ในการเริ่มขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ในภาวะ Cold (With Boiler Cold), 
Cold (With Boiler On Hot Standby), Warm And 
Hot Conditions  
(ง) No-load Heat คือปริมาณของพลังงาน มีหน่วยเป็น 
BTU / ช่ัวโมง ซ่ึงต้องการใช้ในการรักษาสภาพการขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไว้ โดยท่ียังไม่ได้ให้กําลังผลิตไฟฟ้า 
(MW Output = 0) 
(จ ) Incremental Heat คือปริมาณของพลั งงาน  มี
หน่วยเป็น BTU / MWh ซ่ึงเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าต้องใช้ใน
การผลิตกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Output) 
(ฉ) Standby Start Up Heat คือปริมาณของพลังงาน 
เป็น BTU ซ่ึงต้องใช้ในการทําให้ Boiler ซ่ึงอยู่ในภาวะ 
Cold หรือ Warm ไปอยู่ท่ีภาวะ Hot Standby 
(ช) Hot Standby Heat คือปริมาณของพลังงาน เป็น 
BTU / ช่ัวโมง ซ่ึงต้องการใช้ในการรักษาให้ Boiler คง
อยู่ในภาวะ Hot Standby  
(ซ ) Start O And M Costs คื อ  ต้น ทุน  ท่ี ใช้ ในการ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ Start - Up เท่าน้ัน มี
หน่วยเป็น บาท / Start - Up โดยไม่เกี่ยวกับ ต้นทุน ค่า
เช้ือเพลิง 
(ฌ ) Output O And M Costs คือ ต้นทุนท่ีใช้ในการ
เดินเคื่องและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในส่วนท่ี
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เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังไฟฟ้าเท่าน้ัน มีหน่วยเป็น บาท 
/ MWh โดยไม่เกี่ยวกับ ต้นทุนค่าเช้ือเพลิง 
(ญ) Standby Start Up O And M Costs คือ ต้นทุนท่ี
ใช้ในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และบํารุงรักษาเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการทําให้ Boiler ไป
อยู่ในภาวะ Hot Standby เท่าน้ัน มีหน่วยเป็น บาท/ 
Start โดยไม่เกี่ยวกับต้นทุนค่าเช้ือเพลิง 
(ฎ) Hot Standby O And M Costs คือ ต้นทุนท่ีใช้ใน
การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด
ไฟ ฟ้ าในส่ วน ท่ี เกี่ ยวข้อ งกับการรักษาภาวะ  Hot 
Standby ของ Boiler เอาไว้เท่าน้ัน มีหน่วยเป็น บาท / 
ช่ัวโมง โดยไม่เกี่ยวกับต้นทุนค่าเช้ือเพลิง 

2.2.4.7.2.2.4 สําหรับทางเลือกท่ี 2 โรงไฟฟ้าต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(ก) Start - Up Price คือ ราคาสําหรับการ Start - Up 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มีหน่วยเป็น บาท / ช่ัวโมง ท่ีภาวะ 
Cold (with Boiler Cold), Cold (with Boiler On 
Hot Standby), Warm And Hot Conditions 
(ข) No-load Price คือ ราคา สําหรับการรักษาสภาพ
การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าไว้ แต่ยังไม่ได้ให้กําลังผลิต
ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น บาท / ช่ัวโมง  
(ค) Incremental Price คือ ราคาของพลังงานไฟฟ้า แต่
ละ MWh มีหน่วยเป็น บาท / MWh และเป็นส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนจาก No-load Price 
(ง ) Standby Start Price คื อ  ราค าขอ งก าร ทํ าให้ 
Boiler ซ่ึงอยู่ในภาวะ Warm หรือ Cold ไปสู่ภาวะ Hot 
Standby มีหน่วยเป็น บาท / Start  
(จ) Hot Standby Price คือ ราคาของการรักษา Boiler 
ให้คงภาวะ Hot Standby ไว้ 

2.2.4.7.3 ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ การแจ้งค่าข้อมูลของจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะ
ระบุถึงความสามารถในการรับไฟฟ้า หรือการจ่ายไฟฟ้าออก หรือการให้กําลังผลิต
ไฟฟ้าสํารอง หรือการให้บริการอ่ืน ๆ ต้นทุน (หรือ ราคา) ในการรับไฟฟ้าเข้า 
รวมถึงปริมาณท่ีคาดคะเน และระยะเวลาของการรับไฟฟ้าเข้า และจ่ายไฟฟ้าออก 
กฟผ. จะทําการตกลงกับ ผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ เก่ียวกับคุณลักษณะในการ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าว่ามีอะไรบ้างท่ีควรจะระบุให้แจ้งค่า ตามหัวข้อ 2.2.4.7 น้ี 
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2.2.5 การส่ังการระบบผลิตไฟฟ้า (Generation Dispatching) 
 

2.2.5.1 บทนํา 
 

2.2.5.1.1 หัวข้อน้ีแสดงข้ันตอนการส่ังการและแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะเป็น
ส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากหัวข้อ 2.2.4 และ 2.2.6 ประกอบด้วย  
(ก) การแจ้งคําสั่งการให้ผู้เช่ือมต่อ 
(ข) การให้ความเห็นชอบแก่ผู้เช่ือมต่อหรือผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศเพ่ือปลด

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือ อุปกรณ์ออกจากระบบตามแผนงาน 
(ค) ปรับแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวันใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามสภาพ

ระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

2.2.5.1.2 การสั่งการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายไฟฟ้า หรือ การดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจ่ายไฟฟ้าผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ร่วมกันระหว่าง กฟผ. และผู้เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

 

2.2.5.2 วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ของหัวข้อ 2.2.5 คือ ต้องการให้ กฟผ. สามารถจัดบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้า, 
การรับซ้ือไฟฟ้า และ ความต้องการใช้ไฟฟ้า ให้มีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังมี 
กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองท่ีเพียงพอ ดังน้ี 

(ก) การระบุแผนการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ตามแผนงานใน
แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวัน 

(ข) Merit Order ตามท่ีกล่าวในหัวข้อ 2.2.4 
 
(ค) การรักษาสภาพระบบให้มีเสถียรภาพ 
(ง) มาตรฐานการควบคุมความถ่ีและแรงดันไฟฟ้าของระบบ  

 

2.2.5.3 ข้อมูลในการสั่งการ 
 

พิจารณาสั่งการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า, การรับ – จ่ายไฟฟ้า หรือ การอนุญาตให้ปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า หรือจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ตามแผนงาน กฟผ. จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
ดังต่อไปน้ี 

(ก) แผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวันของวันดังกล่าว ตามหัวข้อ 2.2.4  
(ข) ค่าความพร้อมและคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ซ่ึงแจ้งไว้ล่าสุด ตามหัวข้อ 

2.2.4.4.3 หรือ 2.2.4.5.1 
(ค) ความสามารถในการรับ – จ่ายไฟฟ้าผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศตามท่ีผู้เช่ือมต่อ

ระหว่างประเทศได้แจ้งกับ กฟผ. ตามข้อ 2.2.4.4.4 หรือ 2.2.4.5.1 
(ง) ข้อมูลค่าความถ่ี และแรงดันไฟฟ้า ผา่นระบบ SCADA 
(จ) ข้อมูลอ่ืน ๆ ซ่ึง กฟผ. พิจารณาว่ามีความเก่ียวข้อง 
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2.2.5.4 การปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามแผนงาน 
 

การพิจารณาการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามแผนงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนพ้ืนฐาน
ดังน้ี 

(ก) การรักษาระดับกําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง 
(ข) การควบคุมต้นทุนการผลิต 

 

2.2.5.5 การสั่งการ 
 

2.2.5.5.1 ลักษณะของการสั่งการ 
 

2.2.5.5.1.1 การสั่งการในวันท่ีพิจารณาน้ัน สามารถแจ้งคําสั่งการได้ท่ีเวลาใด ๆ ใน
วันดังกล่าว หรือ สามารถแจ้งล่วงหน้าวันดังกล่าวได้  

 

2.2.5.5.1.2 กฟผ. จะสั่งการไปยังผู้เช่ือมต่อโดยตรง และจะต้องมีการแจ้งช่ือของผู้
ประสานงานท้ัง 2 ฝ่าย ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีได้มีการ
ตกลงระหว่าง กฟผ. กับ ผู้เช่ือมต่อ โดยรูปแบบของคําสั่งการจะเป็น
ตามข้อ 2.2.5.7 

 

2.2.5.5.1.3 เม่ือได้รับคําสั่งการแล้วผู้ เช่ือมต่อต้องแจ้งการรับทราบคําสั่งการ
ดังกล่าวทันทีว่าสามารถปฏิบัติได้ตามคําสั่งการดังกล่าวหรือไม่ ซ่ึงผู้
เช่ือมต่ออาจปฏิเสธการปฏิบัติตามคําสั่งการของ กฟผ. ได้ต่อเม่ือ 
(ก) กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบุคคลากรหรืออุปกรณ์ของผู้

เช่ือมต่อ 
(ข) กรณีท่ีคําสั่งการน้ันอยู่นอกเหนือความสามารถของเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟ้าตามท่ีได้แจ้งไว้ในข้อ 2.2.4.4.3 หรือ 2.2.4.5.1 โดย 
(1) กฟผ. ไม่ได้แจ้งว่า คําสั่งการดังกล่าวน้ันเป็นคําสั่งการในกรณีท่ี

เกิดภาวะฉุกเฉิน 
(2) คําสั่งการดังกล่าวแจ้งให้ดําเนินการนอกเหนือความสามารถ

และกําลังผลิตไฟฟ้าท่ีได้แจ้งไว้ 
 

2.2.5.5.1.4 กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อพบปัญหาท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งการ
ได้ ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบทันที  

 

2.2.5.5.1.5 นอกจากคําสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับค่า Active Power แล้ว อาจหมาย
รวมไปถึงคําสั่งการดังน้ี 
(ก) คําสั่งการให้ใช้งานหรือไม่ใช้งานระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 

(Automatic Generation Control : AGC) ของ กฟผ. 
(ข) คําสั่งการให้ผู้เช่ือมต่อช่วยปรับความถ่ีของระบบตามกําลังผลิต

ไฟฟ้าสํารองที่มี 
(ค) คําสั่งการให้ผู้เช่ือมต่อช่วยปรับแรงดันของระบบ โดยการปรับค่า 

Reactive Power ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
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(ง) คําสั่งการให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในเวลาท่ีกําหนด  
(จ) คําสั่งการให้ผู้เช่ือมต่อขนานหรือปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ฉ) คําสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับการ Energize หรือการปรับ Tap หม้อ

แปลงของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ช) คําสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับระบบป้องกันในส่วนท่ีผู้เช่ือมต่อเช่ือมโยง

กับระบบส่งของ กฟผ. 
(ฌ) คําสั่งการท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมใด ๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องในส่วนท่ีผู้

เช่ือมต่อเช่ือมโยงกับระบบส่งของ กฟผ. 
(ญ) คําสั่งการให้ผู้เช่ือมต่อเปล่ียนชนิดของการใช้เช้ือเพลิง (โดยสิทธ์ิ

ดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง กฟผ. และผู้เช่ือมต่อแลว้) 
(ฎ) คําสั่งการให้ผู้เช่ือมต่อพลังนํ้าระบายนํ้าเพ่ือการชลประทาน 
(ฏ) คําสั่งการผู้เช่ือมต่อพลังนํ้าแบบสูบกลับให้ดําเนินการสูบนํ้ากลับ 

 

2.2.5.5.2 การปฏิบัติตามคําสั่งการจากผู้เช่ือมต่อ 
 

2.2.5.5.2.1 ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติตามคําสั่งการของ กฟผ. โดยทันที ยกเว้น กรณีท่ี
เป็นไปตามหัวข้อ 2.2.5.5.1.3 หรือ กรณีได้มีการบันทึกเกี่ยวกับ
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคําสั่งการตามหัวข้อ 2.2.5.5.1.4 

 

2.2.5.5.2.2 ภายใต้ข้อกําหนดในหัวข้อ 2.2.5.5.2.1 ผู้เช่ือมต่อจะต้องปฏิบัติตามท่ี
ได้รับคําสั่งการให้สําเร็จลุล่วงและมีความถูกต้องในการปฏิบัติ ดังน้ี 
(ก) การปลดหรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตรงตามเวลาในคําสั่งการ 
(ข) การผลิตไฟฟ้าตามค่าส่ังการ (รวมถึงการปรับความถ่ีในระบบ กรณี

ท่ีความถ่ีเบ่ียงเบนไปจากค่าเป้าหมาย) ผู้เช่ือมต่อจะต้องจ่ายไฟฟ้า
ให้ได้โดยมีค่าความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ ±5% ของค่ากําลังผลิต
ไฟฟ้าตามค่าคุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีได้แจ้งไว้ 
(Registered Operating Characteristics) 

2.2.5.6 การปรับแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวัน 
 

กฟผ. จะทําการปรับแผนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวันใหม่ตามความจําเป็น โดยการ
ปรับแผนดังกล่าวจะนําปัจจัยต่าง ๆ ตามหัวข้อ 2.2.4.4 และ 2.2.4.5 มาประกอบการพิจารณาตาม
ความจําเป็น 

 

2.2.5.7 รูปแบบของการสั่งการ (Instruction) 
 

 2.2.5.7.1 คําสั่งการควบคุมระบบ 
 

  2.2.5.7.1.1 ตามปกติคําสั่งการควบคุมระบบจะทําในลักษณะดังน้ี 
(ก) แจ้งช่ือบุคคลากรท่ีประสานงานของทั้งสองฝ่าย 
(ข) แจ้งช่ือหน่วยผลิตไฟฟ้าท่ีจะทําการสั่งการควบคุม สําหรับโรงไฟฟ้า

พลังนํ้าแบบสูบกลับให้แจ้งช่ือของ Pump ท่ีจะทําสั่งการควบคุม 
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ถ้าช่ือของ Pump ไม่เหมือนกับช่ือของหน่วยผลิตไฟฟ้าซ่ึงสัมพันธ์
กัน  

(ค) ภาระที่จะให้หน่วยผลิตทําหรือ ค่าโหลดท่ีต้องการส่ังการ 
(ง) กําหนดเวลาท่ีจะให้หน่วยผลิตเริ่มปฏิบัติตามการสั่งการดังกล่าว 

(ถ้าเวลาท่ีจะให้ปฏิบัติไม่ใช่เวลาเดียวกับเวลาท่ีสั่งการ) 
(จ) เป้าหมายของเวลาท่ีจะต้องทําให้โหลดได้ตามคําสั่งการ หรือ

เป้าหมายของเวลาท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งการให้เสร็จสิ้น 
(ฉ) เวลาท่ีแจ้งคําสั่งการ 
 

2.2.5.7.1.2 ตัวอย่างของคําสั่งการหลัก ๆ เป็นตามตัวอย่างข้างล่าง ในแต่ละตัวอย่าง
สมมติว่าได้มีการแจ้งช่ือของพนักงานกะผู้ซ่ึงทําการติดต่อแล้ว 

 

2.2.5.7.2 คําสั่งการให้เปลี่ยนแปลงพลังไฟฟ้า 
 

ในแต่ละตัวอย่างหน่วยผลิตท่ี 3 ได้รับคําสั่งการให้เปลี่ยนค่าพลังไฟฟ้าไปท่ี 200 MW 
โดยแจ้งคําสั่งการท่ีเวลา 13.00 น. 

(ก) ตัวอย่างแรก ให้กระทําตามคําสั่งการทันที “หน่วยผลิตท่ี 3 ขอจ่ายโหลดท่ี 200 
MW สั่งการเวลา 13.00 น.” 

(ข) ตัวอย่างท่ีสอง ให้กระทําตามคําสั่งการในอีก 1 ชม. “หน่วยผลิตท่ี 3 ขอให้เริ่ม
เปล่ียนการจ่ายโหลดไป ท่ี 200 MW ต้ังแต่เวลา 14.00 น. สั่งการเวลา 13.00 น.” 

(ค) ตัวอย่างสุดท้าย ให้กระทําตามคําสั่งการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 13.30 น. “หน่วย
ผลิตท่ี 3 ขอให้เปลี่ยนการจ่ายโหลดไปท่ี 200 MW ก่อนเวลา 13.30 น.” 

 

2.2.5.7.3 คําสั่งการให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
 

2.2.5.7.3.1 โดยท่ัวไป ในคําสั่งการให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบ จะมีคําสั่ง
การกําหนดค่าโหลดท่ีจะต้องจ่ายร่วมด้วย แต่ถ้าไม่ได้มีคําสั่งการกําหนด
ค่าโหลดรวมอยู่โรงไฟฟ้าจะต้องขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบ แล้ว
ทําการเพ่ิมโหลดด้วย Loading Rate ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าไปจนถึงค่า 
Minimum Generation (เม่ือทําการเพ่ิมโหลดเสร็จ โรงไฟฟ้าจะแจ้งให้ 
กฟผ. ทราบว่าได้เพ่ิมโหลดเสร็จเรียบร้อย) ในการออกคําส่ังการให้ขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  กฟผ. จะใช้ช่วงเวลาในการ Start - Up ท่ีโรงไฟฟ้า
แจ้ง (Notice To Synchronize) ในการพิจารณาสั่งการ และโดยท่ัวไป
จะกําหนดเวลาท่ีต้องการจะให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบ 
(Target Time) 

 

2.2.5.7.3.2 ในตัวอย่างต่อไปน้ี หน่วยผลิตท่ี 2 ถูกสั่งให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
โดยสั่งการท่ีเวลา 08.00 น. สําหรับช่วงเวลาท่ีใช้ในการขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าใช้เวลา 4 ชม. 
(ก) ในตัวอย่างแรก เวลาท่ีต้องการให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเท่ากับ

ช่วงเวลาในการ Start - Up (Notice to Synchronize) “หน่วย
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ผลิตท่ี 2 ขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีเวลา 12.00 น. สั่งการเวลา 
08.00 น.” 

(ข) ถ้าเวลาท่ีจะให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้ายาวกว่าช่วงเวลาท่ีใช้ในการ 
Start -Up (Notice to Synchronize) ลักษณะคําสั่งการจะเป็น
ดังน้ี “หน่วยผลิตท่ี 2 ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีเวลา 14.00 น. สั่ง
การ เวลา 08.00 น.” 

 

 2.2.5.7.4 คําสั่งการให้ปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
 

2.2.5.7.4.1 ในการออกคําสั่งการให้ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าน้ันถือว่าจะต้องมีคําสั่ง
การให้ลดพลังไฟฟ้าร่วมด้วยและในกรณีท่ีไม่ได้ต้องการให้ปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าในทันทีจะต้องแจ้งเวลาที่จะให้ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วย 
(Target Time) 

 

2.2.5.7.4.2 ในตัวอย่างต่อไปน้ี หน่วยผลิตท่ี 1 กําลังจ่ายไฟฟ้าอยู่ท่ี 60 MW และมี
ค่า De-loading Rate ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเท่ากับ 6 MW/นาที ได้ทํา
การออกคําสั่งการให้ปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าออกที่ เวลา 11.00 น. 
โรงไฟฟ้าจะสามารถปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ภายในเวลา 11.10 น. 
(ก) ถ้าต้องการให้หน่วยผลิตท่ี 1 ทําการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยเร็ว 

คําสั่งการจะเป็นดังน้ี “หน่วยผลิตท่ี 1 ขอปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
ออก สั่งการเวลา 11.00 น.” 

(ข) ถ้าต้องการให้หน่วยผลิตท่ี 1 ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เวลา 12.00 
น. คําสั่งการจะเป็นดังน้ี “หน่วยผลิตท่ี 1 ขอปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ออกท่ีเวลา 12.00 น. สั่งการเวลา 11.00 น.” 

 

2.2.5.7.5 คําสั่งการเพ่ือการควบคุมความถ่ี 
 

2.2.5.7.5.1 คําสั่งการเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของระบบโดยศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าส่วนกลางของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทําการนํา AGC เข้า
ใช้งาน การควบคุมความถ่ีดังกล่าวกระทําโดยระบบ SCADA ภายใต้การ
ดูแลของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

2.2.5.7.5.2 ตัวอย่างคําสั่งการเพ่ือนําระบบ AGC เข้าหรือออกจากการใช้งาน 
“โรงไฟฟ้าพระนครใต้หน่วยท่ี 1 “ON” ระบบ AGC เวลา 12.00 น. สั่ง
การเวลา 08.00 น.”, “โรงไฟฟ้าพระนครใต้หน่วยท่ี 1 “OFF” ระบบ 
AGC เวลา 12.00 น. สั่งการเวลา 08.00 น.” 
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2.2.6 การควบคุมความถ่ีและแรงดัน (Frequency and Voltage Control) 
 

2.2.6.1 บทนํา 
 

2.2.6.1.1 หัวข้อ 2.2.6 กําหนดข้ันตอนสําหรับให้ กฟผ. ใช้ในการควบคุมค่าความถ่ีและ
แรงดันของระบบ และกําหนดหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.2.6.1.2 การรักษาค่าความถ่ีและแรงดันของระบบเป็นประเด็นสําคัญท่ีใช้ในการพิจารณา
วางแผนและสั่งการผลิตไฟฟ้า ดังน้ัน ข้ันตอนท่ีกําหนดใน 2.2.6 จะสัมพันธ์กันกับ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ใน 2.2.4 และ 2.2.5 

 

2.2.6.1.3 ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน Under Frequency Emergency (ระบบมีความถ่ีตํ่ากว่า 
47.9 Hz หรือตํ่ากว่า 48.0 Hz แล้วแต่กรณี), Partial Blackout, Total Blackout 
และ High Frequency Emergency (ระบบมีความถ่ีสูงกว่า 51.00 Hz หรือ 
51.10 Hz แล้วแต่กรณี) รวมถึงช่วงระหว่างการกู้ระบบกลับสู่สภาพการจ่ายไฟฟ้า
ปกติ (Restoration Period) ระบบพลังไฟฟ้าอาจมีค่าความถ่ีและแรงดันท่ีอยู่นอก
ช่วงการทํางานในภาวะปกติ (49.5-50.5 Hz และ ±5% ของแรงดันระบบ) และใน
การวางแผนและสั่งการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าอาจไม่ได้เป็นไปตาม Merit 
Order 

 

2.2.6.2 วัตถุประสงค์ 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดข้ันตอนท่ีจะช่วยให้ กฟผ. สามารถรักษาค่าความถ่ีและแรงดันของ
ระบบภายใน Operating Limits ท่ีกําหนด มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ 

 

2.2.6.3 การควบคุมความถ่ีของระบบ 
 

2.2.6.3.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

กฟผ. มีหน้าท่ีในการประสานงานวางแผนการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
และการรับซ้ือหรือขายไฟฟ้ากับต่างประเทศผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศ และทําการ
ออก Instruction เพ่ือท่ีจะควบคุมค่าความถ่ีของระบบ และรักษาระดับกําลังผลิตไฟฟ้า
สํารอง (Operating Reserve) ในระบบให้เพียงพอ 

 

2.2.6.3.2 การควบคุมความถ่ี 
 

2.2.6.3.2.1 กฟผ . จะรักษาความถ่ีของระบบที่ 50 Hz โดยการควบคุมผ่าน 
Automatic Generation Control (AGC) 

2.2.6.3.2.2 ผู้เช่ือมต่อต้องยอมให้หน่วยผลิตไฟฟ้าของตน ทําการผลิตไฟฟ้าภายใต้
การควบคุมของระบบ AGC (จาก กฟผ.) หรือ Governor Droop 
(ของโรงไฟฟ้า) ตลอดช่วงเวลาท่ีเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ ยกเว้นว่าจะติดข้อขัดข้องทางเทคนิค (ซ่ึงผู้เช่ือมต่อต้อง
รายงานเหตุการณ์ต่อ กฟผ. โดยเร็วท่ีสุด หรือได้รับการบรรเทาภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติตาม 2.2.6.3.2 จาก กฟผ.) 
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2.2.6.3.2.3 โรงไฟฟ้าต้องสามารถตอบสนองเม่ือค่าความถ่ีของระบบเปลี่ยนแปลง 
นอกช่วง 50 ± 0.05 Hz ตลอดช่วงเวลาท่ีขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใน
ระบบ  สําหรับโรงไฟฟ้าท่ี มี  Gas Turbine ต้องต้ังให้  Governor 
สามารถทํางานได้ท่ี Droop Characteristic 4% ท้ังน้ี กฟผ. จะเป็นผู้
กําหนด %Droop Setting และโรงไฟฟ้าไม่สามารถทําการแก้ไขโดย
ท่ีไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ก่อน 

2.2.6.3.2.4 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 48.00 Hz หรือสูงกว่า 51.00 Hz ต่อเน่ืองเกิน    
1 นาที ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออก
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้
เช่ือมต่อ 

2.2.6.3.2.5 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 47.90 Hz หรือสูงกว่า 51.10 Hz ผู้ เช่ือมต่อ
สามารถตัดการเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้ เช่ือมต่อออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ 
ตามรูปท่ี 2.1 

2.2.6.3.2.6 โรงไฟฟ้าต้องทําการเพ่ิมหรือลดกําลังผลิตไฟฟ้าตาม 2.2.6.3.2.3 โดย
ไม่ต้องรอคําสั่งการจาก กฟผ. และให้ดําเนินการจนกว่าความถ่ีของ
ระบบจะกลับสู่ Target Frequency หรือ จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะได้รับ 
Instruction จาก กฟผ. (ตามเงื่อนไข 2.2.5) และผู้เช่ือมต่อจะต้อง
แจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงสิ่งท่ีผู้เช่ือมต่อได้ดําเนินการเพ่ือช่วย กฟผ. 
ควบคุมความถ่ีของระบบ โดยเร็วท่ีสุด ท้ังน้ี ต้องแจ้งภายใน 5 นาที
หลังจากท่ีความถ่ีระบบกลับสู่ภาวะปกติ 

2.2.6.3.2.7 ระหว่างเกิดเหตุการณ์  High Frequency Emergency (ระบบมี
ความถ่ีสูงกว่า 51.00 หรือ 51.10 Hz แล้วแต่กรณี) โรงไฟฟ้าอาจถูก
สั่งการให้ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบแม้ว่าจะขัดกับ 
Minimum Uptime แต่หากผู้เช่ือมต่อพิจารณาแล้วว่าการปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าน้ันอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือโรงไฟฟ้า 
ก็สามารถทําการปฏิเสธ Instruction น้ันได้ 

2.2.6.3.2.8 ในการจัดเตรียมแผนการผลิตรายสัปดาห์หรือแผนการผลิตรายวัน 
หรือระหว่างการสั่งการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า หาก 
กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะจัดแผนให้ระบบมีกําลัง
ผลิตไฟฟ้าสํารองเพียงพอ (Operating Reserve) ตามค่าความพร้อม
ท่ีโรงไฟฟ้าได้ทําการแจ้งมาน้ัน กฟผ. จะติดต่อผู้เช่ือมต่อท่ีมีการแจ้ง
ค่าความพร้อมมาตํ่ากว่า Registered Operating Characteristics 
(และมีผลกระทบต่อการจัดแผนของ กฟผ.) และจะขอให้ผู้เช่ือมต่อ
พิจารณาเสนอค่าความพร้อมมาใหม่ในระดับท่ีจะทําให้ กฟผ . 
สามารถจัดแผนและสั่งการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ตามท่ีกําหนด
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รูปท่ี 2.1 แสดงช่วงความถ่ีและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 
 

2.2.6.4 การควบคุมแรงดัน 
 

2.2.6.4.1 ผู้เช่ือมต่อต้องจัดเตรียมการควบคุมแรงดันแบบ kV Control ไว้ 4 Mode ท่ีระบุ
ไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.2.4 ซ่ึงจะต้องดําเนินการปรับค่าตาม Voltage Reference 
ตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ท้ังในรูปแบบ Real Time หรือ 
Scheduling ในกรณีท่ี กฟผ. พบว่า ผู้เช่ือมต่อไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้
ตาม Voltage Reference กฟผ . จะแจ้งให้ ผู้ เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการ
พิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว      
    ในกรณีท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้
ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว 
หากผู้เช่ือมต่อเพิกเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขตามท่ี
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการตัดการ
เช่ือมต่อ 



57 
 

2.2.6.4.2 ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันไม่ให้ด้อยกว่า หรือพยายามทําให้ดีกว่าค่า Voltage 
Reference โดย Voltage dead band เท่ากับ + 0.5 kV โดยการควบคุมผ่าน 
Automatic Generation Voltage Control (AGVC)  

  ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ ตามรูปท่ี 2.2 
ดังน้ี 
 กรณีแรงดันสูงกว่า 130% ของ Base Voltage 
 กรณีแรงดันสูงกว่า 115% จนถึง 130% ของ Base Voltage ต่อเน่ืองเกิน 10  
วินาที 
 กรณีแรงดันตํ่ากว่า 90% จนถึง 85 % ของ Base Voltage ต่อเน่ืองเกิน 10 
วินาที 
 กรณีแรงดันตํ่ากว่า 85% ของ Base Voltage 

2.2.6.4.3 ในระบบไฟฟ้า นอกจากจะต้องทําการควบคุมค่า Active Power แล้ว ยังต้องทํา
การควบคุมค่า Reactive Power ให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบด้วย
เช่นกัน 

2.2.6.4.4 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2.2.6.4.4.1 กฟผ. จะพิจารณาสั่งจ่ายและสํารอง Reactive Power ท้ังในการ

วางแผนและส่ังการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของระบบ 

2.2.6.4.4.2 ผู้เช่ือมต่อจะต้องเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือรักษาระดับแรงดันของ
ระบบ และจะทําการจ่ายหรือสํารอง Reactive Power ตามท่ี กฟผ. 
สั่งการ ตลอดช่วงเวลาท่ีโรงไฟฟ้าขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอยู่ในระบบ 
ยกเว้นว่าจะติดข้อขัดข้องทางเทคนิค (ซ่ึงโรงไฟฟ้าต้องรายงาน
เหตุการณ์ให้ กฟผ. ทราบโดยเร็วท่ีสุด หรือได้รับการบรรเทาภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติ 

2.2.6.4.5 กรณี ท่ีแรงดันในระบบลดลงอย่างทันทีทันใดแล้วโรงไฟฟ้าทําการจ่ายเพ่ิม 
Reactive Power ให้กับระบบนั้น ผู้เช่ือมต่อต้องม่ันใจว่าจะสามารถรักษาการ
จ่าย MVAR ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันได้และจะต้องไม่ลดการจ่าย Field Current ไปจนกว่าผู้
เช่ือมต่อจะได้รับ Instruction จาก กฟผ. ยกเว้นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือโรงไฟฟ้า ท้ังน้ี โรงไฟฟ้าต้องทําการจ่าย 
MVAR ตามค่าความสามารถสงูสุดหาก กฟผ. สั่งการ 

2.2.6.4.6 กรณีท่ีแรงดันในระบบเพ่ิมข้ึนอย่างทันทีทันใดแล้วโรงไฟฟ้ามีการจ่าย Reactive 
Power ลดลงน้ัน โรงไฟฟ้าจะต้องไม่ทําการจ่ายเพ่ิมค่า Reactive Power (คือไม่
ต้องจ่ายเพ่ิมเพ่ือไปชดเชยกับค่าเดิมก่อนเกิดเหตุการณ์) รวมถึงต้องไม่จ่าย Field 
Current เพ่ิม จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะได้รับ Instruction จาก กฟผ. ยกเว้นว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือโรงไฟฟ้า 
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รูปท่ี 2.2 แสดงช่วงแรงดันและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 
 

2.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

2.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า 
 

เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องประสานงาน
กับ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ตามหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า ระหว่าง 
กฟผ. กับผู้เช่ือมต่อ ท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติ
ในระบบไฟฟ้า 

 

2.3.2 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง 
 

2.3.2.1 เหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าอันทําให้เกิดผลกระทบหรืออาจทํา
ให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อผู้เช่ือมต่อ รวมถึงเหตุขัดข้องอันเป็นผลกระทบมาจากผู้เช่ือมต่อ
รายหน่ึงรายใดหรือหลายราย ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ันทราบโดยเร็วท่ีสุด  
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2.3.2.2 เหตุขัดข้องในระบบของผู้เช่ือมต่อ 
 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าและ/หรือโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่ออันทําให้เกิดผลกระทบ
หรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งเหตุและ
ข้อมูลเบ้ืองต้นให้การไฟฟ้าทราบโดยเร็วท่ีสุดด้วยระบบสื่อสารทางเสียง แล้วจึงส่งรายงาน
รายละเอียดของเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด รวมท้ังเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า อาจพิจารณาว่าเกี่ยวข้องและจําเป็น มายังศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า ทันทีท่ีสถานการณ์คลี่คลายลง 

 

2.3.3 การรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้า 
 

ในแต่ละวัน ผู้เช่ือมต่อจะต้องรายงานข้อมูลการผลิตประจําวันแก่การไฟฟ้า ดังต่อไปน้ี 
(1)  พลังไฟฟ้ารายครึ่งช่ัวโมง 
(2)  Energy รวมทั้งวัน 
(3)  การใช้เช้ือเพลิง [ปริมาณที่ใช้, รับ, เหลือ] 
(4) หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่าย 

 

2.3.4 เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อประสานงาน 
 

กําหนดให้เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานด้านการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และด้านปฏิบัติการ
ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า มีดังต่อไปน้ี 

(1) Availability Notice 
(2) หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่าย 
 

2.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด 
 

(1) ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันและความถ่ีไม่ให้ด้อยกว่า หรือพยายามทําให้ดีกว่าค่าที่ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดท่ี 2.2.6 

(2) ผู้เช่ือมต่อต้องสามารถรับหรือจ่าย Reactive Power ท่ี 0.9 Leading และ 0.9 Lagging ณ 
จุดติดต้ังมาตรวัด ได้อย่างต่อเน่ืองตามคุณสมบัติ Capability Curve ของโรงไฟฟ้าน้ัน ๆ เพ่ือ
รักษาแรงดันท่ีจุดติดต้ังมาตรวัดให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ Reactive Power ของระบบ
ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาตามที่ กฟผ. กําหนด 

(3) ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันและกระแสผิดเพ้ียนท่ีจุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า ไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.1.3 

(4) ผู้เช่ือมต่อต้องพยายามลดระดับความรุนแรงของไฟกระพริบท่ีอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์หรือ
กระบวนการผลิตของ ผู้เช่ือมต่อหรือจากลูกค้าของผู้เช่ือมต่อ ณ จุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.1.4 

(5) ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาภาวะแรงดันไม่ได้ดุล ณ จุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.1.5 
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2.5 การติดตามตรวจสอบ และ การทดสอบ (Monitoring and Testing) 
 

2.5.1 บทนํา 
 

2.5.1.1 หัวข้อ 2.5 เป็นเรื่องการติดตามตรวจสอบค่า Performance ของโรงไฟฟ้าและการเรียกให้
โรงไฟฟ้าทําการทดสอบเฉพาะอย่าง 

2.5.1.2 กฟผ. จะติดตาม Performance โรงไฟฟ้า โดยตรวจสอบ หาข้อมูล เพ่ือหาเหตุผลท่ีแน่ชัด
เพียงพอที่จะเช่ือได้ว่าโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม Operating Characteristics 

2.5.1.3 การทดสอบ Performance ของโรงไฟฟ้า อาจถูกให้ดําเนินการเม่ือ 
(ก) เวลาใด ๆ ก็ตาม กฟผ. อาจสั่งให้โรงไฟฟ้าทําการทดสอบ เพ่ือยืนยันค่า Operating 

Characteristics 
(ข) ภายหลังจากท่ี กฟผ. ติดตาม Performance ของโรงไฟฟ้า แล้วมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะ

เช่ือได้ว่าโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม Operating Characteristics 
(ค) ผู้เช่ือมต่อประสงค์จะทําการทดสอบภายหลังจากท่ีได้แก้ไขปัญหาแล้ว หรือภายหลัง

การติดตามของ กฟผ. หรือจากการทดสอบคร้ังก่อน ท่ีมีผลทําให้ค่า Operating 
Characteristics ของโรงไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง (มีความพร้อมลดลง) 

2.5.1.4 ในหัวข้อ  2.5 น้ี  , คําว่า “Operating Characteristics” จะไม่ได้หมายความรวมถึง 
Economic Operating Characteristics ท้ั ง น้ี  Economic Operating Characteristics 
จะไม่มีการติดตามและขอทดสอบ 

 

2.5.2 วัตถุประสงค์ 
 

หัวข้อ 2.5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(ก) ทําให้เกิดความม่ันใจต่อวิธีปฏิบัติของ กฟผ. ในการใช้ยืนยันค่าความสามารถ Operating 

Characteristics จริงของโรงไฟฟ้า 
(ข) กําหนดวิธีการท่ีทําให้โรงไฟฟ้าต้องแก้ไขค่า Operating Characteristics เม่ือมีการติดตามหรือ

ทดสอบแล้วพบว่าค่า Operating Characteristics ท่ีผู้เช่ือมต่อแจ้งมาไม่ตรงกับความสามารถ
จริงปัจจุบัน 

(ค) กําหนดวิธีการเพ่ือให้ผู้เช่ือมต่อสามารถขอทําการทดสอบ ภายหลังจากท่ีได้แก้ไขปัญหาท่ีทําให้
โรงไฟฟ้าถูกลดค่าความสามารถ Operating Characteristics ลง 

 

2.5.3 การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 
 

2.5.3.1 กฟผ . อาจติดตาม Performance ของโรงไฟฟ้า ณ  เวลาใด ๆ ก็ตาม โดยการนําค่า
ความสามารถ (Output/Response) ท่ีทําได้จริง เปรียบเทียบกับ ค่าท่ีโรงไฟฟ้าควรจะทํา
ได้ตามท่ีแจ้งความพร้อมมา และตามท่ี กฟผ. สั่งการ  

2.5.3.2 ในการติดตาม Performance โรงไฟฟ้า  หาก กฟผ. พิจารณาแล้วว่า 
(ก) โรงไฟฟ้าไม่สามารถทําได้ตาม Operating Characteristics ค่าใดค่าหน่ึงตามท่ีแจ้งมา 

ในช่วงระยะเวลาต่อเน่ืองติดต่อกัน 
(ข) โรงไฟฟ้ าไม่สามารถทําได้ตาม  Operating Characteristics ตามลักษณะของ

เหตุการณ์ท่ีระบุใน 2.5.3.5 
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กฟผ. จะต้องแจ้งรายละเอียดและผลลัพธ์การติดตาม ให้ผู้เช่ือมต่อทราบ 
2.5.3.3 เม่ือผู้ เช่ือมต่อได้รับการแจ้งจาก กฟผ . ตาม 2.5.3.2  ผู้ เช่ือมต่อจะต้องจัดส่งข้อมูล

ดังต่อไปน้ีให้กับ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด โดยเร็วท่ีสุด 
(ก) อธิบาย Failure ท่ีเกิดข้ึน 
(ข) รายการและค่า Operating Characteristics ท่ีจะแก้ไข 
(ค) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

2.5.3.4 กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะร่วมหารือตามข้อมูลท่ีผู้เช่ือมต่อจัดส่งให้ใน 2.5.3.3 และจะพยายาม
หาข้อสรุปร่วมกันท้ังเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาและค่า Operating Characteristics ท่ีจะ
แก้ไขใหม่ โดยเม่ือได้ข้อสรุปแล้ว ผู้เช่ือมต่อจะแจ้งค่าความพร้อมใหม่ท่ีลดลงน้ันไปจนกว่า
จะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ซ่ึง กฟผ. สามารถขอข้อมูลหลักฐานการแก้ไขปัญหาจากผู้เช่ือมต่อ
ได้ รวมถึงอาจขอให้โรงไฟฟ้าทําการทดสอบ ท้ังน้ีในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้
ภายใน 3 วันทําการ กฟผ. จะสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกทดสอบโรงไฟฟ้า 

2.5.3.5  เหตุการณ์ Failure ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนต่อเน่ืองแต่ถูกพิจารณาว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบ 
จะต้องมีการดําเนินการตาม 2.5.3.2, 2.5.3.3 และ 2.5.3.4  ประกอบด้วยเหตุการณ์ 
(ก) โรงไฟฟ้าไม่สามารถทําการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามที่ กฟผ. สั่งการ 
(ข) โรงไฟฟ้าปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบเอง โดยท่ี กฟผ. ไม่ได้สั่งการ 

 

2.5.4 การทดสอบ (Testing) 
 

2.5.4.1 Testing Procedures 

 

2.5.4.1.1 การทดสอบ Operating Characteristics ทุกรายการ (ยกเว้น การทดสอบท่ี
เกี่ยวกับ AGC ซ่ึงจะระบุใน 2.5.4.1.2) กฟผ . จะต้องทําการสั่งการโดยออก 
Instruction ตาม  2.2.5 โดยในการทดสอบครั้ งแรก  กฟผ . จะต้องแจ้งใน 
Instruction ด้วยว่าเป็นการสั่งการเพ่ือทดสอบ และในการทดสอบครั้งสุดท้าย 
(หรืออาจเป็นการสั่งการทดสอบครั้งแรกกรณีท่ีมีการทดสอบเพียงคร้ังเดียว) กฟผ. 
จะต้องแจ้งใน Instruction ว่าเป็นการสั่งการทดสอบครั้งสุดท้าย พร้อมแจ้งเวลา
สิ้นสุดการติดตามการทดสอบ Performance 

2.5.4.1.2 การทดสอบการตอบสนองอัตโนมัติของโรงไฟฟ้าต่อความ ถ่ีของระบบท่ี
เปลี่ยนแปลง จะดําเนินการระหว่างท่ีระบบทํางานปกติ โดยไม่ต้องมีการออก 
Instruction 

2.5.4.1.3 การทดสอบทุกรายการ (รวมถึง AGC) จะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ทดสอบโรงไฟฟ้า
ภายในช่วงค่าความสามารถ Operating Characteristics ของผู้เช่ือมต่อที่แจ้งมา
ครั้งหลังสุด (ก่อนท่ี กฟผ. จะออกใบ Instruction ครั้งแรก)  

ในกรณีท่ีผู้เช่ือมต่อได้รับ Instruction สั่งการทดสอบครั้งแรกแล้ว (หรือ กรณี
ทดสอบ AGC ผู้เช่ือมต่อได้รับแจ้งแล้วว่าจะให้ทําการทดสอบ) แต่ผู้เช่ือมต่อได้มี
การแจ้งค่าความสามารถ Operating Characteristics รายการท่ีกําลังจะทําการ
ทดสอบใหม่ ซ่ึงลดลงจากเดิม กฟผ. อาจพิจารณาสรุปได้ว่าการทดสอบท่ีกําลังจะ
ดําเนินการน้ันมีผลทดสอบไม่ผ่าน 
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2.5.4.1.4 ในการทดสอบใด ๆ อาจใช้ระยะเวลาถึง 120 นาที โดยในระหว่างเฝ้าดูการทดสอบ 
กฟผ . จะเก็บบันทึกค่า Performance ของโรงไฟฟ้าเพ่ือให้ กฟผ . สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลทดสอบได้เอง รวมถึงอาจเก็บบันทึกค่าความถ่ีและ
แรงดันของระบบในขณะทําการทดสอบ หากจําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบด้วย 

2.5.4.1.5 ระหว่างช่วงทําการทดสอบ หาก กฟผ. ได้พิจารณาตามเหตุผลอันสมควรแล้วว่า 
โรงไฟฟ้าไม่สามารถทําได้ตาม Operating Characteristics กฟผ. จะต้องแจ้ง
รายละเอียดและผลทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบ 

2.5.4.1.6 กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อได้รับแจ้งจาก กฟผ. ตาม 2.5.4.1.5 , ผู้เช่ือมต่อจะต้องดําเนินการ
แจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ี ให้กับ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด  
โดยเร็วท่ีสุด 
(ก) อธิบาย Failure ท่ีเกิดข้ึน 
(ข) รายการและค่า Operating Characteristics ท่ีจะแก้ไข 
(ค) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2.5.4.1.7 กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะร่วมหารือตามข้อมูลท่ีผู้เช่ือมต่อจัดส่งให้ใน 2.5.4.1.6 และ
จะพยายามหาข้อสรุปร่วมกันท้ังเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาและค่า Operating 
Characteristics ท่ีจะแก้ไขใหม่ โดยเม่ือได้ข้อสรุปแล้ว ผู้เช่ือมต่อจะแจ้งค่าความ
พร้อมใหม่ท่ีลดลงน้ันไปจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จซ่ึง กฟผ. สามารถขอข้อมูล
หลักฐานการแก้ไขปัญหาจากผู้ เช่ือมต่อได้ รวมถึงอาจขอให้โรงไฟฟ้าทําการ
ทดสอบใหม่อีกครั้ง 

ท้ังน้ีในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ภายใน 3 วันทําการ กฟผ. จะให้
โรงไฟฟ้าทําการทดสอบใหม่ (Re-test) และทั้ง กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะต้องยอมรับ
ตามผลทดสอบดังกล่าว 

2.5.4.1.8 กรณีท่ี กฟผ. เป็นฝ่ายเริ่มขอให้มีการทดสอบ และผลทดสอบพบว่าโรงไฟฟ้าไม่
สามารถทําได้ตาม Operating Characteristics ท่ีแจ้งไว้ ทําให้ต้องมีการแก้ไข 
Operating Characteristics ใหม่ตาม 2.5.4.1.7  กฟผ. มีสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการดังน้ี 
(ก) กรณีท่ีการเรียกทดสอบ ไม่ได้เกิดข้ึนจากการติดตามและพบเห็นค่าผิดปกติ 

หรือไม่ได้เกิดข้ึนจากการทดสอบไม่ผ่านในครั้งแรก กฟผ. สามารถพิจารณา
สรุปให้ค่า Operating Characteristics ท่ีจะแก้ไขใหม่ตามข้อสรุป 2.5.4.1.7 
น้ัน เป็นค่าความพร้อมใหม่ของโรงไฟฟ้านับย้อนหลังต้ังแต่เวลาท่ี กฟผ. ได้
ออก Instruction สั่งการทดสอบในครั้งแรก 

(ข) กรณีท่ีการเรียกทดสอบเป็นผลจากการท่ี กฟผ. ติดตาม Performance ของ
โรงไฟฟ้าตาม 2.5.3  กฟผ. สามารถพิจารณาสรุปให้โรงไฟฟ้าทําการแก้ไขค่า 
Operating Characteristics ใหม่ย้อนหลังต้ังแต่เวลาท่ีโรงไฟฟ้าได้รับแจ้งใน
ข้อ 2.5.3.2 

(ค) กรณีท่ีเป็นการทดสอบใหม่ (Re-test) ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผู้เช่ือมต่อ และ กฟผ. 
ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ตามท่ีระบุใน 2.5.4.1.7  กฟผ. จะพิจารณาว่า 
ผู้เช่ือมต่อและ กฟผ. ได้ยอมรับการทดสอบท่ีเกิดข้ึนครั้งแรก และจะพิจารณา
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เวลาเริ่มค่าความพร้อมใหม่ (ตามข้อสรุป 2.5.4.1.7) จากเง่ือนไขการเรียก
ทดสอบในครั้งแรกว่าเป็นไปตามเง่ือนไขข้อ (ก) หรือ (ข) 

2.5.4.1.9 กรณี ท่ีผู้ เช่ือมต่อเป็นฝ่ายเริ่มขอให้มีการทดสอบ  การแก้ไขค่า Operating 
Characteristics ใหม่ตามข้อสรุปใน 2.5.4.1.7 น้ัน จะเริ่มพิจารณานับย้อนหลัง
ต้ังแต่เวลาท่ีผู้เช่ือมต่อได้แจ้ง กฟผ. ตาม 2.5.4.3 ว่าพร้อมท่ีจะทําการทดสอบ 

 

2.5.4.2 สิทธิของ กฟผ. ในการขอทดสอบโรงไฟฟ้า 
 

กฟผ. สามารถทําการทดสอบ Operating Characteristics ของโรงไฟฟ้า (อาจมากกว่า 1 
รายการ) ณ เวลาใด ๆ บนเง่ือนไขว่า กฟผ. จะต้องไม่สั่งการทดสอบโรงไฟฟ้า (พิจารณาเป็นราย 
Generating Unit) มากเกินกว่า 3 ครั้งต่อปี ยกเว้นกรณีเกิดสภาพการณ์ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผลทดสอบแสดงว่ามีค่า Operating Characteristics (อาจมากกว่า 1 รายการ) ไม่
เป็นไปตามท่ีผู้เช่ือมต่อได้แจ้งไว้ ; หรือ 

(ข) เกิดสภาพเง่ือนไขบางอย่างข้ึนในระบบซึ่งทําให้ต้องยกเลิกการทดสอบ โดยมีเหตุผลอัน
สมควรเช่ือได้ว่า กฟผ. ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีเหตุการณ์เช่นว่าน้ัน
เกิดข้ึน การทดสอบในครั้งน้ันจะถือเป็นโมฆะ ; หรือ 

(ค) เป็นการเรียกทดสอบซึ่งเป็นผลจากการท่ี กฟผ. ได้ติดตาม Performance ของโรงไฟฟ้า 
โดย  กฟผ . ได้ ทํ าการแ จ้งผู้ เ ช่ื อม ต่อ  (2 .5.3.2) ให้ ทํ าการแก้ ไข ค่ า  Operating 
Characteristics ใหม่ (อาจมากกว่า 1 รายการ) แต่ กฟผ. และ ผู้เช่ือมต่อไม่สามารถตก
ลงสรุปค่าท่ีจะแก้ไขใหม่ร่วมกันได้ (2.5.3.4) 

(ง) เป็นการเรียกทดสอบตามท่ีผู้เช่ือมต่อขอภายใต้เง่ือนไข 2.5.4.3 
 

2.5.4.3 สิทธิของผู้เช่ือมต่อ ในการขอทําการทดสอบโรงไฟฟ้า 
 

2.5.4.3.1 ผู้เช่ือมต่อสามารถขอทําการทดสอบได้ตามเง่ือนไขสภาพการณ์ดังต่อไปน้ี 
(ก) เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าท่ีจะขอทําการทดสอบ ; และ 
(ข) (1) ผู้ เช่ือมต่อได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีทําให้ความพร้อมลดลงและ

ต้องการจะแจ้งยืนยันค่า Operating Characteristics ท่ีเพ่ิมข้ึนใหม่ ; 
หรือ 

  (2) เป็ น งาน  Commissioning Test ภายหลั งก ารก่ อ ส ร้ างห รือ งาน
บํารุงรักษาใหญ่ งานบํารุงรักษาตามวาระ หรือ งานปรับปรุง/แก้ไข/
ดัดแปลง/ซ่อมแซมให้คืนสภาพ 

2.5.4.3.2 ผู้เช่ือมต่อท่ีจะขอทําการทดสอบ ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. 
กําหนด แจ้ง กฟผ. พร้อมด้วยข้อมูลดังน้ี 
(ก) วันที่จัดส่งหนังสือ 
(ข) วันท่ีท่ีสามารถเริ่มทําการทดสอบได้เร็วท่ีสุด (แต่ต้องห่างจากวันท่ีจัดส่งเรื่อง

ขอทดสอบไปไม่น้อยกว่า 2 วันทําการ)  
(ค) ระบุโรงไฟฟ้าท่ีจะทําการทดสอบ 
(ง) รายการ Operating Characteristics ท่ีจะขอทดสอบ 
(จ) ค่า Operating Characteristics ท่ีคาดว่าจะทําได้ 



64 
 

2.5.4.3.3 กฟผ. จะพยายามจัดแผนให้โรงไฟฟ้าได้ทําการทดสอบภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันท่ีท่ีผู้เช่ือมต่อแจ้งตาม 2.5.4.3.2(ข)  ในกรณีท่ี กฟผ. ไม่สามารถจัดแผนภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ ท้ัง กฟผ. และผู้เช่ือมต่อจะพิจารณาว่าโรงไฟฟ้าได้มีการ
ทดสอบและสามารถทําได้  Operating Characteristics ท่ี แ จ้งมาให ม่ตาม 
2.5.4.3.2(จ) 

 

2.6 การประสานงานแจ้งข้อมูลด้านปฏิบัติการ (Operational Liaison) 
 

2.6.1  บทนํา 

 

2.6.1.1 ข้อกําหนดน้ีกล่าวถึง 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านปฏิบัติการและเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดหรือเกิดข้ึนแล้ว

ในระบบไฟฟ้าของฝ่ายหน่ึง อันจะทําให้เกิด หรืออาจเกิด หรือได้เกิดผลกระทบข้ึนแล้ว
ต่อระบบส่งไฟฟ้าของอีกฝ่ายหน่ึง  

- ประเภทต่าง ๆ ของการแจ้งเตือนท่ีดําเนินการโดย กฟผ. 
 

2.6.1.2 ท้ังน้ีมีเป้าหมายเพือการแจ้งสิ่งท่ีอาจจะเกิดหรือได้เกิดข้ึนแล้วเท่าน้ัน มิได้รวมถึงสาเหตุของ
เหตุการณ์น้ัน ๆ ด้วย  

 

2.6.1.3 เม่ือเกิดเหตุการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดข้ึนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซ่ึงมีเหตุหรือผลกระทบมา
จากเหตุการณ์หรือการปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อรายหน่ึงแล้ว กฟผ. จะต้อง
แจ้งเหตุการณ์หรือผลกระทบน้ันแก่ผู้เช่ือมต่อรายอ่ืนรายใดรายหน่ึงตามข้อตกลงการ
เช่ือมต่อ กฟผ. ก็สามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดท่ีได้รับมาจากผู้เช่ือมต่อรายแรกถึงการ
ปฏิบัติการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในระบบของผู้เช่ือมต่อรายน้ันได้ 

 

2.6.1.4  ผู้เช่ือมต่อจะต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับตามข้อกําหนดน้ีไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผย
แก่บุคคลท่ีสามได้เฉพาะในกรณีต่อไปน้ี 
(ก) เป็นไปตามข้อกําหนดท่ี กฟผ. ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2550 มาตรา 81 
(ข) โดยที่ 

(1) มีข้อตกลงระหว่างผู้เช่ือมต่อรายน้ันกับบุคลท่ีสามให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
(2) บุคคลท่ีสามน้ันเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ของผู้เช่ือมต่อ

รายน้ันท่ีเช่ือมต่ออยู่กับหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(3) ถ้าบุคคลท่ีสามน้ันเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยตรง ก็ย่อมมีสิทธ์ิได้รับ

ข้อมูลโดยตรงจาก กฟผ.อยู่แล้ว  
(ค) เป็นการให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนด 
(ง) เป็นข้อมูลท่ีได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว มิใช่โดยการท่ีผู้เช่ือมต่อรายน้ันละเมิด

เง่ือนไขตามข้อกําหนดน้ี 
 

2.6.1.5  ข้อกําหนดน้ีรวมถึงการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย 
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2.6.2  วัตถุประสงค์ 
 

2.6.2.1 กําหนดให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันเพ่ือให้สามารถพิจารณาการปฏิบัติการ และ/
หรือเหตุการณ์หน่ึง ๆ ได้ สามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการน้ันได้รวมท้ัง
ระยะเวลาท่ีคาดว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้สามารถ
ดําเนินการท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์น้ัน ๆ ได้เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้า
โดยรวม ดังน้ันข้อมูลดังกล่าวจึงต้องมีรายละเอียดมากพอท่ีผู้รับจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้ตามวัตถุประสงค์น้ี และผู้รับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมตามจากผู้แจ้งได้
เท่าท่ีจําเป็น โดยผู้แจ้งไม่จําเป็นต้องแจ้งข้อมูลอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีได้รับทราบมา  อน่ึง 
ข้อกําหนดน้ีมุ่งเน้นท่ีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่าน้ัน มิได้เกี่ยวข้องกับการดําเนินการท่ี
สืบเน่ืองจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ันแต่อย่างใด 

2.6.2.2 กําหนดประเภทต่าง ๆ ของการแจ้งเตือนในระบบไฟฟ้าโดย กฟผ. 
2.6.2.3 กําหนดกรอบการดําเนินงานด้านการแจ้งข้อมูลและการหารือระหว่าง กฟผ. กับผู้เช่ือมต่อ

ในเร่ืองการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

2.6.3  ข้อกําหนดการแจ้งการปฏิบัติการ 
  

2.6.3.1 การปฏิบัติการในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation on the Transmission System) 
เม่ือจะมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงในระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีจะส่งผลกระทบหรืออาจ

ส่งผลกระทบให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าก็ดี หรือระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อรายหน่ึงรายใดหรือหลายราย
ก็ดี เปล่ียนแปลงออกนอกภาวะปกติ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าจะต้องแจ้งข้อมูลปฏิบัติการดังกล่าวแก่
ผู้เช่ือมต่อน้ัน ๆ ท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบดังกล่าว 

  

2.6.3.2 การปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ (Operation on a User's System) 
เม่ือจะมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงในระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อรายใดรายหน่ึง ท่ีจะ

ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบให้สภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้าก็ดี หรือระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ
รายหน่ึงรายใดหรือหลายรายก็ดีเปลี่ยนแปลงออกนอกภาวะปกติ ผู้เช่ือมต่อรายน้ันจะต้องแจ้งข้อมูล
ปฏิบัติการดังกล่าวแก่ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซ่ึงเม่ือได้รับแจ้งแล้ว ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าจะต้อง
แจ้งข้อมูลตามท่ีเห็นสมควรแก่ผู้เช่ือมต่อรายอ่ืน (ถ้ามีข้อตกลงการเช่ือมต่อไว้ให้แจ้งข้อมูล) ท่ี
พิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบดังกล่าว  

 

2.6.4 รูปแบบการแจ้งข้อมูล (Form) 
 

2.6.4.1 โดยที่การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันเพ่ือให้สามารถพิจารณาการปฏิบัติการ และ/หรือ
เหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และสามารถประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน้ันได้ 
ข้อมูลดังกล่าวจึงต้องมีรายละเอียดมากพอท่ีผู้รับจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ รวมท้ัง
ระยะเวลาที่คาดว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้สามารถ
ดําเนินการท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์น้ัน ๆ ได้เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้า
โดยรวม ตามวัตถุประสงค์น้ี  

 

2.6.4.2 ผู้รับข้อมูลสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมตามจากผู้แจ้งได้เท่าท่ีจําเป็น โดยผู้แจ้งต้องให้ข้อมูล
แก่ผู้รับเท่าท่ีทราบ ไม่จําเป็นต้องแจ้งข้อมูลอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ได้รับทราบมา 
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2.6.4.3 กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อแจ้งการปฏิบัติการหรือเหตุการณ์หน่ึง ท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานตาม
แผนท่ีตกลงกันไว้แล้วกระทบต่อระบบไฟฟ้าของตนเอง (มิใช่เหตุการณ์หรือปฏิบัติการท่ี
เกิดข้ึนในระบบไฟฟ้าของตนเอง) การแจ้งเหตุดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลท่ีผู้เช่ือมต่อน้ันได้
รับมาจากบุคคลท่ีดําเนินการในปฏิบัติการหรือแผนงานน้ัน ๆ ในระบบไฟฟ้าของตน (โดยผู้
เช่ือมต่ออาจจําเป็นต้องมีข้อตกลงหรืออ่ืนใดก็ตามกับผู้ปฏิบัติงานน้ันเพ่ือให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวแก่ตน) และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าก็สามารถแจ้งข้อมูลน้ันต่อไปยังผู้เช่ือมต่อราย
อ่ืนได้  

 

2.6.4.4 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือผู้เช่ือมต่อจะต้องไม่นําข้อมูลท่ีได้รับตามข้อกําหนดน้ี
ไปแจ้งต่อแก่บุคคลอ่ืน แต่สามารถแจ้งแก่ผู้ท่ีเช่ือมต่อกับระบบของตนได้ เช่น โรงไฟฟ้าหน่ึง
มีการจ่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทอ่ืนท่ีเป็นลูกค้าของตนด้วย ก็สามารถแจ้งแก่ลูกค้าท่ีได้รับ
ผลกระทบจากปฏิบัติการหรือเหตุการณ์น้ัน ๆ ถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ลักษณะความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน (มิใช่สาเหตุของเหตุการณ์) และระยะเวลาท่ี
คาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ (ถ้าทราบ) ได้ 

 

2.6.4.5 การแจ้งข้อมูลกันน้ี ต้องมีการบันทึกช่ือผู้ส่งและผู้รับ และเม่ือแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้
กล่าวทวนซํ้าท้ังหมดอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือให้ผู้ส่งยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจน
ต้องเก็บเป็นหลักฐานสามารถตรวจสอบยืนยันได้ ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ 

 

2.6.5  ระยะเวลาของการแจ้งข้อมูล (Timing) 
 

การแจ้งข้อมูลตามข้อกําหนดน้ี ให้ดําเนินการล่วงหน้าโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และในเหตุการณ์ใด 
ๆ ก็ตาม จะต้องให้เวลามากพอสมควรท่ีผู้รับจะพิจารณาและประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนได้ 

 

2.6.6  ข้อกําหนดในการแจ้งเหตุการณ์ (Requirements to Notify Events) 
 

2.6.6.1  เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Events on the Transmission 
System) 

เหตุการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีจะส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบให้สภาพ
ระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อรายหน่ึงรายใดหรือหลายรายก็ดีเปลี่ยนแปลงออกนอกภาวะปกติ ศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าจะต้องแจ้งข้อมูลตามข้อกําหนดน้ีแก่ผู้เช่ือมต่อรายท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้รับ
หรืออาจได้รับผลกระทบดังกล่าว 

 

2.6.6.2  เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ (Events on a User's System) 
เหตุการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อท่ีจะส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบให้

สภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงออกนอกภาวะปกติ ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลตาม
ข้อกําหนดน้ีให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าทราบ 

 

2.6.6.3 เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจากเหตุการณ์หรือปฏิบัติการอ่ืน (Events Caused by 
another Event or by an Operation) 
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2.6.6.3.1 เหตุการณ์หน่ึงอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์อ่ืนหรือปฏิบัติการอ่ืนในอีกระบบไฟฟ้า
หน่ึง ในกรณีน้ันข้อมูลท่ีจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันก็จะต่างออกไปจากท่ีเกิดข้ึน
โดยมิได้เป็นผลกระทบจากระบบอ่ืน 

2.6.6.3.2 ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือผู้เช่ือมต่อก็ดี สามารถสอบถามอีกฝ่ายหน่ึงได้ว่าได้เกิด
เหตุการณ์ผิดปกติข้ึนในระบบน้ันหรือไม่ ซ่ึงถ้ามีเหตุการณ์เกิดข้ึน และฝ่ายท่ีเกิด
เหตุเห็นว่าอาจเกิดผลกระทบให้สภาพระบบไฟฟ้าของฝ่ายผู้สอบถามเปลี่ยนแปลง
ออกนอกภาวะปกติข้ึนแล้ว ฝ่ายท่ีเกิดเหตุน้ันจะต้องให้ข้อมูลตามข้อกําหนดน้ีแก่
ฝ่ายผู้สอบถาม 

 

2.6.6.4 ระยะเวลาของการแจ้งข้อมูล (Timing) 
 การแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ตามข้อ 2.6.6.1 – 2.6.6.3 ให้ดําเนินการทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ 

หรือทันทีท่ีทราบหรือพบเหตุดังกล่าว และไม่ควรเกิน 15 นาทีจากเวลาน้ัน 
 

2.6.7 เหตุการณ์สําคัญ (Significant Incidents) 
 

เม่ือผู้เช่ือมต่อหรือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแจ้งอีกฝ่ายหน่ึงว่า เกิดเหตุการณ์ในระบบไฟฟ้าของท้ัง 2 
ฝ่าย  ซ่ึงผู้เช่ือมต่อและ กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญต่อระบบไฟฟ้าของตน สามารถ
ร้องขอข้อมูลจากอีกฝ่ายหน่ึงโดยให้ส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ได้ 

 Incident หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึน และเหตุการณ์น้ีส่งผลให้ กฟผ.ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ี กฟผ. ใช้ในการวางแผนและการดําเนินงานด้านระบบ
ไฟฟ้า หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ 

 Significant Incident หมายถึง Incident ท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วว่า จะสามารถส่งผลให้ระบบ
ไฟฟ้าท้ังหมดหรือบางส่วน เกิดภาวะไม่ปกติ ไม่ปลอดภัย หรือไม่มีเสถียรภาพ หรือส่งผลให้
บุคคลได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 

 

2.6.8  การแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Transmission System Warnings) 
 

2.6.8.1 วัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Role of Transmission System 
Warnings) 
การแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้ีกล่าวถึงสถานการณ์ในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระบบ

โครงข่าย และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(ก)  ให้ผู้เช่ือมต่อตระหนักรู้ถึงสภาพการขาดกําลังผลิตไฟฟ้าท่ีอาจเกิดขึ้นหรือท่ีเกิดข้ึนจริง 

ปัญหาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือการลดโหลดในระบบ 
(ข)  แจ้งช่วงเวลาของเหตุการณ์ 
(ค)  ระบุลําดับข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีสืบเน่ืองจากเหตุการณ์น้ันสําหรับผู้เช่ือมต่อท้ังหลาย 
(ง)  แจ้งให้ผู้เช่ือมต่อท่ีกําหนดไว้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมปฏิบัติตามคําสั่งจากศูนย์ควบคุม

ระบบ 
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2.6.8.2 ผู้ รับการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Recipients of Transmission System  
Warnings) 

 

2.6.8.2.1 เม่ือมีการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าถึงสภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าซ่ึงมีผลแผ่กระจายออกไป ศูนย์ควบคุม
ระบบจะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อท้ังหลายรับทราบ 

2.6.8.2.2 กรณีท่ีศูนย์ควบคุมระบบมั่นใจว่าสภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้ันมีผลในวงจํากัด ศูนย์ควบคุมระบบจะแจ้งให้ผู้
เช่ือมต่อเฉพาะรายท่ีได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบรับทราบเท่าน้ัน 

2.6.8.2.3 กรณีท่ีต้องมีการแจ้งเตือนถึงภาวะคับขันในการควบคุมโหลด จะทําการแจ้งไปยังผู้
เช่ือมต่อรายท่ีศูนย์ควบคุมระบบต้องการให้ดําเนินการด้านการควบคุมโหลดเท่าน้ัน 

 

2.6.8.3 การเตรียมพร้อม (Preparatory Action) 
 

2.6.8.3.1 ถ้าเป็นไปได้ ให้ผู้รับการแจ้งเตือนทําการเตรียมพร้อมตามท่ีเห็นว่าจําเป็นตาม
ข้อมูลท่ีได้รับการแจ้งเตือนน้ัน ท้ังน้ีการแจ้งเตือนจะเป็นไปตามรูปแบบท่ีศูนย์
ควบคุมระบบกําหนด และมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่เวลาท่ีเริ่มต้นจนกว่าจะยกเลิก
หรือสิ้นสุด ท้ังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งการซํ้าได้ตามสถานการณ์ 

2.6.8.3.2 กรณี มีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิ บั ติการในระบบไฟฟ้า (System 
Operator) รายหน่ึง และการแจ้งเตือนน้ันยังดําเนินอยู่ จะต้องไม่มีการปรับโหลด
ในระหว่างน้ันนอกจากจะได้รับคําสั่งจากศูนย์ควบคุมระบบ แต่ถ้าจําเป็นต้องปรับ
เพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของตน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้า
รายน้ันจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อความม่ันคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็น
สําคัญ และถ้าสามารถกระทําได้ให้ทําการหารือกับผู้ควบคุมระบบก่อนดําเนินการ 

2.6.8.3.3 การแจ้งเตือนสามารถกระทําได้ท้ังโดยการส่งโทรสารโดยผ่านระบบสื่อสารข้อมูล
อิเลคทรอนิค หรืออ่ืน ๆ รวมถึงตําแหน่งหรือสถานท่ีของผู้รับและผู้ส่ง ตามท่ีตกลง
กันระหว่างผู้ควบคุมระบบและผู้เช่ือมต่อท้ังหลาย 

2.6.8.3.4 กรณีมีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์หรือข่ายสื่อสารใด ๆ ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สามารถให้ทําการส่งคํายืนยันติดตามไปภายหลัง รวมท้ังเอกสารเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ได้ ถ้ามีการร้องขอ  

 

2.6.8.4 ประเภทต่าง ๆ ของการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Types of Transmission 
System Warnings)  

(ก)  กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองไม่เพียงพอ 
(ข)  มีความเสี่ยงสูงท่ีจะต้องลดโหลด 
(ค)  การควบคุมโหลดในภาวะคับขัน 
(ง)  มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
2 .6 .8 .4.1 กํ าลั งผ ลิ ต ไฟ ฟ้ าสํ ารอ งไม่ เพี ย งพ อ  (Transmission System Warning - 

Inadequate System Margin)  
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เม่ือเกิดภาวะกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองไม่เพียงพอให้ทําการแจ้งเตือนไปยังผู้เช่ือมต่อ
ตามกําหนดไว้ในข้อ 2.6.8.2 ทันทีท่ีเกิดเหตุ โดยมีข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(ก)  ระยะเวลาท่ีให้มีผลบังคับใช้ 
(ข)  ปริมาณกําลังผลิตไฟฟ้าท่ียังขาดอยู่ (หน่วยเป็น MW) 
(ค)  ข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีสืบเน่ืองจากเหตุการณ์น้ันสําหรับผู้เช่ือมต่อรายน้ัน ๆ 

2.6.8.4.2 มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องลดโหลด (Transmission System Warning - High Risk 
of Demand Reduction)  
2.6.8.4.2.1 เม่ือเกิดภาวะกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองไม่เพียงพอให้ทําการแจ้งเตือนถึง

ความเสี่ยงท่ีจะต้องลดโหลดไปยังผู้ เช่ือมต่อตามกําหนดไว้ในข้อ 
2.6.8.2 ทันทีท่ีเกิดเหตุ โดยมีข้อมูลเพ่ิมเติมจากข้อ 2.6.8.4.1ดังน้ี 
(ก) เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ท่ีจะต้องลดโหลด 
(ข) ระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าและลูกค้าท่ีอาจได้รับ

คําสั่งให้ทําการปลดโหลด 
2.6.8.4.2.2 การแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงท่ีจะต้องลดโหลดน้ี ผู้ควบคุมระบบสามารถ

สั่งแจ้งไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าและลูกค้ารายใดก็ได้ท่ี
พิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องสั่งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการลดโหลด
ในสถานการณ์ท่ีไม่ใช่กรณีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองตํ่า (เช่นในการลด
โหลดเพ่ือควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกินพิกัด) โดยจะระบุถึง
ระยะเวลาท่ีจําให้ดําเนินการลดโหลด และให้ดําเนินการในพ้ืนท่ีใดของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอ่ืน ๆ ตามที่จําเป็น  

2.6.8.4.3 การขาดกําลังผลิตไฟฟ้าเป็นเวลานาน (Protracted Periods of Generation 
Shortage)  
2.6.8.4.3.1 เม่ือผู้ควบคุมระบบพบว่าสภาพขาดกําลังผลิตไฟฟ้าจะยังคงดําเนินอยู่

ต่อไป ให้ทําการแจ้งเตือนถึงกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองไม่เพียงพอ หรือ
ความเสี่ยงท่ีจะต้องลดโหลด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการในระบบ
ไฟฟ้าและลูกค้าท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องสั่งให้ดําเนินการอย่าง
หน่ึงอย่างใดได้ทราบสถานการณ์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

2.6.8.4.3.2 การแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงท่ีจะต้องลดโหลดในภาวะการณ์เช่นน้ี จะ
ระบุถึงเปอร์เซ็นต์การลดโหลดโดยประมาณ  ระยะเวลาท่ีจะให้
ดําเนินการ และอาจรวมถึงประมาณการเปอร์เซ็นต์การลดโหลดท่ีจะ
ให้ดําเนินการเพ่ิมข้ึนอีก 

2.6.8.4.3.3 การแจ้งเตือนถึงกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองไม่เพียงพอ หรือความเสี่ยงท่ี
จะต้องลดโหลดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับได้วางแผนล่วงหน้าสําหรับ
การดําเนินการต่าง ๆ ในการลดโหลด 

 

2.6.8.4.4 การควบคุมโหลดในภาวะคับขัน (Transmission System Warning - Demand 
Control Imminent)  
2.6.8.4.4.1 ในการแจ้งเตือนเรื่องการควบคุมโหลดในภาวะคับขันน้ี ผู้ควบคุม

ระบบจะส่งไปยังผู้เช่ือมต่อต่าง ๆ ตามข้อ 2.6.8.2 โดยจะระบุตัว
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เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าท่ีอาจได้รับคําสั่งให้ดําเนินการ
อย่างหน่ึงอย่างใดต่อไป 

2.6.8.4.4.2 การแจ้งเตือนเร่ืองการควบคุมโหลดในภาวะคับขันน้ีไม่จําเป็นต้องมี
การแจ้งเตือนประเภทใดมาก่อน และจะแจ้งเม่ือต้องการให้มีการลด
โหลดภายใน 30 นาทีต่อจากน้ัน แต่หลังจาก 30 นาทีน้ันไปแล้วการมี
ผลบังคับใช้ก็จะยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมระบบอาจแจ้งซํ้า
หรือยกเลิกการแจ้งเตือนน้ีได้ในเวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมงนับจากการแจ้ง
เตือนครั้งแรก หรือนับจากการแจ้งซํ้า แล้วแต่กรณี 

 

2.6.8.4.5 ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Transmission System 
Warning - Risk of System Disturbance)  
2.6.8.4.5.1 เม่ือผู้ควบคุมระบบทราบว่ามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดปกติร้ายแรง

ลุกลามข้ึนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ตาม จะทํา
การการแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดปกติในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

2.6.8.4.5.2 การแจ้งเตือนเรื่องความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดปกติในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าน้ีจะระบุถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีผู้ควบคุมระบบเห็นว่าเหมาะสม 

2.6.8.4.5.3 เม่ือผู้เช่ือมต่อแต่ละรายได้รับการแจ้งเตือนเร่ืองความเส่ียงท่ีจะเกิด
ความผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องดําเนินการตามท่ีจําเป็นท่ี
จะยํ้าเตือนให้พนักงานด้านปฏิบัติการของตนทราบ และระวังรักษา
โรงไฟฟ้า และ/อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างดีท่ีสุดท่ีจะรับสภาพเหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึน ตลอดระยะเวลาของการแจ้งเตือนน้ัน 

2.6.8.4.5.4 ตลอดระยะเวลาของการแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงท่ีจะเกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้ี ตารางการทํางานและการสั่งการ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจําเป็นต้องถือสภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เป็นสําคัญ ซ่ึงน่ันหมายความว่าอาจจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานท่ีได้มีการอนุมัติมาก่อนหน้าแล้วก็ได้ 

 

2.6.8.5 การยกเลิกการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Cancellation of Transmission 
System Warning) 

2.6.8.5.1  เม่ือผู้ควบคุมระบบม่ันใจว่าสถานการณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้กลับคืนสู่ภาวะ
ปกติแล้ว จะแจ้งยกเลิกการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่ผู้เช่ือมต่อทุกราย 

2.6.8.5.2  การแจ้งยกเลิกน้ีจะระบุประเภทของการแจ้งท่ีจะยกเลิกน้ัน เวลาท่ีแจ้ง และระบุ
ว่ายังมีการเตือนใดบ้างท่ียังคงบังคับใช้อยู่ 

 

2.6.8.6 การปฏิบัติการการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (General Management of  
 Transmission System Warnings) 

2.6.8.6.1 การแจ้งเตือนต่าง ๆ ตามข้อกําหนดน้ียังคงมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
ในการแจ้งเตือนน้ัน ๆ นอกจากจะมีการสั่งการอ่ืนมาแทนท่ีหรือยกเลิกโดยผู้
ควบคุมระบบ 
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2.6.8.6.2 การแจ้งเตือนหน่ึง ๆ ท่ีมีการระบุระยะเวลาไว้อาจถูกการแจ้งเตือนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
มาแทนท่ีได้ ท้ังน้ีรวมถึงการท่ีการแจ้งเตือนกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองไม่เพียงพอถูก
แทนท่ีด้วยการแจ้งเตือนความเสี่ยงสูงท่ีจะต้องลดโหลด หรือการแทนที่ในทาง
กลับกัน 

2.6.8.6.3 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงระยะเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนหน่ึง 
(ก) ระยะเวลาท่ีให้ใช้บังคับอาจขยายออกไปได้ด้วยการส่งการแจ้งเตือนอีกครั้งหน่ึง

ท่ีระบุให้ขยายเวลาต่อไปจากเดิมอีกก็ได้ 
(ข) ถ้าปรากฏว่าช่วงเวลาท่ีระบุในการแจ้งเตือนฉบับท่ีประกาศใช้งานอยู่มีการคาบ

เกี่ยวทับซ้อนกัน ให้มีการปรับปรุงแก้ไขการแจ้งเตือนใหม่ได้ แต่ช่วงเวลาท่ีระบุ
ในฉบับใหม่น้ันจะต้องครอบคลุมช่วงเวลาท้ังหมดท่ีระบุในฉบับท่ีประกาศใช้งาน
อยู่ ส่วนในประเด็นอ่ืนให้ยกเลิกฉบับเก่าและประกาศใช้ฉบับใหม่แทน 

2.6.8.6.4 การแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าใด ๆ จะสิ้นสุดผลบังคับใช้ทันทีท่ีครบ
กําหนดเวลาท่ีระบุไว้ และให้ผู้ควบคุมระบบประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนฉบับน้ัน
เพ่ือเป็นการยืนยันด้วย 

 

2.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย (Safety Liaison) 
 

2.7.1 บทนํา 

 

2.7.1.1 หัวข้อ 2.7 เป็นการกําหนดข้ันตอนท่ี กฟผ. โรงไฟฟ้า และ ผู้เช่ือมต่อใช้ในการขอทํา 
Switching เพ่ือติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานดังกล่าวเม่ือปลอดภัย เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงใน
ระบบของ กฟผ., โรงไฟฟ้า หรือ ผู้เช่ือมต่อสามารถกระทําได้อย่างปลอดภัย ท้ังน้ี จะใช้
เฉพาะกรณีงาน และ/หรือ การทดสอบ ท่ีจําเป็นต้องทําและต้องอาศัยการประสานงาน
ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับ โรงไฟฟ้า และ/หรือ ผู้เช่ือมต่อ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยท้ังต่อ
บุคคลและทรัพย์สินเท่าน้ัน (ไม่รวมถึงการทดสอบตามแผนงานท่ีระบุไว้ใน 2.5) 

 

2.7.1.2 หัวข้อน้ีไม่ใช่การกําหนดกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน แต่เป็นการเตรียมข้ันตอน
สําหรับติดต่อประสานงานกัน และวางกฎเกณฑ์ในการท่ีหน่วยงาน(ฝ่าย)หน่ึงจะเห็นชอบกับ
ข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอีกหน่วยงาน(ฝ่าย)หน่ึง 

 

2.7.1.3 ในการท่ีระบุให้หน่วยงานหน่ึง ๆ ต้องให้ความเห็นชอบกับข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
ของอีกหน่วยงานหน่ึงน้ัน มิได้หมายความว่าหน่วยงานท่ีให้ความเห็นชอบ จะต้อง
รับผิดชอบต่อความไม่สมบูรณ์หรืออ่ืนใดก็ตามในข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยท่ีได้ให้
ความเห็นชอบไปน้ัน การให้ความเห็นชอบดังกล่าวน้ีเป็นเพียงการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยของอีกหน่วยงานหน่ึงเพ่ือให้แน่ใจว่าข้ันตอนเหล่าน้ันไม่ขัดแย้งหรือทํา
ให้ข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยในส่วนของตน ณ จุดเช่ือมต่อน้ัน ๆ บกพร่องไป 
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2.7.2 วัตถุประสงค์ 
 

หัวข้อ 2.7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ม่ันใจว่า ข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน
สําหรับการทํางาน และ/หรือ การทดสอบท่ีจุดเช่ือมต่อหรือใกล้เคียงกับจุดเช่ือมต่อน้ัน ๆ มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันในการทําให้เกิดความปลอดภัยท้ังต่อบุคคลและทรัพย์สินตลอดช่วงเวลาของการ
ปฏิบัติงาน 

 

2.7.3 การประสานงานเพ่ือกําหนดข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
 

2.7.3.1 การให้ความเห็นชอบต่อข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

 

2.7.3.1.1 ก่อนเริ่มทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อใด ๆ เป็นครั้งแรก  กฟผ. และ โรงไฟฟ้า 
(หรือ ผู้เช่ือมต่อ) จะจัดทําสําเนาข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยท่ีจะใช้ปฏิบัติ 
ส่งให้แก่อีกหน่วยงานหน่ึงเพ่ือความเห็นชอบ 

สําหรับจุดเช่ือมต่อท่ีได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบก่อนท่ีจะมีการกําหนด
ข้ันตอนตาม 2.7 น้ี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม 2.7.3.1 โดยเร็วท่ีสุด 

2.7.3.1.2 เม่ือหน่วยงานได้รับข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยจากอีกหน่วยงานหน่ึง ให้ทํา
การพิจารณาและตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ภายใน 
10 วัน ดังน้ี 
(ก) ให้ความเห็นชอบข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยน้ัน ; หรือ 
(ข) กรณีไม่ให้ความเห็นชอบ ต้องอธิบายเหตุผล พร้อมเสนอข้อแก้ไขท่ีต้องการ 

2.7.3.1.3 หากหน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ต้องการเพ่ิมข้อกําหนดด้านการดับไฟ
อุปกรณ์หรือแยกระบบการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์และ/หรือการต่อลงดิน 
หน่วยงานท่ีจัดส่งข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยต้องทําการปรับปรุงตาม
ความเห็นน้ันโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ ท้ังน้ี ข้อปรับปรุงจะต้อง
สมเหตุสมผล 

2.7.3.1.4 เม่ือมีการให้ความเห็นชอบข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยแล้ว แต่หน่วยงาน
เจ้าของ ข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยน้ันต้องการท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบาง
ข้ันตอนใหม่ หน่วยงานน้ันต้องจัดเตรียมขั้นตอนปฏิบัติน้ันใหม่โดยแสดงข้อความ
เดิมก่อนแก้ไขและระบุข้อความใหม่ท่ีต้องการแก้ไขให้ชัดเจน และเสนอเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากอีกหน่วยงานหน่ึงใหม่ จึงจะสามารถนํามาใช้ปฏิบัติได้ ท้ังน้ี ให้
พิจารณาประกอบกับ 2.7.3.1.5 

2.7.3.1.5 กรณีท่ีพบภายหลังว่า ข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว
มีบางข้ันตอนท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือ
ทรัพย์สิน ให้ทําการแก้ไขข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยฉบับน้ันตามท่ีจําเป็น
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอและสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
ความเห็นชอบจากอีกหน่วยงานหน่ึง แต่ต้องแจ้งผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย 
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงเน้ือหาส่วนท่ีแก้ไขน้ันและได้รับการยืนยัน
ว่ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วและการแก้ไขดังกล่าวน้ันไม่ทําให้มีความเสี่ยงเพิ่ม
มากข้ึนแต่อย่างใดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในส่วนของตน 

 



73 
 

2.7.4 ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย (Safety Co-ordinators) 
 

2.7.4.1 ก่อนเริ่มทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเช่ือมต่อใด ๆ เป็นคร้ังแรก กฟผ. และ โรงไฟฟ้า (หรือ ผู้
เช่ือมต่อ) จะแต่งต้ังผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย (Safety  Co-ordinators) ของแต่ละ
หน่วยงาน จํานวน 1 คน และแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่แทนอีก 1 คนกรณีท่ีผู้ประสานงานด้าน
ความปลอดภัยหลักติดภารกิจ 

สําหรับจุดเช่ือมต่อท่ีได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบก่อนท่ีจะมีการกําหนดข้ันตอนตาม 
2.7 น้ี ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตาม 2.7.4.1 โดยเร็วท่ีสุด 

 

2.7.4.2 ให้แต่ละหน่วยงาน (กฟผ . โรงไฟฟ้า และ ผู้เช่ือมต่อ) แจ้งช่ือบุคคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้
ประสานงานด้านความปลอดภัยและผู้ทําการแทน ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด โดยเร็วท่ีสุด ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
บุคคลทําหน้าท่ีดังกล่าวก็ให้แจ้งให้หน่วยงานอ่ืนทราบโดยเร็วท่ีสุดด้วยเช่นกัน 

 

2.7.4.3 ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประสานงานเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ระหว่างจุดเช่ือมต่อท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังขณะก่อน ขณะทํางาน และหลังเสร็จงาน รวมถึงการให้ความเห็นชอบข้ันตอน
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ด้วย ท้ังน้ี ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยอาจจะ
รับผิดชอบจุดเช่ือมต่อได้มากกว่า 1 สถานีไฟฟ้า 

 

2.7.5 การแยกระบบการจ่ายไฟฟ้า และ การต่อลงดิน (Isolation and Earthing) 
 

2.7.5.1 แต่ละหน่วยงานถูกคาดหวังให้มีการนําข้อกําหนดท่ีไม่ตํ่ากว่าท่ีระบุไว้ใน 2.7.5.2 มาใช้ใน
การแยกระบบการจ่ายไฟฟ้าและการต่อลงดิน ท้ังน้ี ข้อกําหนดใน 2.7.5 น้ี จะไม่มีผลต่อ
การเตรียมและการให้ความเห็นชอบข้ันตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ Connection 
Point น้ัน ๆ 

 

2.7.5.2 ข้อกําหนดการแยกระบบการจ่ายไฟฟ้าและการต่อลงดิน 
 

2.7.5.2.1 (ก) ตําแหน่งใดซ่ึงมีการแยกระบบการจ่ายไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า จะต้อง
รักษาสถานะการทํางานของอุปกรณ์เช่นน้ันไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานท้ังจากความประมาทเลินเล่อ เหตุการณ์ไม่คาดคิด 
หรือการกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องมีการติดป้ายแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 

(ข) การอนุญาตให้มีการทํางานท่ีอุปกรณ์ใด ๆ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการปลดเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าและทําการแยกระบบการจ่ายไฟฟ้าส่วนน้ันออก จะสามารถ
กระทําได้ต่อเม่ือผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยได้ดําเนินการตาม 
2.7.5.2.1(ก) เสร็จสมบูรณ์ 

2.7.5.2.2 (ก) ตําแหน่งซ่ึงมีการต่อลงดินด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับต่อลงดินน้ัน จะต้อง
รักษาสถานะการทํางานของอุปกรณ์เช่นน้ันไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานท้ังจากความประมาทเลินเล่อ เหตุการณ์ไม่คาดคิด 
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หรือการกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องมีการติดป้ายแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 

(ข) การอนุญาตให้มีการทํางานท่ีอุปกรณ์ใด ๆ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการต่อลงดิน จะ
สามารถกระทําได้ต่อเม่ือผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยได้ดําเนินการ
ตาม 2.7.5.2.2(ก) เสร็จสมบูรณ์ 

 

2.8 แผนปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน (Contingency Planning) 
 

2.8.1 บทนํา 

 

2.8.1.1 หัวข้อ 2.8 เป็นการกําหนดข้ันตอนท่ีจะต้องปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติรุนแรงต่อระบบ  
อันได้แก่ 

(ก) Load Shedding คือการดับไฟฟ้าบางส่วนเน่ืองจากกําลังผลิตไฟฟ้าในระบบไม่เพียงพอ 
หรือปรากฏว่ามีการจ่ายไฟฟ้าเกินพิกัดหรือเกรงว่าจะเกินพิกัดท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใด
ส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนในระบบ ซ่ึงเม่ือแก้ไขปัญหาแล้วจึงจะคืนสภาพการจ่ายไฟฟ้า 
(Load Restoration) ในบริเวณน้ันตามปกติ 

(ข) Generator Shedding การปลดโรงไฟฟ้าบางส่วนออกจากระบบทันทีทันใดเพ่ือรักษา
เสถียรภาพของระบบหลังเกิดเหตุการณ์ผิดปกติรุนแรงบางอย่างในระบบ 

(ค)  Black Start การท่ีโรงไฟฟ้าสามารถ Start-Up โดยใช้แหล่งพลังงานของตนเอง ไม่ต้อง
ใช้แหล่งพลังงานจากภายนอก ซ่ึง Black Start เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการกู้ระบบไฟฟ้าสู่
ภาวะปกติภายหลังการเกิด Black Out โดยเม่ือโรงไฟฟ้าทําการ Black Start และ
ขนานจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วก็จะสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าอ่ืนท่ีไม่
สามารถ Black Start ได้ การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ระบบสามารถทยอยจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบหลักของระบบจําหน่ายเพ่ือส่งต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในท่ีสุด 

ข้ันตอนสําหรับโรงไฟฟ้าในการติดตามเหตุการณ์เพ่ือช่วยรักษาความถ่ีของระบบ มีระบุไว้ใน
หัวข้อ 2.2.6 

 

2.8.1.2 System Emergency Action Sheets(1) 
2.8.1.2.1 นอกจากหัวข้อ 2.8 จะกําหนดหลักเกณฑ์ พ้ืนฐานสําหรับ Load Shedding, 

Generator Shedding และ Black Start แล้ว ยังมีการกําหนดรายละเอียดข้อมูล
ท่ีควรจะแสดงไว้ใน System Emergency Action Sheet ไว้ด้วย ท้ังน้ี กฟผ. จะ
ออก System Emergency Action Sheet ให้กับบุคคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นครั้ง
คราวไป 

2.8.1.2.2 System Emergency Action Sheet ควรแสดงข้อมูล 
(ก) รายละเอียดของ Load Shedding Blocks(2) ท้ังหมด 

                                                                               
1 System Emergency Action Sheet เป็นข้ันตอนท่ี กฟผ. จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดสิ่งท่ีต้องดําเนินการเมื่อเกิดสภาวการณ์ที่จะส่งผลให้

ระบบทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดภาวะท่ีไม่ปกติ ไม่ปลอดภัย หรือไม่มีเสถียรภาพ โดยผู้ท่ีจะสามารถดําเนินการได้ตามข้ันตอนน้ีจะต้อง
เป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจเท่าน้ัน ทั้งน้ี ตัวรายละเอียดข้ันตอนดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Grid Code 

2 Load Shedding Block คือ จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีจัดไว้เป็นกลุ่มๆ ที่จะต้องถูกปลดโหลดออกไปเป็นลําดับเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินในระบบ 
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(ข) หมายเลขโทรศัพท์และข่ายสื่อสารต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พิจารณาประกอบกับ 2.6) 

(ค) ข้อปฏิบัติเม่ือการสื่อสารขัดข้อง (พิจารณาประกอบกับ 2.6) 
(ง) ปริมาณพลังไฟฟ้าท่ีขัดข้องในระดับต่าง ๆ และข้ันตอนปฏิบัติพิเศษสําหรับ

ปริมาณพลังไฟฟ้าระดับน้ัน ๆ 
 

2.8.2 วัตถุประสงค์ 

 

(ก) เพ่ือวางกฎเกณฑ์ท่ีจะอนุญาตให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายสามารถดําเนินการได้โดยอิสระเพ่ือ
รักษาระบบไม่ให้เกิด System Blackout ; และ  

(ข) เพ่ืออธิบายข้ันตอนปฏิบัติในการนําระบบกลับสู่ภาวะปกติ ภายใต้เหตุการณ์  Under 
Frequency Emergency, Partial Blackout หรือ Total Blackout 

(ค) เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการติดต้ังระบบป้องกันไม่ให้เกิดการตัดการเช่ือมต่อแบบต่อเน่ือง 
 

2.8.3 System Emergencies 
 

2.8.3.1 Under Frequency Emergency เป็นเหตุการณ์ท่ีความถ่ีของระบบลดลงเท่ากับหรือน้อย
กว่า 49.25 Hz โดยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

2.8.3.2 Partial Blackout เกิดข้ึนเม่ือมีส่วนหน่ึงของระบบได้แยกออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
หลัก ทําให้เกิดสภาพเป็น Power Island 

2.8.3.3 Total Blackout เกิดข้ึนเม่ือไม่มีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบท้ังจากโรงไฟฟ้าและการ
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

2.8.3.4 เม่ื อ เกิ ด เห ตุการณ์  Under Frequency Emergency, Partial Blackout หรือ  Total 
Blackout ในช่วงระหว่างการกู้ระบบให้กลับสู่ภาวะปกติน้ัน ระบบอาจจะมีความถ่ีและ
แรงดันท่ีอยู่นอกช่วงการทํางานในภาวะปกติ (49.5-50.5 Hz และ ±5% ของแรงดันระบบ) 
รวมถึงการวางแผนและสั่งการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอาจไม่ได้เป็นไปตาม 
Merit Order 

 

2.8.4 Load Shedding 

2.8.4.1 Load Shedding Block 

 

2.8.4.1.1 ต้องมีการจัดกลุ่มผู้เช่ือมต่อไว้เป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือให้สามารถปลดโหลดออกในภาวะ 
System Emergency ได้เป็นลําดับ การปลดโหลดดังกล่าวน้ีอาจทํางานด้วย 
Under Frequency Automatic Load Shedding ( ป ล ด โ ด ย  Under 
Frequency Relay) และ/หรือ  Manual  Load Shedding (โดยศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าแห่งชาติ สั่งปลด circuit breaker) ก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พ้ืนท่ี 

2.8.4.1.2 Under Frequency Automatic Load Shedding เป็ น ก ารป ล ด โห ล ด ด้ วย 
Under Frequency Relay ซ่ึงมีการติดต้ังท่ีตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในระบบ 
ท้ั ง น้ี  ใน  System Emergency Action Sheet ต้องให้ ข้อมูลรายละเอียดค่ า 
setting และตําแหน่งติดต้ังของ Under Frequency Relay 
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2.8.4.1.3 การต้ังค่าการทํางานของ Under Frequency Relay เพ่ือปลดโหลดเป็นลําดับน้ัน
จะต้องต้ังตามค่าความถ่ีท่ี กฟผ. กําหนด ดังต่อไปน้ี (ซ่ึงจะสอดคล้องกับท่ี กฟผ. 
สั่งการ) 
Step 1 49.0 Hz  
Step 2 48.8 Hz 
Step 3 48.6 Hz 
Step 4 48.4 Hz   
Step 5 48.1 Hz   

2.8.4.1.4 ข้ อ ป ฏิ บั ติ สํ าห รั บ  Manual Load Shedding จ ะ ต้ อ งร ะ บุ ไ ว้ ใน  System 
Emergency Action Sheets 

2.8.4.1.5 กรณีท่ีลําดับของการปลดโหลดตามท่ีกําหนดน้ัน อาจยังไม่สามารถทําให้สภาพ
ระบบกลับคืนสู่ภาวะปกติได้  กฟผ. อาจสั่งการปลดโหลดที่ความถ่ีอ่ืนเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าว 

 

2.8.4.2 การคืนสภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลด (Load Restoration) 
ทันทีท่ีความถ่ีของระบบเพ่ิมข้ึนถึงค่าที่กําหนดไว้ใน System Emergency Action Sheet   

กฟผ. จะเริ่มคืนสภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลด 
 

2.8.5 การปลดโรงไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Generation Shedding) 
 

โดยปกติ กฟผ. จะใช้ N-1 Design Criteria ในการวางแผนและควบคุมระบบ แต่หากคาดว่ามีความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้มีการตัดการเช่ือมต่อแบบต่อเน่ืองข้ึนกับโรงไฟฟ้า, สายส่งบางวงจร 
หรือมีระบบส่วนหน่ึงถูกแยกออกไปน้ัน กฟผ . มีสิทธ์ิท่ีจะติดต้ังระบบป้องกัน เช่น Automatic 
Generation Shedding ได้เม่ือจําเป็น เพ่ือป้องกันปัญหาร้ายแรงในระบบเม่ือเกิดเหตุการณ์ N-2 

 

2.8.6 Black Start 

 

2.8.6.1 โรงไฟฟ้าที่สามารถ Start-Up ข้ึนมาได้เองโดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก 
จะถูกบันทึกข้อมูลความสามารถน้ีไว้ใน Connection Conditions (CC) (“Black Start 
Capability”)  

 

2.8.6.2 ในเหตุการณ์ Total Blackout หรือ Partial Blackout กฟผ. จะสั่งการให้โรงไฟฟ้าท่ีมี
ความสามารถ Black Start Capability (ตาม 2.8.6.1) ทําการ Black Start และ กฟผ. 
อาจจะส่ังการด้วยคําสั่งอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือทําให้ระบบกลับคืนสู่ภาวะปกติ ซ่ึงโรงไฟฟ้าต้อง
ปฏิบัติตามคําสั่งน้ันแม้ว่าจะไม่เป็นไปตาม Operating Characteristics ก็ตาม ยกเว้นว่า
การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะน้ันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือโรงไฟฟ้า 

 

2.8.6.3 เม่ือได้รับคําสั่งให้ทําการ Black Start, โรงไฟฟ้าต้องเริ่มทําการ Start-Up ทันทีโดยเร็วท่ีสุด
และต้องแจ้งให้ กฟผ . ทราบเม่ือทําการ Start-Up สําเร็จ  กฟผ . จะพยายามรักษา
เสถียรภาพการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโดยการจัดโหลด ท่ีเหมาะสมและเร่ิม 
Start-Up และขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแห่งอ่ืน ๆ เข้าระบบ หากในช่วงระหว่าง 
restoration โรงไฟฟ้าพบว่าไม่สามารถรักษาสภาพการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้อยู่ใน 
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Operating limits ท่ีปลอดภัยได้ โรงไฟฟ้าจะต้องแจ้ง กฟผ. ทันที และ กฟผ. จะต้อง
ดําเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีจําเป็นเพ่ือลดระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว 
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บทท่ี 3 
ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ 

 
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ขนาดไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ น้ี  ใช้กับผู้เช่ือมต่อและผู้ขอเช่ือมต่อเพ่ือเช่ือมต่อ ดังน้ี 

 

- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ท่ีทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.  
- โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
- ผู้ผลิตไฟฟ้า Hydro Floating Solar เฉพาะกําลังผลิตไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

3.1 การปฏิบัติการก่อนการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ 
 

ผู้เช่ือมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนการ
เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้องตรวจวัดคุณภาพและ/หรือทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือทดสอบระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ความ
ม่ันคง ความเช่ือถือได้ ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

สําหรับผู้เช่ือมต่อท่ีทําการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย จะต้องได้รับการ
รับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายดังกล่าวน้ันถึงความพร้อมของระบบต่าง ๆ และได้รับการอนุญาตให้เช่ือมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

 

3.1.1 การรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Energization) 
 

(1) ผู้เช่ือมต่อจะต้องนําส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจะเช่ือมต่อเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟผ. ให้ กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนกําหนดวันเริ่มต้นการรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 60 วัน  

(2) ผู้เช่ือมต่อจะต้องนําส่งข้อมูลคุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้เช่ือมต่อ ให้ กฟผ. 
พิจารณาล่วงหน้าก่อนกําหนดวันเริ่มต้นการรับไฟฟ้าจากระบบครั้งแรกไม่น้อยกว่า 60 วัน 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากท่ีนําส่งแล้ว ผู้เช่ือมต่อจะต้องส่งข้อมูลล่าสุดให้ 
กฟผ . ทราบทันที ท้ังน้ีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลังวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าตามสัญญา 
รายละเอียดตาม ตารางท่ี 3.1 

(3) กฟผ. จะพิจารณาแจ้งผลให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 45 วันหลังจากได้รับข้อมูลของผู้เช่ือมต่อ
ครบถ้วน 

 

ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อนําส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลา  กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เช่ือมต่อ
ทําการรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะนําส่งข้อมูลข้างต้นครบถ้วน และ 
กฟผ. ได้พิจารณาตามกําหนดระยะเวลาข้างต้นแล้ว 
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คุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้เชื่อมต่อ* 

ก) พลังไฟฟ้ารวมของลูกค้าของผู้เช่ือมต่อ  ขนาด  ________ 

ขนาด  ________ 

    MW 

    MVAr 

ข) กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเช่ือมต่อ ขนาด  ________ kA 

ค) กรณีผู้เช่ือมต่อหรือลูกค้าของผู้เช่ือมต่อมี หรือจะมีอุปกรณ์ หรือโหลดท่ีสร้างกระแสฮาร์มอนิกเหล่าน้ี 
ต้องนําส่งข้อมูล ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อประเมินคุณภาพไฟฟ้าในขั้นต้น 

   Single Phase Power Supply     ขนาด  ________ MVA 

   Semi-converter ขนาด  ________ MVA 

   6-Pulse Converter No Series Inductance ขนาด  ________ MVA 

   6-Pulse Converter With Series Inductance > 3%, 
DC Drive 

ขนาด  ________ MVA 

   6-Pulse Converter With Large Inductor     ขนาด  ________ MVA 

   12-Pulse Converter      ขนาด  ________ MVA 

   AC Voltage Regulator ขนาด  ________ MVA 

   อื่น ๆ ……………………….………………………………… ขนาด  ________ MVA 

*  อ้างอิงตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม           
   โดยให้ปรับเปล่ียนเกณฑ์ตามการแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดดังกล่าวฉบับล่าสุด 

 

ตารางท่ี 3.1 คุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้เช่ือมต่อท่ีอาจมีผลทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้า     
ณ จุดเช่ือมต่อ ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 

3.1.2 การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) 
 

3.1.2.1 การดําเนินการก่อนการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก  
   

(1) ผู้เช่ือมต่อทุกรายจะต้องนําส่งกําหนดการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) และข้ันตอนการทดสอบอุปกรณ์ให้ 
กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าครั้งแรกไม่น้อย
กว่า 60 วัน  

(2) ผู้เช่ือมต่อทุกรายจะต้องจัดเตรียม ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมรักษาไว้ซ่ึงความ
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระบบป้องกัน
ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร (ทุกชนิด) ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) อุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า และอื่น ๆ 
ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบของ กฟผ. แล้ว 

(3) ผู้เช่ือมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 
อย่างครบถ้วน และนําส่งข้อมูลตามตารางตรวจสอบความพร้อมก่อนการเช่ือมต่อท่ี 
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กฟผ. กําหนด (ตารางท่ี 3.2) ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการก่อนกําหนดวันขนานเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก ท้ังน้ีหาก กฟผ. พบว่าข้อมูลไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ี กฟผ. กําหนดไว้ ผู้เช่ือมต่อจะต้องดําเนินการแก้ไข และ
นําส่งข้อมูลท่ีได้ปรับปรุงแล้วให้ กฟผ. พิจารณาใหม่อีกครั้ง 

(4) กฟผ. จะเชิญผู้เกี่ยวข้องในการเช่ือมต่อเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
กําหนดวันในการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครั้งแรกภายใน 5 วันทําการ  หลังจาก      
ผู้เช่ือมต่อ ได้นําส่งเอกสารตามตารางท่ี 3.2 ครบถ้วน 

 
 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลและสถานะการนําส่ง 
(ก) ข้อมูลท่ัวไป  
 

- ช่ือผู้เช่ือมต่อ ภาษาไทย 
- ช่ือผู้เช่ือมต่อ ภาษาอังกฤษ 
- ช่ือย่อภาษาอังกฤษ (กฟผ. เป็นผู้กําหนด) 
- นามเรียกขาน (กฟผ. เป็นผู้กําหนด) 
- สัญญาเลขท่ี / ลงวันท่ี 
- สถานท่ีตั้งสํานักงาน  
- สถานท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 

(ข) ข้อมูลทางเทคนิค 
 

- กําลังผลิตไฟฟ้าติดต้ัง ตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า (MW) 

- ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (MW) 
- ปริมาณ Maximum Reactive Power (MVAr) ท้ัง Leading 

และ Lagging ท่ีสามารถถ่ายเทกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
- ข้อมูลเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ 

กําลังผลิตไฟฟ้าแต่ละเคร่ือง (MVA, MW, PF) 
- ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ ชุด Inverter 
- ประเภทของโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วม 
- ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น ประเภทพลังงาน

หมุนเวียน ประเภท Cogeneration 
- เช้ือเพลิงหลักและเชื้อเพลิงสํารองท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า 
- เช้ือเพลิงเสริมท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า  
- จุดเช่ือมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 
- จุดติดตั้งมาตรวัดซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า 
- ปริมาณการซ้ือพลังไฟฟ้าสํารอง (MW) 
- การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าหรือระบบไอนํ้า 
- ข้อมูล Start – Up 
- การจัดเตรียมการควบคุมแรงดัน 4 Mode (Remote High  
    Side Voltage Control, Remote High Side MVAR  
    Control, Local High Side Voltage Control, Local High  
    Side MVAR Control) 

(ค) ข้อมูลศึกษาผลกระทบ 
(ตามมาตรฐานของข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.) 

- กําหนดวันขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าครั้งแรก และข้ันตอนการ
ทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

- ข้อมูลทางเทคนิคตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบ
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลและสถานะการนําส่ง 
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

(ง) ระบบป้องกัน 
 

- ระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ระบบป้องกันระยะไกล (Teleprotection System) 
- ระบบป้องกัน Direct Transfer Trip และ  

Logic Diagram And Configurations 
- Single Line Diagram 
- ข้อมูลการตั้งค่า Frequency Relay และ Voltage Relay 

(จ) ระบบส่ือสาร 
 

- อุปกรณ์ระบบส่ือสาร 
- SCADA 
- RTU 
- ระบบ Party Line 
- หมายเลขโทรศัพท์ในเครือข่าย กฟผ. 
- หมายเลขโทรสารในเครือข่าย กฟผ. 
- หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการสาธารณะ 
- หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสํารอง (ถ้ามี) 
- หมายเลขโทรศัพท์สํานักงาน 
- หมายเลขโทรสารสํานักงาน 

(ฉ) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 
 

- อุปกรณ์ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 
- การติดตั้ง Unit Monitoring Meter 
- ระบบ Automatic Meter Reading (AMR) 
- ระบบส่ือสารสํารอง สําหรับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 

(ช) ข้อมูลก่อนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
- ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
- หนังสืออนุญาตขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่าย

จําหน่าย 
- แผนบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้าและแผนบํารุงรักษารายปี

ล่วงหน้า 5 ปี 
(ฌ) กําหนดการ First Synchronization - กําหนดวัน First Synchronization 

- ขั้นตอนการทดสอบเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(ญ) กําหนดการทดสอบ Trial Run 
(Tentative Program) 

- กําหนดวันทดสอบ 
- กําหนดจํานวนวันท่ีจะทําการทดสอบ 

 

ตารางท่ี 3.2 รายการตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของผู้เช่ือมต่อ ก่อนการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

(5) ก่อนถึงกําหนดเร่ิมต้นการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าคร้ังแรกเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และทดสอบความพร้อมใช้งานของ
ระบบต่าง ๆ ระหว่างผู้เช่ือมต่อกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ดังน้ี  

(ก) การแสดงข้อมูลทางไฟฟ้าผ่านระบบ SCADA แบบ Real Time  
(ข) ความถูกต้องของการอ่านและส่งค่าทางไฟฟ้าของระบบ RTU 
(ค) ข้ันตอนการทํางานของระบบป้องกันต่าง ๆ 
(ง) การใช้งานของระบบโทรศัพท์ ระบบโทรสาร และระบบ Party Line 
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ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อ นําส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลา หรือในกรณีท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือคุณลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจะเช่ือมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าไม่ตรงกับท่ีแจ้งหรือส่งให้ กฟผ. ศึกษา หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดใด
ข้อกําหนดหน่ึงตามท่ีระบุไว้ได้  กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เช่ือมต่อ ทําการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะมีการดําเนินการตรวจสอบแก้ไขส่วนท่ีเกี่ยวข้องน้ัน
ครบถ้วนแล้ว 

   

3.1.2.2 ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 
 

สําหรับผู้เช่ือมต่อที่ทําการเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
จะต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายดังกล่าวน้ันถึงความพร้อมของระบบต่าง ๆ และ
ได้รับการอนุญาตให้เช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายแล้ว  

 

3.1.3 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
 

ผู้เช่ือมต่อทุกรายจะต้องผ่านขั้นตอนการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ครั้งแรก (First Synchronization) ตามข้อกําหนดท่ี 3.1.2.1 และสําหรับผู้เช่ือมต่อท่ีทําการ
เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย จะต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า
ฝ่ายจําหน่าย ตามข้อกําหนดท่ี 3.1.2.2 

 

3.1.3.1 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
สําหรับผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีใช้ Inverter 
กฟผ. จะทําการตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของผู้เช่ือมต่อทุกราย หลังได้รับเอกสาร
การขอตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อครบถ้วน ท้ังน้ีหาก กฟผ. พบว่าข้อมูลท่ีผู้
เช่ือมต่อนําส่งไม่ครบถ้วน หรืออุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าใดๆ เกิดเหตุขัดข้อง หรือไม่มี
ความพร้อมใช้งาน กฟผ. จะไม่เริ่มกระบวนการพิจารณาจนกว่าผู้ เช่ือมต่อจะมีการ
ดําเนินการตรวจสอบแก้ไขส่วนท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว 

 

3.1.3.1.1 ข้อกําหนดการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
3.1.3.1.1.1 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโดยผ่านระบบ Monitoring System 

ผลลัพธ์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ี 1.3 โดยมีหัวข้อท่ีต้องตรวจวัด
ดังน้ี 
(1) แรงดัน (Voltage Level) 
(2) ความถ่ี (Frequency) 
(3) ฮาร์มอนิก (Harmonics) 
(4) แรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 
   กฟผ. จะทําการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อทุกราย ท่ีขอ
ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และจะแจ้งผลการตรวจวัดให้ผู้เช่ือมต่อทราบ
ภายใน 10 วัน 
 

3.1.3.1.1.2 การทดสอบการควบคุมกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power 
Control) เป็นการทดสอบเพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถ
ควบคุมการรับหรือจ่ายกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟได้สูงสุดท่ีปริมาณเท่าไร 
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โดยผู้เช่ือมต่อทําการทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ Inverter 
หรือแสดงผลการทดสอบจากผู้เช่ือมต่อหรือจากบริษัทผู้ผลิต (Site 
Test) โดยส่งผลการทดสอบให้ กฟผ. พิจารณา โดยมีข้ันตอนในการ
ทดสอบดังน้ี 
(ก) ติดต้ังและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามคําแนะนําและ

ข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์น้ัน ๆ 
(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ท้ังหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน

ภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 
(ค) เริ่มทดสอบโดยกําหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ีศูนย์

เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้า จากน้ันทําการปรับให้ระบบผลิต
ไฟฟ้าจ่ายกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระท่ังได้ค่าสูงสุด 
และทําการบันทึกค่ากําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ , ค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าท่ีได้ 

(ง) ทําการทดสอบเหมือนข้อ (ค) โดยกําหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่าย
ไฟฟ้าท่ี  10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ  100 
เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้าตามลําดับ และทําการบันทึกค่า
กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าท่ีได้ 

(จ) กําหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าเริ่มจ่ายไฟฟ้าท่ีศูนย์เปอร์เซนต์ของ
พิกัดกําลังไฟฟ้า จากน้ันทําการปรับให้ระบบผลิตไฟฟ้ารับ
กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระท่ังได้ค่าสูงสุด และทําการ
บันทึกค่ากําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าท่ีได้ 

(ฉ) ทําการทดสอบเหมือนข้อ (จ) แต่กําหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่าย
ไฟฟ้าท่ี  10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ  100 
เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้าและทําการบันทึกค่ากําลังไฟฟ้ารี
แอคทีฟท่ีค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้ 

(ช) จากข้อ (ค) ถึงข้อ (ฉ) บันทึกผลการทดสอบตามตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
P (ระบบผลิตไฟฟ้า) P(ท่ีวัดได้) ±Q (สูงสุดที่วัดได้) PF. (ท่ีวัดได้) 
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ท้ังน้ีสามารถอ้างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี
พิสูจน์ความสามารถในการรับหรือจ่ายกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุดตาม
ข้อกําหนดน้ี 
   กฟผ. จะพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อทุก
ราย และจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 3 วันทําการ 
หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน 

 

3.1.3.1.1.3 การทดสอบ A Fixed Displacement Factor Cos Ө เพ่ือยืนยันว่า
ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโหมดควบคุม 
Power Factor แบ บ ค ง ท่ี ไ ด้  โด ยผู้ เ ช่ื อ ม ต่ อ ทํ าก ารท ดส อบ
ความสามารถของอุปกรณ์ Inverter หรือแสดงผลการทดสอบจากผู้
เช่ือมต่อหรือจากบริษัทผู้ผลิต (Site Test) โดยส่งผลการทดสอบให้ 
กฟผ. พิจารณา โดยมีข้ันตอนวิธีการทดสอบดังน้ี 
(ก) ติดต้ังและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามคําแนะนําและ

ข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์น้ัน ๆ 
(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ท้ังหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน

ภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 
(ค) ต้ังค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี Power Factor Set Point 

เท่ากับ 0.90 Lagging หรือตามท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
โดยท่ีระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้าตามลําดับ 

(ง) เริ่มทําการทดสอบและทําการบันทึกค่าท่ีได้อย่างน้อยดังตาราง 
(จ) ต้ังค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี Power Factor Set Point 

เท่ากับ 0.90 Leading หรือตามท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
โดยท่ีระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้าตามลําดับ 

(ฉ) เริ่มทําการทดสอบและทําการบันทึกค่าท่ีได้อย่างน้อยดังตาราง 
(ช) ต้ังค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี Power Factor Set Point 

เท่ากับ 1.0 โดยท่ีระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้า
ตามลําดับ 

(ซ) เริ่มทําการทดสอบและทําการบันทึกค่าตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
 

P (ระบบผลิตไฟฟ้า) PF. (ท่ีกําหนด) P(ท่ีวัดได้) Q (ท่ีวัดได้) PF. (ท่ีวัดได้) 
0 % 0.90 Lagging    
10 % 0.90 Lagging    
20 % 0.90 Lagging    
30 %  0.90 Lagging    
40 %  0.90 Lagging    
50 % 0.90 Lagging    
60 % 0.90 Lagging    
70 % 0.90 Lagging    
80 % 0.90 Lagging    
90 % 0.90 Lagging    
100 % 0.90 Lagging    

 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
 

P (ระบบผลิตไฟฟ้า) PF. (ท่ีกําหนด) P(ท่ีวัดได้) Q (ท่ีวัดได้) PF. (ท่ีวัดได้) 
0 % 0.90 Leading    
10 % 0.90 Leading    
20 % 0.90 Leading    
30 %  0.90 Leading    
40 %  0.90 Leading    
50 % 0.90 Leading    
60 % 0.90 Leading    
70 % 0.90 Leading    
80 % 0.90 Leading    
90 % 0.90 Leading    
100 % 0.90 Leading    

 

ท้ังน้ีสามารถอ้างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถพิสูจน์ความสามารถในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโหมด 
Power Factor แบบคงที่ ตามข้อกําหนด 
   กฟผ. จะพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อทุก
ราย และจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 3 วันทํา
การ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน 
 

3.1.3.1.1.4 การทดสอบ A Variable Reactive Power Depending On The 
Voltage Q(U) เพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าในโหมดควบคุมแรงดันแบบแรงดันคงท่ีได้ โดยผู้เช่ือมต่อ
ทําการทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ Inverter หรือแสดงผล
การทดสอบจากผู้เช่ือมต่อหรือจากบริษัทผู้ผลิต (Site Test) โดย
ส่งผลการทดสอบให้ กฟผ. พิจารณา โดยมีข้ันตอนวิธีการทดสอบ
ดังน้ี 
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(ก) ติดต้ังและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามคําแนะนําและ
ข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์น้ัน ๆ 

(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ท้ังหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
ภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

(ค) ต้ังค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี Voltage Set Point ดัง
ตาราง 

(ง) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าท่ีได้ดังตาราง 
(จ) ต้ังค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าท่ี Voltage Set Point ดัง

ตาราง 
(ฉ) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าท่ีได้ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
 

P,Set Point 
(%) 

V,Set  Point 
(Vac) 

P (ท่ีวัดได้) VL1 
(Vac) 

VL2 
(Vac) 

VL3 
(Vac)) 

Q (ท่ีวัดได้) 
(Var) 

Lower Limits 
10 0.95Vn      
20 0.95Vn      
30 0.95Vn      
40 0.95Vn      
50 0.95Vn      
60 0.95Vn      
70 0.95Vn      
80 0.95Vn      
90 0.95Vn      
100 0.95Vn      

 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
 

P,Set 
Point  
(%) 

V,Set Point  
(Vac) 

P (ท่ีวัดได้) VL1 
(Vac) 

VL2 
(Vac) 

VL3 
(Vac)) 

Q (ท่ีวัดได้) 
(Var) 

Lower Limits 
10 1.05Vn      
20 1.05Vn      
30 1.05Vn      
40 1.05Vn      
50 1.05Vn      
60 1.05Vn      
70 1.05Vn      
80 1.05Vn      
90 1.05Vn      
100 1.05Vn      
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สามารถพิสูจน์ความสามารถในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโหมด
ควบคุมแรงดันแบบแรงดันคงท่ีได้ ตามข้อกําหนด 
   กฟผ. จะพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อทุก
ราย และจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 3 วันทํา
การ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน 
 

3.1.3.1.1.5 การทดสอบการควบคุมกําลังไฟฟ้า (Active Power Control) เป็น
การทดสอบเพ่ือต้องการตรวจสอบว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถ
ควบคุมกําลังไฟฟ้าได้ โดยผู้เช่ือมต่อทําการทดสอบความสามารถ
ของอุปกรณ์ Inverter หรือแสดงผลการทดสอบจากผู้เช่ือมต่อหรือ
จากบริษัทผู้ผลิต (Site Test) โดยส่งผลการทดสอบให้  กฟผ . 
พิจารณา ดังน้ี 
1. สามารถปรับลดกําลังไฟฟ้าได้อย่างน้อยครั้งละ 10 เปอร์เซนต์ต่อ

นาที 
2. สามารถปรับลดกําลังไฟฟ้าทุกๆ 10 เปอร์เซนต์ของพิกัด โดยท่ี

ระบบผลิตไฟฟ้าไม่หลุดการเช่ือมต่อกับระบบโครงขายไฟฟ้า 
3. มีข้ันตอนวิธีการทดสอบดังน้ี 

(ก) ติดต้ังและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามคําแนะนํา
และข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์น้ันๆ 

(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ท้ังหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
ภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

(ค) ต้ังค่าการควบคุมกําลังไฟฟ้าให้เริ่มต้นท่ี 100 เปอร์เซนต์ของ
พิกัดกําลังไฟฟ้า และปรับลดลงครั้งละ 10 เปอร์เซนต์ 
จนกระท่ังถึง 0 เปอร์เซนต์ และต้ังค่าการทํางานอ่ืน ๆ ของ
ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีค่าการทํางานในภาวะปกติ 

(ง) เริ่ มทดสอบโดยให้ ระบบผลิต ไฟ ฟ้ าจ่ายไฟ ฟ้ าท่ี  100 
เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้าจากนั้นทําการปรับลด
กําลังไฟฟ้าลงตามข้อ (ค) แล้วทําการบันทึกค่ากําลังไฟฟ้า
และเวลาท่ีระบบผลิตไฟฟ้าสามารถทําการลดกําลังไฟฟ้าได้
ในแต่ละคร้ัง 

ท้ังน้ีสามารถอ้างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถพิสูจน์ความสามารถในการควบคุมกํ าลั งไฟ ฟ้าตาม
ข้อกําหนด 
   กฟผ. จะพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อทุก
ราย และจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 3 วันทํา
การ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน 
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3.1.3.1.1.6 การทดสอบความสามารถในการทนต่อภาวะแรงดันตกช่ัวขณะ 
(Low Voltage Fault Ride Through) โด ย ผู้ เ ช่ื อ ม ต่ อ ทํ าก า ร
ทดสอบความสามารถของอุปกรณ์  Inverter โดยแสดงผลการ
ทดสอบจากผู้เช่ือมต่อหรือจากบริษัทผู้ผลิต (Site Test) ท่ีบ่งบอกถึง
ความสามารถในการทนได้ของแรงดันตกช่ัวขณะเกิด Fault ในระบบ
ส่ง โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะ
ฉุกเฉินตามความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันท่ีจุดติดต้ังมาตรวัดกับ
ระยะเวลานับจากการเกิด Fault ท่ีอนุญาตให้โรงไฟฟ้าปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้  (Voltage Ride 
Through Requirement รูปท่ี 3.11) และส่งผลการทดสอบให้ 
กฟผ. พิจารณา 

 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
 

Test List V (V/Vn) Trip Time  
(Should be)(sec) 

Trip Time  
(As Found)(sec) 

three-phase Faults 
 

0 Vn 0.25  
0.2 Vn 0.86  
0.4 Vn 1.47  
0.6 Vn 2.08  
0.8 Vn 2.69  
0.9 Vn 3  

Phase-phase Faults 
 

0 Vn 0.25  
0.2 Vn 0.86  
0.4 Vn 1.47  
0.6 Vn 2.08  
0.8 Vn 2.69  
0.9 Vn 3  

Single Line To Ground Faults 
 

0 Vn 0.25  
0.2 Vn 0.86  
0.4 Vn 1.47  
0.6 Vn 2.08  
0.8 Vn 2.69  
0.9 Vn 3  

ท้ังน้ีสามารถอ้างอิงข้ันตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถพิสูจน์ความสามารถในการทนต่อภาวะแรงดันตกช่ัวขณะ
ตามข้อกําหนด 
   กฟผ. จะพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ
ทุกราย และจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 3 
วันทําการ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน 
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3.1.3.1.1.7 การทดสอบความสามารถในการตอบสนองด้านความถี่ กรณีท่ี
ความถ่ีไม่อยู่ในช่วง 50.00 + 0.5 Hz ให้ดําเนินการโดยโรงไฟฟ้า
ทําการทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ Inverter โดยแสดงผล
การทดสอบจริงจากผู้เช่ือมต่อหรือจากบริษัทผู้ผลิต (Site Test) 
ท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปรับลดกําลังผลิตไฟฟ้าโดยต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีอนุญาตให้โรงไฟฟ้าปลดเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ โดยส่งผลการทดสอบให้ 
กฟผ. พิจารณา 
   กฟผ. จะพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ
ทุกราย และจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 3 
วันทําการ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน 
 

3.1.3.1.1.8 การทดสอบความสามารถในการปรับลดกําลังผลิตไฟฟ้า กรณีท่ี
ความถี่สูงกว่า 51.00 Hz ผู้เช่ือมต่อต้องปรับลดกําลังผลิตไฟฟ้า
ด้วยสัดส่วน  40% ต่อ  1 Hz ของกําลังผลิตไฟฟ้าขณะน้ัน 
(Gradient Reduced Power At 40 %/Hz Of The 
Instantaneously Available Power) ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย
โรงไฟฟ้าทําการทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ Inverter โดย
แสดงผลการทดสอบจากผู้เช่ือมต่อหรือจากบริษัทผู้ผลิต (Site 
Test) ท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปรับลดกําลังผลิตไฟฟ้า
โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีอนุญาตให้โรงไฟฟ้าปลดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ โดยส่งผลการ
ทดสอบให้ กฟผ. พิจารณา 
   กฟผ. จะพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ
ทุกราย และจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 3 
วันทําการ หลงัจากได้รับข้อมูลครบถ้วน 

 

3.1.3.2 การทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
 

3.1.3.2.1 ก่อนการทดสอบเดินเครื่อง 
(1) ผู้เช่ือมต่อทุกรายจะต้องผ่านข้ันตอนการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) ตามข้อกําหนดท่ี 3.1.2.1 
และสําหรับผู้เช่ือมต่อท่ีทําการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจําหน่าย จะต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย ตามข้อกําหนด
ท่ี 3.1.2.2 

(2) ผู้เช่ือมต่อทุกรายจะต้องทําการทดสอบความเสถียรของการเดินเครื่องโดยต้อง
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่อเน่ืองในปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาตลอด 24 ช่ัวโมง 
โดยในระหว่างการทดสอบ ต้องไม่มีการหยุดหรือลดการเดินเคร่ืองมากกว่าร้อย
ละ 10 (10%) ต่อเน่ืองนานกว่า 30 นาที 
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(3) ผู้เช่ือมต่อจะต้องทําการทดสอบการปลดการเดินเครื่องแบบฉุกเฉิน (Load 
Rejection Test) ขณะมีการเดินเครื่องท่ี 50%, 75% และ 100% ของปริมาณ
พลังไฟฟ้าตามสัญญา โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะพิจารณา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และแจ้งผลการทดสอบให้
ผู้เก่ียวข้องทราบ 

(4) กฟผ. จะทําการตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของผู้เช่ือมต่อทุกรายตาม
ตารางท่ี 3.2 และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 7 วัน หลัง
ได้รับเอกสารการขอทดสอบของผู้เช่ือมต่อ ท้ังน้ีหาก กฟผ. พบว่าข้อมูลท่ีผู้
เช่ือมต่อนําส่งไม่ครบถ้วน หรืออุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าใดๆ เกิดเหตุขัดข้อง 
หรือไม่มีความพร้อมใช้งาน กฟผ. จะไม่เริ่มกระบวนการพิจารณาและจะไม่
อนุญาตให้มีการทดสอบ จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะมีการดําเนินการตรวจสอบแก้ไข
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว 

(5) เฉพาะผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Firm ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งขอทําการทดสอบ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 
และไม่มากกว่า ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกําหนด
วันเริ่มต้นทดสอบ พร้อมนําส่งกําหนดการทดสอบตามตารางท่ี 3.2 (ญ ) 
(Finally Program) และข้อมูลความพร้อมของผู้เช่ือมต่อ ตามตารางท่ี 3.2 
ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 5 วันทําการ กฟผ. สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
พิจารณาเลื่อนกําหนดการขอเริ่มต้นการทดสอบน้ันออกไปจนเท่ากับ หรือ
มากกว่า 5 วันทําการตามความจําเป็น 

 

3.1.3.2.2 แผนการทดสอบเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run 
 

ภายหลังจากที่ผู้เช่ือมต่อแจ้งขอทําการทดสอบตามเง่ือนไขข้อกําหนดแล้ว กฟผ. จะ
พิจารณาออกแผนการทดสอบให้กับผู้เช่ือมต่อ โดยแผนการทดสอบมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทํา
การทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง และความเช่ือถือได้ของ
การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าตามสภาพระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน 
ก่อนเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ท้ังน้ีในการพิจารณาออกแผนการทดสอบน้ัน กฟผ. จะ
คํานึงถึงความม่ันคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าเป็นสําคัญ 

 

3.1.3.2.3 ข้อกําหนดการผ่านการทดสอบเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run 
 

(1) ผู้เช่ือมต่อต้องขอทําการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run  
เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า และไม่มากกว่า ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

(2) กฟผ. จะพิจารณาออกแผนการทดสอบให้กับผู้เช่ือมต่อ ตามข้อ 3.1.3.2.2 ซ่ึง
เม่ือ กฟผ. กําหนดแผนการทดสอบแล้ว ผู้เช่ือมต่อจะต้องเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้ได้ตามแผนการทดสอบน้ัน 

(3) การเริ่มต้นทดสอบ กําหนดให้เริ่ม ณ เวลาท่ีตกลงร่วมกันไว้ท้ัง 2 ฝ่าย โดย
การนับจํานวนวันทดสอบครบรอบ 1 วัน คือ นับจากเวลา เร่ิมต้น ถึงเวลา
เดียวกัน ของวันถัดไป หรือครบ 24 ช่ัวโมงแล้วแต่กรณี 
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(4) หลังสิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบตามแผนการทดสอบ ผู้เช่ือมต่อต้องสรุปผล
การเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการทดสอบ ส่งให้ฝ่ายสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า ของ กฟผ. เพ่ือให้ กฟผ. ดําเนินการพิจารณาผลการทดสอบ 

(5) ผู้เช่ือมต่อที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. ว่าผลการทดสอบผ่านตามข้อกําหนด
ฉบับน้ีแล้ว แผนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run 
ดังกล่าวน้ันจะนับระยะเวลาในแผนการทดสอบเดิมรวมกับระยะเวลาใน
แผนการทดสอบท่ีขอขยายเพ่ิม แต่หากไม่ผ่านการทดสอบจะถือว่าการ
ทดสอบในครั้งน้ันไม่ใช่การทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial 
Run 

 

3.1.3.2.4 เงื่อนไขและข้อยกเว้น 
 

(1) ช่วงของการยอมรับได้ของการเบ่ียงเบนการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือจ่าย
ไฟฟ้าระหว่างการทดสอบด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า 

 

(ก) ให้โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า 
เบ่ียงเบนนอกช่วง ±2% ของแผนการทดสอบได้ไม่เกิน 4 คาบต่อวัน  
โดยไม่นับรวมช่วงเวลาท่ีโรงไฟฟ้าต้องเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือจ่าย
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ตามแผนการทดสอบ ซ่ึง กฟผ. อนุโลมให้มีการ
เบ่ียงเบนนอกช่วง ±2%  ได้ 2 คาบต่อการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือ
จ่ายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนและลดลงในคร้ังน้ัน 

(ข) ให้โรงไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลิงพลังงานหมุนเวียน เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
และจ่ายไฟฟ้าเบ่ียงเบนนอกช่วง ±5% ของแผนการทดสอบ ได้ไม่เกิน 
12 คาบต่อวัน โดยไม่นับรวมช่วงเวลาท่ีโรงไฟฟ้าต้องเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ตามแผนการทดสอบซ่ึง กฟผ. 
อนุโลมให้มีการเบ่ียงเบนนอกช่วง ±5%  ได้  2 คาบต่อการเดินเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน หรือลดลงในครั้งน้ัน 

(ค) หากโรงไฟฟ้าเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเบ่ียงเบนนอกช่วงท่ี
ยอมรับได้ตามข้อกําหนดท่ี  3.1.3.2.4(1)(ก ) หรือ 3.1.3.2.4(1)(ข ) 
มากกว่า 4 คาบต่อวัน หรือ 12 คาบต่อวัน แล้วแต่กรณี กฟผ. จะไม่
นับว่าวันดังกล่าวผ่านการทดสอบ โดยไม่มีผลกับวันก่อนหน้าท่ี กฟผ. 
พิจารณาว่าผ่านการทดสอบแล้ว และยังสามารถนับจํานวนวันทดสอบ
ต่อเน่ืองได้ หากผู้เช่ือมต่อมีความประสงค์ขอทําการทดสอบต่อ โดยการ
แจ้งขอขยายระยะเวลาการทดสอบเพ่ิมเติมและต่อเน่ืองจากกําหนดเวลา
สิ้นสุดตามแผนการทดสอบเดิม 

(ง) ผู้เช่ือมต่อต้องติดตาม และตรวจสอบผลการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ 
Real Time ซ่ึงหากผู้เช่ือมต่อพบว่า ไม่สามารถควบคุมการเดินเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงเบ่ียงเบนตามที่กําหนดได้ ให้
ประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. (เอกสารให้ส่ง
ตามมาภายใน 3 ช่ัวโมง) เพ่ือขอขยายระยะเวลาการทดสอบเพ่ิมเติม
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และต่อเน่ือง จากกําหนดเวลาสิ้นสุดตามแผนการทดสอบเดิมอย่างน้อย 
1 วัน (24 ช่ัวโมง) หรือเท่ากับจํานวนวันท่ีไม่สามารถทําได้ พร้อมช้ีแจง
เหตุผล 

(จ) เม่ือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ได้รับแจ้งขอขยายระยะเวลา
การทดสอบของผู้เช่ือมต่อ ตามข้อกําหนดท่ี 3.1.3.2.4(1)(ง) แล้วจะ
พิจารณาออกแผนการทดสอบเพ่ิมเติมและต่อเน่ืองให้ผู้เช่ือมต่อ ตาม
ระยะเวลาท่ีผู้เช่ือมต่อขอขยายการทดสอบ ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากท่ี
ได้รับแจ้ง โดยคํานึงถึง ความม่ันคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ความ
ปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้าเป็นหลัก 

(ฉ) หากผู้เช่ือมต่อไม่แจ้งขอขยายระยะเวลาการทดสอบ ตามข้อกําหนดท่ี 
3.1.3.2.4(1)(ง) และ กฟผ. ได้ตรวจสอบพบภายหลังจากท่ีผู้เช่ือมต่อ
สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการทดสอบแล้ว กฟผ. จะถือว่าโรงไฟฟ้าไม่
ผ่านการทดสอบ  ซ่ึงผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งขอเริ่มต้นการทดสอบใหม่
ท้ังหมด 

 

(2) การปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างการทดสอบ
ด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า 

 

(ก) กรณีโรงไฟฟ้าปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ท้ังหมดด้วยสาเหตุจากระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (ลดการจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเหลือ 0 เมกะวัตต์) กฟผ. จะถือว่าโรงไฟฟ้าไม่ผ่าน
การทดสอบตลอดช่วงเวลาต้ังแต่เริ่มต้นการทดสอบ จนถึงเวลาท่ีปลด
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว แต่หาก
โรงไฟฟ้าปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าแต่เพียง
บางส่วน หรือลดกําลังผลิตไฟฟ้าลง (ยังมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า เช่น กรณีปลดเครื่องกังหันก๊าซเพียง 1 เคร่ืองจาก
ท้ังหมด) กฟผ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นการเดินเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าเบ่ียงเบนนอกช่วงท่ียอมรับได้ตามข้อกําหนดท่ี  
3.1.3.2.4 (1) โดยภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับจากเกิดเหตุการณ์ 
ต้องทําการแก้ไขเพ่ือกลับมาจ่ายไฟฟ้าให้ได้ตามแผนทดสอบ แต่หากผู้
เช่ือมต่อไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  กฟผ. จะถือว่า
โรงไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ 

(ข) หลังเกิดเหตุการณ์ผู้เช่ือมต่อจะต้องประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ทราบทันที พร้อมรายงานสาเหตุ 

(ค) เม่ือโรงไฟฟ้าสามารถแก้ไขเหตุขัดข้องได้แล้ว และมีความประสงค์ขอ
เริ่มต้นทดสอบใหม่ หรือขอขยายระยะเวลาการทดสอบแล้วแต่กรณี ให้
ประสานงานแจ้ง ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. (เอกสารให้ส่ง
ตามมาภายใน 3 ช่ัวโมง) 
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(ง) เม่ือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้รับแจ้งขอเริ่มต้นทดสอบใหม่ 
หรือขอขยายระยะเวลาการทดสอบแล้ว จะพิจารณาออกแผนการ
ทดสอบใหม่ให้ผู้เช่ือมต่อ โดยคํานึงถึงความม่ันคงของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้าเป็นหลัก 

 

(3) การปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างการทดสอบ
ด้วยสาเหตุจากการไฟฟ้า 

 

(ก) กรณีโรงไฟฟ้าปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ท้ังหมดหรือการไฟฟ้าแจ้งให้โรงไฟฟ้าลดกําลังผลิตไฟฟ้าเพียงบางส่วน
ด้วยสาเหตุจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า กฟผ. จะหยุดระยะเวลาการ
ทดสอบในช่วงเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าท่ีทําให้
โรงไฟฟ้าต้องปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
ลดกําลังผลิตไฟฟ้าน้ันไว้ช่ัวคราว  โดยยังให้สิทธ์ิในการนับระยะเวลาการ
ทดสอบต่อเน่ืองจากเดิมภายหลังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีความพร้อม
ในการให้โรงไฟฟ้าเช่ือมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือเพ่ิมกําลังผลิต
ไฟฟ้าได้ตามแผนทดสอบเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

(ข) หลังเกิดเหตุการณ์ผู้เช่ือมต่อจะต้องประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ของ กฟผ. ให้ทราบทันทีพร้อมรายงานสาเหตุ ท้ังน้ีเม่ือการไฟฟ้า
สามารถแก้ไขเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าให้มีความพร้อมใน
การให้เช่ือมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้แล้ว ผู้ เช่ือมต่อจะต้อง
ประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. เพ่ือขออนุญาต
เช่ือมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าและทําการทดสอบต่อ (เอกสารให้ส่ง
ตามมาภายใน 3 ช่ัวโมง) 

(ค) เม่ือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ได้รับแจ้งขอทําการทดสอบ
ต่อเน่ืองแล้ว จะพิจารณาออกแผนการทดสอบต่อเน่ืองให้ผู้เช่ือมต่อตาม
ระยะเวลาสิ้นสุดการทดสอบท่ีถูกเลื่อนออกไป โดยคํานึงถึงความม่ันคง
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้าเป็นหลัก 

(ง) การนับระยะเวลาการทดสอบ ให้นับต่อเน่ืองเม่ือผู้เช่ือมต่อสามารถ
ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าได้ตาม
แผนการทดสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่หากผู้เช่ือมต่อไม่สามารถ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าได้ตามแผนทดสอบดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. จะถือว่าการทดสอบในครั้งน้ันได้สิ้นสุดลง 
และโรงไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ 

(จ) ให้การนับจํานวนวันทดสอบครบรอบ 1 วัน ท่ีเกิดเหตุการณ์น้ี ส้ินสุดเม่ือ
ระยะเวลาการทดสอบนับต่อเน่ืองตามข้อกําหนดที่ 3.1.3.2.4(3)(ง) ครบ 
24 ช่ัวโมง และกําหนดให้ใช้เวลาสิ้นสุดใหม่ดังกล่าวน้ี เป็นเวลาเริ่มต้น
การทดสอบในวันถัดไป (ถ้ามี) 
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(4) ระบบสื่อสารของโรงไฟฟ้าขัดข้องระหว่างการทดสอบด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า 
 

(ก) กรณีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ตรวจพบว่าระบบ SCADA 
หรือ RTU หรือระบบสื่อสาร ของโรงไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องหรืออ่านค่าไม่
ถูกต้องระหว่างท่ีทําการทดสอบด้วยสาเหตุจากโรงไฟฟ้า กฟผ. จะหยุด
ระยะ เวลาการทดสอบ ใน ช่วงท่ี ระบบ  SCADA หรือ  RTU หรือ
ระบบสื่อสาร เกิดเหตุขัดข้องหรืออ่านค่าไม่ถูกต้องไว้ โดยยังให้สิทธ์ิใน
การนับระยะเวลาการทดสอบต่อเน่ืองจากเดิมถ้าผู้เช่ือมต่อสามารถ
ดําเนินการแก้ไขให้ระบบ SCADA หรือ RTU หรือระบบสื่อสารของ
โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลา 48 
ช่ัวโมง นับจากวันและเวลาท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. แจ้ง 
แต่หากผู้เช่ือมต่อไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดดังกล่าว กฟผ. จะถือว่าโรงไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ 

(ข) ภายหลังจากที่ผู้เช่ือมต่อได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ 
กฟผ. กรณีตรวจพบระบบสื่อสารของโรงไฟฟ้าขัดข้องหรืออ่านค่าไม่
ถูกต้องแล้ว ผู้เช่ือมต่อจะต้องประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
ของ กฟผ. เพ่ือรายงานสาเหตุขัดข้องและแผนการดําเนินการแก้ไข 

(ค) เม่ือผู้เช่ือมต่อสามารถแก้ไขเหตุขัดข้องให้ระบบส่ือสารของโรงไฟฟ้ามี
ความพร้อมในการใช้งานได้แล้ว ให้ประสานงานแจ้ง ศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ของ กฟผ. (เอกสารให้ส่งตามมาภายใน 3 ช่ัวโมง) เพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาการทดสอบเพิ่มเติมและต่อเน่ือง จากกําหนดเวลาสิ้นสุดตาม
แผนการทดสอบเดิมด้วยระยะเวลาท่ีเกิดเหตุขัดข้องน้ัน 

(ง) ภายหลังจากท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ได้รับแจ้งขอขยาย
ระยะเวลาการทดสอบของผู้เช่ือมต่อตามข้อกําหนดท่ี 3.1.3.2.4(4)(ค) 
แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. จะพิจารณาออกแผนการ
ทดสอบเพ่ิมเติมและต่อเน่ืองให้ผู้เช่ือมต่อตามระยะเวลาท่ีผู้เช่ือมต่อขอ
ขยายการทดสอบภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากเวลาท่ีได้รับแจ้ง โดย
คํานึงถึงความม่ันคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าเป็น
หลัก 

 

3.1.3.2.4 ข้อปฏิบัติในการทดสอบ 
 

(1) ก่อนถึงเวลาเริ่มต้นทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือให้ได้รับการอนุญาตให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือบันทึกเวลาเริ่มต้นการทดสอบ 

(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบันทึกค่าต่างๆ วันท่ี เวลา และปริมาณพลังไฟฟ้า 
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รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 
 (สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน สามารถเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าเบี่ยงเบนนอกช่วง ± 5%) 
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รูปที่ 3.2 ตัวอย่างการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าตามแผนการทดสอบ  
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รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่านของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration  
ช่วงการยอมรับได้ของการเบี่ยงเบน ± 2% ของแผนทดสอบ ไม่เกิน 4 คาบต่อวัน 

(สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน ช่วงการยอมรับได้ของการเบี่ยงเบน ± 5% ของแผนทดสอบ ไม่เกิน 12 คาบต่อวัน) 
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รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่าน (ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า) 
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รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่าน (ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยสาเหตุจากการไฟฟ้า) 
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รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่าน (ระบบสื่อสารขัดข้องด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า)  
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รูปท่ี 3.7 แบบฟอร์มการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเวลาการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run 
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3.1.4 การดําเนินการก่อนการเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
 

3.1.4.1 ผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Firm 
 

3.1.4.1.1 ผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Firm ชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
 

(1) หลังส้ินสุดการทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run ผู้
เช่ือมต่อต้องนําส่งสรุปผลการทดสอบ ตามข้อ 3.1.3.2 เพ่ือให้ กฟผ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD) พร้อมแจ้งวันท่ีผู้เช่ือมต่อประสงค์จะเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD)  

(2) กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบ หลังจากวันท่ี
ได้รับผลการทดสอบจากผู้เช่ือมต่อ 

(3) สําหรับโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วได้ให้ความเห็นชอบว่า ผ่านการทดสอบ
ตามข้อกําหนดท่ี 3.1.3 แล้ว กฟผ. จะแจ้งกําหนดวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าตาม
วันท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอมาและออกแผนรับซ้ือไฟฟ้าหลังวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า
ให้กับผู้เช่ือมต่อ 

 

3.1.4.1.2 ผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Firm ชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ 
Inverter 

(1) หลังสิ้นสุดการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและการทดสอบการเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run ผู้เช่ือมต่อต้องนําส่งผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
ตามข้อ 3.1.3.1 และผลการทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในลักษณะ 
Trial Run ตามข้อ 3.1.3.2 เพ่ือให้ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่น้อย
กว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) พร้อมแจ้ง
วันท่ีผู้เช่ือมต่อประสงค์จะเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)  

(2) กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบ หลังจากวันท่ี
ได้รับผลการทดสอบจากผู้เช่ือมต่อ 

(3) สําหรับโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วได้ให้ความเห็นชอบว่า ผ่านการทดสอบ
ตามข้อกําหนดท่ี 3.1.3 แล้ว กฟผ. จะแจ้งกําหนดวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าตาม
วันท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอมา 

 

3.1.4.2 ผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Non-Firm 
 

3.1.4.2.1 ผู้ เช่ือมต่อประเภท SPP Non-Firm ชนิดท่ีใช้อุปกรณ์  Inverter หรือมีส่วน 
ประกอบของอุปกรณ์ท่ีใช้ Inverter 

 

(1) หลังสิ้นสุดการทดสอบ ผู้เช่ือมต่อต้องนําส่งผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าตาม
ข้อ 3.1.3.1 ให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
พร้อมแจ้งวันท่ีผู้เช่ือมต่อประสงค์จะเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)  
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(2) กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาผลการทดสอบให้ผู้เช่ือมต่อทราบ หลังจากวันท่ี
ได้รับผลการทดสอบจากผู้เช่ือมต่อ 

(3) สําหรับโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วได้ให้ความเห็นชอบว่า ผ่านการ
ทดสอบตามข้อกําหนดท่ี 3.1.3 แล้ว กฟผ. จะแจ้งกําหนดวันเริ่มต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้าตามวันท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอมา 

 

3.1.4.3 ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 
 

(1) หากผู้เช่ือมต่อดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้ันตอนในข้อกําหนดที่ 3.1.4.1 หรือ 3.1.4.2 
แล้วแต่กรณี กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เช่ือมต่อ ทําการเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า ท้ังน้ีจนกว่า
ผู้เช่ือมต่อจะมีการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนต่อไป  

สําหรับผู้เช่ือมต่อท่ีทําการเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายจะต้องได้รับการรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและผลการทดสอบการ
เช่ือมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย พร้อมส่งผล
ดังกล่าวให้ กฟผ. เพ่ือพิจารณา  

(2) เม่ือผู้เช่ือมต่อ และ กฟผ. ได้ผ่านข้ันตอนการกําหนดวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าร่วมกัน
แล้ว ท้ังสองฝ่ายจะไม่สามารถอ้างเหตุใด ๆ เพ่ือขอเลื่อน หรือยกเลิกวันเริ่มต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้าได้ ยกเว้นฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดได้รับผลกระทบท่ีเกิดเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย   

 

3.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
 

เพ่ือให้การจัดหากําลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ  
ระบบไฟฟ้ามีความม่ันคงเช่ือถือได้ คุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐาน กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองมีเพียงพอ  กฟผ. จึงได้
กําหนดข้ันตอนการประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงท้ัง กฟผ. และผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด ดังน้ี 
 

3.2.1 ผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Firm 
 

3.2.1.1 การประสานงานด้านจัดทําแผนการบํารุงรักษาของผู้เช่ือมต่อ 
 

3.2.1.1.1 การจัดแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
 

การหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือลดกําลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบ
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์และระบบส่งซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
เช่ือมต่อ จะพิจารณาโดยคํานึงถึงความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ความปลอดภัย 
คุณภาพไฟฟ้า และกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดย 
กฟผ. จะพยายามจัดทําแผนการบํารุงรักษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่ือมต่อ หาก
การบํารุงรักษาดังกล่าวไม่กระทบกับความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพ
ไฟฟ้า และกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองท่ีเพียงพอ       

ในกรณีท่ีแผนการบํารุงรักษาท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอมีผลกระทบดังกล่าว กฟผ. จะเสนอ
ช่วงเวลาอ่ืนท่ีเหมาะสมให้ผู้เช่ือมต่อพิจารณา ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อยังยืนยันท่ีจะบํารุงรักษา
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โรงไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าน้ัน ให้ผู้เช่ือมต่อดําเนินการหยุดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าได้โดยนับช่ัวโมงดังกล่าวเป็นช่ัวโมงจําหน่ายไฟฟ้าปกติ 

ท้ังน้ีในกรณีท่ี กฟผ. ได้มีการตอบรับแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าไปแล้ว ภายหลังพบว่า
ระบบไฟฟ้า มีผลกระทบจากเหตุอ่ืนเพ่ิมเติม กฟผ. จะแจ้งผู้เช่ือมต่อเพ่ือขอปรับเลื่อนการ
บํารุงรักษาให้พ้นช่วงท่ีมีผลกระทบน้ันตามความจําเป็นของระบบไฟฟ้า โดยผู้เช่ือมต่อมีสิทธ์ิ
พิจารณาท่ีจะปรับเลื่อนการบํารุงรักษาตามท่ี กฟผ. ร้องขอหรือไม่ตามความจําเป็นของผู้
เช่ือมต่อ 

 

3.2.1.1.2 แผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า 
 

ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งแผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า (Maintenance Cycle) 
ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้
เช่ือมต่อต้องระบุรายละเอียดของการบํารุงรักษา วัน เวลา และระยะเวลาท่ีจะทําการ
บํารุงรักษาให้ชัดเจน ท้ังน้ีจํานวนปีท่ีมีการแจ้งซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ต้องมีความถ่ีไม่
เกิน 2 ปีในรอบ 4 ปี และกรณีท่ีมีการซ่อมใหญ่ 2 ปีในรอบ 4 ปี จํานวนวันท่ีทําการ
บํารุงรักษาใน 2 ปีดังกล่าวรวมกันต้องไม่เกิน 80 วัน โดยแต่ละปีท่ีมีการซ่อมใหญ่จะใช้
จํานวนวันท่ีทําการบํารุงรักษาในปีน้ันไม่เกิน 45 วัน โดย กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
เช่ือมต่อ ทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท่ีได้รับแจ้ง  

แต่หากผู้เช่ือมต่อดําเนินการไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เช่ือมต่อ
ทําการเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จนกว่าผู้ เช่ือมต่อจะมีการดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว 

 

3.2.1.1.3 แผนการบํารุงรักษารายปีล่วงหน้า 5 ปี 
 

แผนการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือลดกําลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเป็นรายปีล่วงหน้า 
5 ปี ท่ีได้กําหนดไว้แล้วในแผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า โดยมีการแจ้งล่วงหน้าให้ 
กฟผ. ทราบและผ่านขั้นตอนการพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้าของ 
กฟผ. ตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.2 แล้ว 

ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งแผนการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้ารายปีล่วงหน้า 5 ปี ตามท่ีได้กําหนดไว้แล้วในข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.2 
หรือเสนอแผนการบํารุงรักษารายปีท่ีปรับปรุงใหม่ให้ กฟผ. ทราบโดยให้ระบุรายละเอียด
ดังต่อไปน้ีให้ครบถ้วน 

 

(1)  กําลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายให้ กฟผ. 
(2)  วัน เวลา และระยะเวลาที่ต้องการหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือทําการบํารุงรักษา 
(3)  ช่วงเวลาอ่ืนถ้า กฟผ. ไม่สามารถจัดแผนให้โรงไฟฟ้าหยุดเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าได้

ตามท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอ 
 

ในกรณีท่ีผู้เช่ือมต่อไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการบํารุงรักษา ขอให้ผู้เช่ือมต่อแจ้ง
ยืนยันแผนการบํารุงรักษาเดิมมายัง กฟผ. และหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนการบํารุงรักษาตรง
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กับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้เช่ือมต่อนําส่งแผนการบํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการ
สุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

 

3.2.1.1.4 การพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษารายปีของ กฟผ. 
 

ก่อนวันท่ี 1 พฤศจิกายน กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาแผนการบํารุงรักษารายปี
ล่วงหน้า 5 ปี ให้ผู้เช่ือมต่อทราบ โดยพิจารณาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และ
ข้อจํากัดอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้า โดยจะพยายามให้ทุกโรงไฟฟ้า
สามารถหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอมา แต่หาก 
กฟผ. ไม่สามารถให้ผู้เช่ือมต่อหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามเวลาท่ีผู้เช่ือมต่อแจ้งมาได้ กฟผ. จะ
เสนอช่วงเวลาอ่ืนที่เหมาะสมให้ผู้เช่ือมต่อพิจารณา 

หากผู้เช่ือมต่อพิจารณาว่าช่วงเวลาท่ี กฟผ. เสนอน้ันไม่สามารถหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ได้ ผู้เช่ือมต่อต้องประสานงานแจ้ง กฟผ. เพ่ือพิจารณาร่วมกันก่อนวันท่ี 15 พฤศจิกายน ท้ังน้ี
เพ่ือให้เกิดการประสานงานด้านการวางแผนการผลิตไฟฟ้าท่ีดี ในการพิจารณากําหนด
แผนการบํารุงรักษาให้ท้ังสองฝ่ายคํานึงถึงความม่ันคงของระบบไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าของ
ระบบ และกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเป็นหลักตามข้อ 3.2.1.1.1 

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดประสานงานแจ้ง กฟผ. ตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เช่ือมต่อประสานงานแจ้งในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

 

3.2.1.1.5 แผนการบํารุงรักษารายปี 
  

แผนการบํารุงรักษารายปี (Planned Outage) คือ แผนการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือ
บํารุงรักษาล่วงหน้าหรือลดกําลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปีแรกของแผนการบํารุงรักษาราย
ปีล่วงหน้า 5 ปีตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.3 ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจาก กฟผ. ตามขั้นตอน
การพิจารณาในข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.4 แล้ว ซ่ึงแผนการบํารุงรักษารายปีดังกล่าวน้ี จะมีผลใช้
สําหรับการพิจารณาแผนการบํารุงรักษารายเดือน แผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ และ
แผนการบํารุงรักษารายวัน ในปีดังกล่าวน้ันตามมา โดยหากผู้เช่ือมต่อต้องการแก้ไขสามารถ
ทําได้โดยการแจ้งล่วงหน้าในแผนการบํารุงรักษารายเดือนตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.6 

             

3.2.1.1.6 แผนการบํารุงรักษารายเดือน 
  

ภายหลังจากท่ี กฟผ. ได้กําหนดเวลาให้ผู้เช่ือมต่อหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้ารายปีตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.5 แล้ว หากในเดือนใดผู้เช่ือมต่อมีเหตุจําเป็นไม่
สามารถหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าตามวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ตกลงไว้ได้ ผู้เช่ือมต่อจะต้อง
แจ้งรายละเอียดของแผนการบํารุงรักษาใหม่ท่ีปรับปรุงและเหตุผลในการขอเล่ือนหรือยกเลิก
การหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.5 ให้ กฟผ. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันไม่นับรวมวันท่ีแจ้ง เพ่ือใช้ในการพิจารณากําหนดแผนการ
บํารุงรักษาใหม่ตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.1 ดังน้ี 

 

(1)  กรณีผู้เช่ือมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันไม่นับรวมวันท่ีแจ้ง 
ก่อนวันที่กําหนดไว้เดิมในข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.5 ผู้เช่ือมต่อสามารถขอเลื่อน ลด
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จํานวนช่ัวโมง หรือยกเลิกแผนการบํารุงรักษารายปีท่ีได้ตกลงไว้ตามข้อกําหนดท่ี 
3.2.1.1.5 ได้ 

(2)  กรณีผู้เช่ือมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันไม่นับรวมวันที่แจ้ง 
ก่อนวันท่ีกําหนดไว้เดิมในข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.5 ให้นับช่ัวโมงตามแผนการ
บํารุงรักษารายปีท่ีแจ้งไว้ในข้อกําหนดท่ี  3.2.1.1.5 ดังกล่าว เป็นแผนการ
บํารุงรักษารายปีตามเดิม 

 

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนการบํารุงรักษาตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เช่ือมต่อส่งแผนดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

 

3.2.1.1.7 แผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ 
 

(1) ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ เกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้าได้ด้วยสาเหตุจากผู้ เช่ือมต่อเอง ซ่ึงมีความพร้อมเท่ากับ 0 เมกะวัตต์        
ก่อนเวลาในเอกสารท่ีแจ้งขอหยุดบํารุงรักษา   กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เช่ือมต่อ
ได้รับแผนการบํารุงรักษา ยกเว้นการแจ้งต่อเน่ืองจากแผนเดิมในขณะท่ีมีแผน
บํารุงรักษา 

(2) ในกรณีท่ีผู้ เช่ือมต่อมีเหตุจําเป็นต้องหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าต่อเน่ืองเกิน 24 ช่ัวโมง นอกเหนือจากแผนบํารุงรักษารายปี ผู้เช่ือมต่อ
จะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนเวลา 12.00 น. และไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่
นับรวมวันท่ีแจ้ง เพ่ือให้ กฟผ. ได้มีเวลาพิจารณาจัดแผนการเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าและวางแผนการผลิตไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.1 
ผลกระทบต่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้า แผนการบํารุงรักษาระบบส่ง ข้อจํากัด
อ่ืนท่ีอาจมี และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าน้อยท่ีสุด แต่หากผู้เช่ือมต่อแจ้งให้ กฟผ. 
ทราบน้อยกว่าท่ีกําหนดจะถือว่าเป็นการแจ้งกระช้ันชิดและจะยอมรับการแจ้ง
กระช้ันชิดน้ีได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี โดย กฟผ. ยังคงอนุญาตให้บํารุงรักษาได้ซ่ึงจะ
นับเป็นช่ัวโมงหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาปกติ และถ้าผู้เช่ือมต่อแจ้ง
กระช้ันชิดเกิน 3 ครั้งต่อปี การแจ้งกระช้ันชิดต้ังแต่ ครั้งท่ี 4 เป็นต้นไป จะนับ
จํานวนช่ัวโมงการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเท่ากับ 1.5 เท่าของช่ัวโมงหยุดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าบํารุงรักษา เพ่ือชดเชยความเสียหายในส่วนของ กฟผ.  
 

ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อมีการแจ้งขอขยายแผนบํารุงรักษาต่อเน่ืองเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

(2.1) ผู้เช่ือมต่อมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายสัปดาห์ แล้วมีการแจ้งขอหยุด
บํารุงรักษารายสัปดาห์ต่อเน่ืองให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ไม่นับ
รวมวันท่ีแจ้ง เพ่ือขอขยายแผนบํารุงรักษารายสัปดาห์ต่อเน่ืองเพ่ิมเติม  กฟผ. 
จะพิจารณานับวันท่ีขอหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาต่อเน่ืองน้ัน
ถือว่าเป็นการแจ้งกระช้ันชิด หรือ 

(2.2) ผู้เช่ือมต่อมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายสัปดาห์ แล้วมีการแจ้งขอหยุด
บํารุงรักษารายวันต่อเน่ืองเพ่ิมเติมเพ่ือขอขยายแผนบํารุงรักษาอีกในวันถัดมา 
หรือ 
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(2.3) ผู้เช่ือมต่อมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายสัปดาห์ แล้วมีการแจ้งขอหยุด
บํารุงรักษารายวันเพ่ิมเติมเพ่ือขอขยายแผนบํารุงรักษาในช่วง Peak หรือ 
Partial Peak อีกในวันถัดมา  

 

   การแจ้งต่อเน่ืองตามข้อ 2.1 – 2.3 น้ี ผู้เช่ือมต่อสามารถแจ้งแผนบํารุงรักษาได้
ตามสิทธิช่ัวโมงท่ีคงเหลือในแต่ละปี แต่หากผู้เช่ือมต่อมีความจําเป็นต้องขอขยาย
แผนบํารุงรักษาต่อเน่ืองเพ่ิมเติม  กฟผ. จะพิจารณาตามสภาพระบบไฟฟ้า ณ 
ขณะน้ัน 
 

(3) ในกรณีท่ีหากผู้เช่ือมต่อมีเหตุจําเป็นไม่สามารถหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาท่ีตกลงไว้ได้ ให้ปฏิบัติดังน้ี 
(3.1) กรณีผู้เช่ือมต่อแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายสัปดาห์ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า

ก่อนเวลา 12.00 น. และไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่นับรวมวันท่ีแจ้ง ก่อนวันท่ี
กําหนดไว้เดิม ผู้เช่ือมต่อสามารถขอเล่ือน ลดจํานวนช่ัวโมง หรือยกเลิก
แผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ท่ีได้ตกลงไว้ตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.7 ได้ 

(3.2) กรณีผู้เช่ือมต่อแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายสัปดาห์ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า
น้อยกว่า 7 วัน ไม่นับรวมวันท่ีแจ้ง ก่อนวันท่ีกําหนดไว้เดิม ให้นับช่ัวโมง
ตามแผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ท่ีแจ้งไว้ในข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.7 
ดังกล่าว เป็นแผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ตามเดิม 

                                                                                                              

3.2.1.1.8 แผนการบํารุงรักษารายวัน 
  

(1)  ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ เกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้าได้ด้วยสาเหตุจากผู้ เช่ือมต่อเอง ซ่ึงมีความพร้อมเท่ากับ 0 เมกะวัตต์        
ก่อนเวลาในเอกสารท่ีแจ้งขอหยุดบํารุงรักษา   กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เช่ือมต่อ
ได้รับแผนการบํารุงรักษา ยกเว้นการแจ้งต่อเน่ืองจากแผนเดิมในขณะท่ีมีแผน
บํารุงรักษา 

(2)  ในกรณีท่ีผู้เช่ือมต่อมีความจําเป็นต้องหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
ไม่เกิน  24 ช่ัวโมง นอกเหนือจากแผนการบํารุงรักษารายปี ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งให้ 
กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนเวลา 12.00 น. ของวันก่อนท่ีผู้เช่ือมต่อจะหยุดเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาจริง เพ่ือให้ กฟผ. ได้มีเวลาพิจารณาจัดแผนการเดินเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าและวางแผนการผลิตไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.1 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า แผนการบํารุงรักษาระบบส่ง ข้อจํากัดอ่ืน
ท่ีอาจมี และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าน้อยท่ีสุด  
 

ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อมีการแจ้งขอขยายแผนบํารุงรักษาต่อเน่ืองเพ่ิมเติม ดังน้ี  
 

(2.1) ผู้เช่ือมต่อมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายวัน 24 ช่ัวโมง แล้วมีการแจ้งขอ
หยุดบํารุงรักษารายวันเพ่ือขอขยายแผนบํารุงรักษาต่อเน่ืองเพ่ิมเติมอีก 24 
ช่ัวโมงในวันถัดมา หรือ 
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(2.2) ผู้เช่ือมต่อมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายวันในช่วง Peak หรือ Partial 
Peak  แล้วมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายวันเพ่ิมเติมในช่วง Peak หรือ 
Partial Peak ในวันถัดมา  

 

การแจ้งต่อเน่ืองเพ่ิมเติมน้ีผู้เช่ือมต่อสามารถแจ้งแผนบํารุงรักษาได้ตามสิทธิช่ัวโมง
ท่ีคงเหลือในแต่ละปี แต่หากผู้เช่ือมต่อมีความจําเป็นต้องขอขยายแผนบํารุงรักษา
ต่อเน่ืองเพ่ิมเติม  กฟผ. จะพิจารณาตามสภาพระบบไฟฟ้า ณ ขณะน้ัน  และ กฟผ. 
จะนับช่ัวโมงการหยุดบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารายวันท่ีมีการแจ้งบํารุงรักษา
ครั้งก่อนหน้าและแจ้งขอขยายแผนบํารุงรักษาต่อเน่ืองเพ่ิมเติม หรือแจ้งขอหยุด
บํารุงรักษารายวันเพ่ิมเติมในช่วงเวลาดังกล่าวน้ัน เป็นการนับวันหยุดเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษารายสัปดาห์ต่อเน่ืองเกิน 24 ช่ัวโมง โดยช่วงเวลาที่ผู้เช่ือมต่อ
ไม่ได้ขอหยุดบํารุงรักษาซ่ึงถูกนับเพ่ิมน้ันให้ใช้ค่าความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า
เท่ากับแผนรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือน และถือว่าเป็นการแจ้งกระช้ันชิด  

 

(3) ในกรณีท่ีผู้เช่ือมต่อมีเหตุจําเป็นไม่สามารถหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษา
รายวันตามช่วงเวลาท่ีตกลงไว้ได้ ให้ปฏิบัติดังน้ี 

      

(3.1) กรณีผู้เช่ือมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนเวลา 12.00 น. ก่อนวันท่ี
กําหนดไว้เดิม ผู้เช่ือมต่อสามารถขอเล่ือน ลดจํานวนช่ัวโมง หรือยกเลิก
แผนการบํารุงรักษารายวันท่ีได้ตกลงไว้ตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.8 ได้ 

(3.2) กรณีผู้เช่ือมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าหลังเวลา 12.00 น. ก่อนวันท่ี
กําหนดไว้เดิม ให้นับช่ัวโมงตามแผนการบํารุงรักษารายวันท่ีแจ้งไว้ใน
ข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.8  ดังกล่าว เป็นแผนการบํารุงรักษารายวันตามเดิม 

 

3.2.1.1.9 ค่าความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าในช่วงท่ีมีแผนการบํารุงรักษา 
(1) กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อไม่ได้แจ้งค่าความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าในช่วงท่ีมีแผนการ

บํารุงรักษา จะถือว่าค่าความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวมีค่าเป็น  0    
เมกะวัตต์ 

(2) กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มี
แผนการบํารุงรักษาตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.6 – 3.2.1.1.8 ผู้เช่ือมต่อจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกําหนด 3.2.1.2.3 (2) 

 

3.2.1.1.10 การมีผลบังคับใช้ของแผนการบํารุงรักษา 
  

การหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.3 - 
3.2.1.1.9 จะมีผลบังคับใช้เม่ือผู้ เช่ือมต่อได้มีการนําส่งและรับเอกสารตามข้ันตอนการ
ประสานงานการวางแผนการผลิตไฟฟ้าอย่างครบถ้วน และมีการประสานงานด้านปฏิบัติการ
ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า ดังน้ี 

(1)  ผู้เช่ือมต่อนําส่งเอกสารพร้อมท้ังประสานงานเพ่ือยืนยันแผนการบํารุงรักษา และ
ได้รับเอกสารแจ้งตอบรับแผนบํารุงรักษา หรือเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ก่อนถึงกําหนดการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามแผนการ
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บํารุงรักษา หากผู้เช่ือมต่อมีการเปล่ียนแปลงแผนการบํารุงรักษาใด ๆ ท่ีต่างจาก
เอกสารแจ้งตอบรับแผนบํารุงรักษาฉบับล่าสุด ให้ผู้เช่ือมต่อติดตามประสานงาน
เพ่ือยืนยันแผนการรับ ซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ . มิฉะน้ันจะไม่ได้รับสิท ธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลง 

(2)  แผนการบํารุงรักษาท่ี กฟผ. ตอบรับไปแล้ว หากผู้เช่ือมต่อไม่สามารถขายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ. เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ก่อนเข้าแผนบํารุงรักษา ให้ถือว่าแผนบํารุง 
รักษาท่ี กฟผ. ตอบรับไปแล้วน้ัน ผู้เช่ือมต่อยังคงได้รับสิทธ์ิในการบํารุงรักษา 

(3)  แผนการบํารุงรักษาท่ี กฟผ. ตอบรับไปแล้ว หากผู้เช่ือมต่อไม่สามารถขายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ . เป็นเวลามากกว่า 15 วัน ก่อนเข้าแผนบํารุงรักษา ให้ถือว่าแผน
บํารุงรักษาที่ กฟผ. ตอบรับไปแล้วน้ัน ถูกยกเลิกและผู้เช่ือมต่อจะไม่ได้รับสิทธ์ิใน
การบํารุงรักษา 

(4)  ผู้เช่ือมต่อได้มีการประสานงานแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนถึงกําหนดเวลาการหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจริง
ตามแผนการบํารุงรักษาใด ๆ เพ่ือให้ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. 

(5)  เม่ือผู้เช่ือมต่อได้รับเอกสารแจ้งตอบรับการหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษา 
หรือเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. เพ่ือให้การจ่ายไฟฟ้า 
เป็นไปตามแผนการรับซ้ือตลอดช่วงเวลาที่ผู้ เช่ือมต่อแจ้งแผนบํารุงรักษา  ผู้
เช่ือมต่อจะต้องจ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
95 ของแผนท่ี กฟผ. ตอบรับซ้ือ หากในช่วงเวลา 15 นาทีใดท่ีผู้เช่ือมต่อจ่ายพลัง
ไฟฟ้าตํ่ากว่าร้อยละ 95 ของแผนท่ี กฟผ. ตอบรับซ้ือ ให้ถือว่า กฟผ. ปรับแผนรับ
ซ้ือในช่วงเวลา 15 นาทีน้ันเป็น 0 เมกะวัตต์ โดยอัตโนมัติ โดย กฟผ.ไม่ต้องแจ้งให้
ผู้เช่ือมต่อทราบ 

 

3.2.1.2 การประสานงานด้านแผนการผลิตไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ 
 

3.2.1.2.1 แผนการผลิตไฟฟ้ารายปี 
 

ก่อนวันท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า
และปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะพร้อมจําหน่ายให้ กฟผ. ในแต่ละเดือน ต้ังแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีถัดไปให้ กฟผ. ทราบ โดยแผนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบํารุงรักษารายปีท่ีได้ตกลงไว้แล้วตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.5 

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายปีตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เช่ือมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายปีดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

 

3.2.1.2.2 แผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน 
 

ก่อนวันท่ี 15 ของทุกเดือน ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าและ
แผนการจําหน่ายปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตในเดือนถัดไปท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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จากแผนการผลิตไฟฟ้ารายปีท่ีได้แจ้งไว้แล้ว ให้ กฟผ. ทราบ โดยแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน
ดังกล่าวน้ีจะต้องสอดคล้องกับแผนการบํารุงรักษาท่ีได้ตกลงไว้แล้วตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.1.6 

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือนตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. 
ให้ผู้เช่ือมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือนดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการ
น้ัน 

 

3.2.1.2.3 แผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน 
 

ผู้เช่ือมต่อต้องสามารถผลิตไฟฟ้ารายวันให้ได้ตามแผนรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือนตาม
ข้อกําหนด 3.2.1.3.1 หากค่าความพร้อมในการผลิตไฟฟ้ารายวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
แผนการรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือน ผู้เช่ือมต่อสามารถแจ้งค่าความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าดังน้ี 

(1) กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามแผนรับซ้ือไฟฟ้าสาเหตุจากผู้เช่ือมต่อ       
ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบทันที และหลังจากเหตุการณ์เสร็จส้ิน ผู้เช่ือมต่อ
ต้องแจ้งเอกสาร Incident Notice หรือ Load Variation Notice ให้ กฟผ. ทราบ
ภายใน 3 ช่ัวโมง  

(2) กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อมีความประสงค์ท่ีจะแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อมในการผลิต
ไฟฟ้าใหม่ในช่วงบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ตามข้อกําหนด 3.2.1.1.6 - 
3.2.1.1.8  ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งค่าความพร้อมก่อนเวลา 12.00 น. ของวันก่อนท่ีผู้
เช่ือมต่อจะหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาจริง 

(3) กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อมีความประสงค์ท่ีจะแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อมในการผลิต
ไฟฟ้าตามท่ีได้ตกลงกันไว้ตามบทเฉพาะกาล ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งค่าความพร้อมก่อน
เวลา 12.00 น. ของวันก่อนวันหยุดหรือวันก่อนวันหยุดพิเศษของ กฟผ. 

(4) ผู้เช่ือมต่อท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ. กรณีเหตุผิดสัญญา ท่ีไม่สามารถจําหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เกินกว่า 15 วัน หากผู้เช่ือมต่อท่ีพร้อมขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
เพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าตามแผนรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือน จะต้องแจ้ง กฟผ. ทราบเพ่ือพิสูจน์
ความพร้อมของผู้เช่ือมต่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลมาตรวัดซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า เทียบ
กับแผนรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือน ครบ 24 ช่ัวโมง ตามเง่ือนไขในข้อกําหนดท่ี 3.1.3.2.4 
(1) (ก) หรือ 3.1.3.2.4 (1) (ข) แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นอันสิ้นสุดเหตุผิดสัญญา 

    

3.2.1.2.4 แผนการผลิตไฟฟ้าราย 15 นาที 
 

       เฉพาะผู้เช่ือมต่อประเภทใช้ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter ต้องแจ้ง
แผนการผลิตไฟฟ้าราย 15 นาที ต่อเน่ือง 5 ช่ัวโมง ให้ กฟผ. ทราบตามวิธีการท่ี 
กฟผ. กําหนด ดังน้ี 

      Weather parameters สําหรับผู้เช่ือมต่อประเภทพลังงานแสงอาทิตย์  
   GHI     w/m2 
   Temperature    degree C 
   Wind speed (ground)   m/sec 
   Relative humidity   %         
      Weather parameters สําหรับผู้เช่ือมต่อประเภทพลังงานลม 
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                  Wind speed (at hub height)  m/sec 
                  Temperature    degree C 
                  Relative humidity   % 
                  Dew point temperature  degree C 
 

 
 

3.2.1.2.5 รายงานการผลิตไฟฟ้าในเดือนท่ีผ่านมา 
 

ภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือน ผู้เช่ือมต่อจะต้องนําส่งรายงานการผลิตไฟฟ้าและ
จําหน่ายไฟฟ้าเป็นรายเดือนของผู้เช่ือมต่อในเดือนท่ีผ่านมารวมท้ังหมดทุกเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
ให้ กฟผ. ทราบ เพ่ือเก็บเป็นสถิติและใช้ในการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ดังน้ี 

(1)  พลังงานไฟฟ้ารวมท่ีผลิตได้ (Gross Energy) 
(2)  พลังงานไฟฟ้าที่จําหน่ายให้ลูกค้าทั้งหมดท่ีไม่ใช่ กฟผ. 
(3)  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เอง 
(4)  พลังงานไฟฟ้าที่จําหน่ายให้ กฟผ. 

 

3.2.1.2.6 การแจ้งเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ 
 

กรณีผู้เช่ือมต่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าได้ตามแผนการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งสาเหตุ
ขัดข้อง ให้ กฟผ. ทราบทันที และให้ส่งเอกสารรายงานเหตุการณ์ตามมาภายในระยะเวลา 3 
ช่ัวโมง หลังเกิดเหตุขัดข้อง 

 

3.2.1.3 การประสานงานด้านแผนการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ. 
   

แผนการรับซ้ือไฟฟ้า หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าและช่วงระยะเวลาท่ี กฟผ. วางแผนและสั่งการให้
ผู้เช่ือมต่อเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ณ จุดติดต้ังมาตรวัด โดยมีการแจ้ง
ล่วงหน้าให้ผู้เช่ือมต่อทราบดังน้ี 

 

3.2.1.3.1 แผนการรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือน 
  

ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน  กฟผ. จะส่งแผนการรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือนล่วงหน้า 1 
เดือน ให้ผู้เช่ือมต่อทราบ โดยจะระบุปริมาณพลังไฟฟ้า วัน เวลา และระยะเวลาที่ กฟผ. จะ
รับซ้ือตามช่วงเวลาของวัน ท้ังน้ีผู้เช่ือมต่อจะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามแผนการรับซ้ือไฟฟ้าท่ี 
กฟผ. สั่งการ และควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าให้ได้ตามท่ี กฟผ. กําหนด รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานในด้านความปลอดภัย และหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าตาม
ข้อกําหนดท่ี 3.3.1 

กฟผ. อาจพิจารณาออกแผนรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือน ได้มากกว่า 1 เดือนในรอบปีปฏิทิน 
รวมในแผนการรับซ้ือไฟฟ้าฉบับเดียวกัน โดยระบุพลังไฟฟ้า วัน เวลา และระยะเวลาท่ี กฟผ. 
จะรับซ้ือตามช่วงเวลาของวัน ตามความเหมาะสมของประเภทผู้เช่ือมต่อ 

 

3.2.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงแผนการรับซ้ือไฟฟ้า 
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ในกรณีท่ี กฟผ. มีความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนการรับซ้ือไฟฟ้ารายเดือนตามท่ี
ได้แจ้งไว้แล้วตามข้อกําหนดท่ี 3.2.1.3.1 กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบทันที โดยการขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการรับซ้ือไฟฟ้าดังกล่าว จะคํานึงถึงความม่ันคงของระบบไฟฟ้า  คุณภาพ
ไฟฟ้าของระบบ และกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเป็นหลักตามข้อกําหนดท่ี 1.3  

 
 

3.2.2 ผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Non-Firm 
 

3.2.2.1 การประสานงานด้านจัดทําแผนการบํารุงรักษาของผู้เช่ือมต่อ 
 

3.2.2.1.1 การจัดแผนบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
การหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือลดกําลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบ

บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์และระบบส่งซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลให้ กฟผ.พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปน้ีให้ครบถ้วน  

(1)  กําลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายให้ กฟผ. 
(2)  วัน เวลา และระยะเวลาที่ ต้องการหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือทําการ

บํารุงรักษา 
(3)  ช่วงเวลาอ่ืนถ้า กฟผ. ไม่สามารถจัดแผนให้โรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

ตามท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอ 
การพิจารณาจะคํานึงถึงความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า และ

กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดย กฟผ. จะพยายาม
จัดทําแผนการบํารุงรักษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่ือมต่อ หากการบํารุงรักษา
ดังกล่าวไม่กระทบกับความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า และกําลัง
ผลิตไฟฟ้าสํารองที่เพียงพอ       

ในกรณีท่ีแผนการบํารุงรักษาท่ีผู้เช่ือมต่อเสนอมีผลกระทบดังกล่าว กฟผ. จะเสนอ
ช่วงเวลาอ่ืนท่ีเหมาะสมให้ผู้เช่ือมต่อพิจารณา หากผู้เช่ือมต่อพิจารณาว่าช่วงเวลาท่ี กฟผ. 
เสนอน้ันไม่สามารถหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าได้ ผู้เช่ือมต่อต้องประสานงานแจ้ง กฟผ. เพ่ือ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมร่วมกัน  

ท้ังน้ีในกรณีท่ี กฟผ. ได้มีการตอบรับแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าไปแล้ว ภายหลังพบว่า
ระบบไฟฟ้า มีผลกระทบจากเหตุอ่ืนเพ่ิมเติม กฟผ. จะแจ้งผู้เช่ือมต่อเพ่ือขอปรับเลื่อนการ
บํารุงรักษาให้พ้นช่วงท่ีมีผลกระทบน้ันตามความจําเป็นของระบบไฟฟ้า โดยผู้เช่ือมต่อมีสิทธ์ิ
พิจารณาท่ีจะปรับเลื่อนการบํารุงรักษาตามท่ี กฟผ. ร้องขอหรือไม่ตามความจําเป็นของผู้
เช่ือมต่อ 

 

3.2.2.1.2 แผนบํารุงรักษารายปี 
ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งแผนบํารุงรักษารายปีให้ กฟผ. ทราบก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี 

และหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนบํารุงรักษาตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้นําส่งแผน
บํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน โดยให้ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วน เพ่ือใช้ในการพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษาตามข้อกําหนดท่ี 3.2.2.1.1 
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ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดประสานงานแจ้ง กฟผ. ตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เช่ือมต่อประสานงานแจ้งในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

 

3.2.2.1.3 แผนบํารุงรักษารายเดือน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งแผนบํารุงรักษาตามข้อกําหนด 3.2.2.1.2 

รวมท้ังกรณีมีการขอหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาเพ่ิมเติมของเดือนถัดไป เพ่ือใช้ใน
การพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษาใหม่ตามข้อกําหนดท่ี 3.2.2.1.1  

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนการบํารุงรักษารายเดือนตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. 
ให้ผู้เช่ือมต่อส่งแผนดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

 

  3.2.2.1.4 แผนบํารุงรักษารายสัปดาห์ 
ภายในเวลา 10.00 น. ของทุกวันพุธ ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งแผนบํารุงรักษาตามข้อกําหนด 

3.2.2.1.2 - 3.2.2.1.3 รวมท้ังการขอหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือบํารุงรักษาเพ่ิมเติม สําหรับ
สัปดาห์(วันอาทิตย์-เสาร์) ถัดไป เพ่ือใช้ในการพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษาใหม่ตาม
ข้อกําหนดท่ี 3.2.2.1.1  

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งบํารุงรักษารายสัปดาห์ตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เช่ือมต่อแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายสัปดาห์ในวันทําการก่อนวันหยุดน้ันภายในเวลาไม่เกิน 
10.00 น. 

  3.2.2.1.5 แผนบํารุงรักษารายวัน 
หากผู้เช่ือมต่อมีความจําเป็นต้องหยุดบํารุงรักษาเพ่ิมเติมจากข้อกําหนด 3.2.2.1.2-

3.2.2.1.4 ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งรายละเอียด สําหรับวันถัดไป เพ่ือให้ กฟผ. พิจารณาตาม
ข้อกําหนด 3.2.2.1.1  

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนบํารุงรักษารายวันตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เช่ือมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันล่วงหน้าถึงวันทําการแรกหลังวันหยุดก่อนเวลา 12.00 
น. ในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

 

3.2.2.2 การประสานงานด้านแผนการผลิตไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ 
 

3.2.2.2.1 แผนการผลิตไฟฟ้ารายปี 
ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายปี โดยจําแนกรายละเอียดพลังงานไฟฟ้าท่ีคาด

ว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายเดือนสําหรับปีถัดไปให้ กฟผ. ทราบก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม ของ
ทุกปีและหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนบํารุงรักษาตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้นําส่งแผน
บํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 
 

3.2.2.2.2 แผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน  
ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน โดยจําแนกรายละเอียดพลังงานไฟฟ้าท่ี

คาดว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายวันสําหรับเดือนถัดไปให้ กฟผ. ทราบก่อนวันท่ี 10 ของ
เดือนและหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนบํารุงรักษาตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้นําส่งแผน
บํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 
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3.2.2.2.3 แผนการผลิตไฟฟ้ารายสัปดาห์ 
ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายสัปดาห์ (วันอาทิตย์-เสาร์) โดยจําแนก

รายละเอียดพลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายคร่ึงช่ัวโมงสําหรับสัปดาห์
ถัดไปให้ กฟผ. ทราบภายในเวลา 10.00 น. ของทุกวันพุธ 

ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนการไฟฟ้ารายสัปดาห์ตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้
ผู้เช่ือมต่อแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายสัปดาห์ในวันทําการก่อนวันหยุดน้ันภายในเวลาไม่เกิน 
10.00 น. 
 

3.2.2.2.4 แผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน 
(1) ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน โดยจําแนกรายละเอียดพลังงานไฟฟ้าท่ี

คาดว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายครึ่งช่ัวโมงสําหรับวันถัดไปให้ กฟผ. ทราบภายใน
เวลา 12.00 น. ของทุกวัน 
    ท้ังน้ีหากวันท่ีกําหนดแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันตรงกับวันหยุดทําการของ 
กฟผ. ให้ผู้ เช่ือมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันล่วงหน้าถึงวันทําการแรกหลัง
วันหยุดก่อนเวลา 12.00 น. ในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการน้ัน 

   

3.2.2.2.5 แผนการผลิตไฟฟ้าราย 15 นาที 
    เฉพาะผู้เช่ือมต่อประเภทใช้ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter ต้อง
แจ้งแผนการผลิตไฟฟ้าราย 15 นาที ต่อเน่ือง 5 ช่ัวโมง ให้ กฟผ. ทราบตามวิธีการท่ี 
กฟผ. กําหนด ดังน้ี 
    Weather parameters สําหรับผู้เช่ือมต่อประเภทพลังงานแสงอาทิตย์  

   GHI     w/m2 
   Temperature    degree C 
   Wind speed (ground)   m/sec 
   Relative humidity   %         
       Wather parameters สําหรับผู้เช่ือมต่อประเภทพลังงานลม 
                  Wind speed (at hub height)  m/sec 
                  Temperature    degree C 
                  Relative humidity   % 

     Dew point temperature  degree C 
 

3.2.2.3 การประสานงานด้านแผนการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ. 
 

กฟผ. มิต้องแจ้งแผนรับซ้ือไฟฟ้าให้ผู้เช่ือมต่อ เน่ืองจากตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากําหนดให้รับ
ซ้ือไฟฟ้าจากผู้เช่ือมต่อเม่ือมีความพร้อมในการขายไฟฟ้า  

กรณีระบบไฟฟ้าเกิดความไม่พร้อมรับซ้ือไฟฟ้า กฟผ. อาจพิจารณางดหรือลดการรับซ้ือไฟฟ้า
โดยการแจ้งงดหรือลดรับซ้ือไฟฟ้าให้ทราบ 
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3.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

3.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า  
 

เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องประสานงาน
กับ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี กฟผ. ประกาศกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เรื่อง “หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า
ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)” อย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้
หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุ
ผิดปกติในระบบไฟฟ้า 

 

3.3.2 การควบคุมการผลิตไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ 
 

ผู้เช่ือมต่อต้องสามารถเพ่ิมหรือลดการผลิตไฟฟ้า เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย 
คุณภาพไฟฟ้า หรือต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ ในช่วงเวลาใด ๆ ตามการสั่งการของศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อไม่ดําเนินการตามการสั่งการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าดังกล่าว ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึนในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือผู้เช่ือมต่อรายอ่ืน ซ่ึง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นสาเหตุมาจากการไม่ดําเนินการของผู้เช่ือมต่อน้ัน ผู้เช่ือมต่อต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

 

3.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด 
 

เนื่องจาก กฟผ. กําหนดมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply) ให้กับ
ผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพและควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. ท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงผู้เช่ือมต่อต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลง หรือเกินกว่าระดับท่ี
กําหนด  
3.4.1 การควบคุมความถ่ี 
  

3.4.1.1 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter  
3.4.1.1.1 กรณีความถ่ีไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz  ผู้เช่ือมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดย

การเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟ้า เพ่ือทําให้ความถ่ีกลับมาอยู่ท่ี 50.00 ± 0.5 
Hz โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เช่ือมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง
หลังวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า 

3.4.1.1.2 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 48.00 Hz หรือสูงกว่า 51.00 Hz ต่อเน่ืองเกิน 1 นาที ผู้
เช่ือมต่อสามารถตัดการเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ 

3.4.1.1.3 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 47.90 Hz หรือสูงกว่า 51.10 Hz ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการ
เช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดย
ไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ ตามรูปท่ี 3.8 
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รูปท่ี 3.8  แสดงช่วงความถ่ีและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 
              ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
 

3.4.1.2 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter  
3.4.1.2.1 กรณีความถ่ีไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz  ผู้เช่ือมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดย

การเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟ้า เพ่ือทําให้ความถ่ีของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่ท่ี 
50.00 ± 0.5 Hz ท้ังน้ีในการเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามความสามารถของ
กําลังผลิตไฟฟ้าคงเหลือ 

3.4.1.2.2 กรณีท่ีความถ่ีสูงกว่า 51.00 Hz ผู้เช่ือมต่อต้องปรับลดกําลังผลิตไฟฟ้าด้วยสัดส่วน 
40% ต่อ 1 Hz ของกําลังผลิตไฟฟ้าขณะน้ัน (Gradient Reduced Power At 
40 %/Hz Of The Instantaneously Available Power) 

3.4.1.2.3 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการ
เช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ 
ตามรูปท่ี 3.9 
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    รูปท่ี 3.9  แสดงช่วงความถ่ีและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 
            ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter 
 
 

ท้ังน้ี ผู้เช่ือมต่อต้องส่งข้อมูลการต้ังค่า Frequency Relay ตามตารางท่ี 3.2 (ง) ให้ กฟผ. ทราบ 
ภายในวันท่ี 1-30 กันยายน ของทุกปี 

 
3.4.2 การควบคุมแรงดัน 
 

3.4.2.1 ผู้เช่ือมต่อต้องจัดเตรียมการควบคุมแรงดันแบบ kV Control ไว้ 4 Mode ท่ีระบุไว้ใน
ข้อกําหนดท่ี 1.3.2.4 ซ่ึงจะต้องดําเนินการปรับค่าตาม Voltage Reference ตามความ
ต้องการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ท้ังในรูปแบบ Real Time หรือ Scheduling ในกรณี
ท่ี กฟผ. พบว่า ผู้เช่ือมต่อไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ตาม Voltage Reference 
กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกัน
โดยเร็ว 
 ในกรณีท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือ
ดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว หากผู้เช่ือมต่อเพิกเฉย หรือไม่
เข้าร่วมพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขตามท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้ง
ไป กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการตัดการเช่ือมต่อ 
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3.4.2.2 ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันท่ีจุดติดต้ังมาตรวัดไม่ให้ด้อยกว่า หรือพยายามทําให้ดีกว่าค่า 
Voltage Reference โดย Voltage dead band กําหนดดังน้ี  

   ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band      =  + 0.3 kV 
  ระดับแรงดันต้ังแต่ 69 kV ข้ึนไป Voltage dead band =  + 0.5 kV 
 

3.4.2.2.1 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter  
 ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ ตามรูปท่ี 
3.10 ดังน้ี 

 กรณีแรงดันสูงกว่า 130% ของ Base Voltage 
 กรณีแรงดันสูงกว่า 120% จนถึง 130% ของ Base Voltage 

ต่อเน่ืองเกิน 1 วินาที 
 กรณีแรงดันสูงกว่า 110% จนถึง 120% ของ Base Voltage 

ต่อเน่ืองเกิน 10 วินาที 
 กรณีแรงดัน ตํ่าก ว่า 90% จนถึง 85 % ของ Base Voltage 

ต่อเน่ืองเกิน 10 วินาที 
 กรณีแรงดันตํ่ากว่า 85 % ของ Base Voltage 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.10  แสดงช่วงแรงดันไฟฟ้าและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter เม่ือเกิดเหตุผิดปกติ
หรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 

 



- 119 - 

3.4.2.2.2 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter ต้อง
สามารถทนต่อสภาพแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพ้ืนท่ี Connected 
Area ตามรูปท่ี 3.11 โดยมีเงื่อนไขการควบคุมการจ่าย Active Power และ 
Reactive Power ดังน้ี 

 แรงดันระห ว่าง  15% – 110% ของ  Base Voltage ต้ อ งรับ 
Reactive Power จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือจ่าย Reactive 
Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยสามารถลด Active Power 
ลงเป็นสัดส่วนกับแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

 แ ร ง ดั น ระห ว่ า ง  0% – 15% ขอ ง  Base Voltage ต้ อ ง จ่ าย 
Reactive Power เข้าสู่ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็ม ท่ี  ท่ี กระแส 
Ireactive เท่ากับค่าพิกัดกระแสของอุปกรณ์ Inverter และต้องจ่าย 
Active Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็วท่ีสุด 

3.4.2.2.3 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter หาก    
ผู้เช่ือมต่อปลดการเช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากแรงดันในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขณะน้ันสูงกว่า 40% ของ Base Voltage ผู้เช่ือมต้องสามารถ
ขนานกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายได้ภายใน 2 วินาที  

 

 
 

รูปท่ี 3.11  แสดงช่วงแรงดันไฟฟ้าและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้  
     Inverter เม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า  
 

ท้ังน้ี ผู้เช่ือมต่อต้องส่งข้อมูลการต้ังค่า Voltage Relay ตามตารางท่ี 3.2 (ง) ให้ กฟผ. ทราบ 
ภายในวันท่ี 1-30 กันยายน ของทุกปี 
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3.4.3 ในภาวะปกติ ผู้เช่ือมต่อต้องสามารถรับหรือจ่าย Reactive Power ท่ีค่า Power Factor อยู่
ระหว่าง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพ่ือรักษาแรงดันที่จุดติดต้ังมาตรวัดให้เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้ Reactive Power ของระบบไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาตามท่ี กฟผ. กําหนด 

 

3.4.4 ในกรณีท่ีผู้เช่ือมต่อรับหรือจ่าย Reactive Power จนทําให้ค่า Power Factor ออกนอกเกณฑ์
ตามข้อกําหนดท่ี 3.4.3 จนกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า หรือมาตรฐานการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ 
กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว 

 ในกรณีท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการ
พิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว หากผู้เช่ือมต่อเพิกเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณา
หาทางปรับปรุงและแก้ไขตามท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธ์ิใน
การตัดการเช่ือมต่อ 

 

3.4.5 ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันและกระแสผิดเพ้ียนท่ีจุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า ไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.2.1 

3.4.6 ผู้เช่ือมต่อต้องพยายามลดระดับความรุนแรงของไฟกระพริบท่ีอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์หรือ
กระบวนการผลิตของผู้เช่ือมต่อหรือจากลูกค้าของผู้เช่ือมต่อ ณ จุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.2.2 

 

3.4.7 ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาภาวะแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) ณ จุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.2.3 

 

3.4.8 กฟผ. มีสิทธ์ิให้ผู้เช่ือมต่อเพ่ิมเติมอุปกรณ์ระบบป้องกันไฟฟ้าสําหรับการเช่ือมโยงจากจุดเช่ือมต่อ
เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าถึงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ เพ่ือให้สอดคล้องทางด้านเทคนิคของ กฟผ. 
โดยผู้เช่ือมต่อจะรับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 

3.5 การติดตามตรวจสอบ และ การทดสอบระบบไฟฟ้า 
 

หลังจากผู้เช่ือมต่อได้รับอนุญาตให้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว หาก กฟผ. ตรวจพบ
หรือมีหลักฐานท่ีทําให้เช่ือได้ว่า การเช่ือมต่อของผู้เช่ือมต่ออาจส่งผลกระทบทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้รับ
ความเสียหายได้ กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการร้องขอให้ผู้เช่ือมต่อทําการทดสอบระบบไฟฟ้าเก่ียวกับมาตรฐานการ
จ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าให้ได้ตามข้อกําหนดท่ี 1.3  

ท้ังน้ีในการทดสอบระบบไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อสามารถร้องขอให้ กฟผ. เป็นผู้ดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้า
ของผู้เช่ือมต่อ หรือให้หน่วยงานอ่ืนท่ี กฟผ. ยอมรับ เป็นผู้ดําเนินการทดสอบ และส่งผลการทดสอบให้ กฟผ. 
พิจารณา ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. ร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบท้ังหมด ผู้เช่ือมต่อ
เป็นผู้รับผิดชอบ 

หากครบกําหนด 30 วัน ปรากฏว่าผลการทดสอบระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
จ่ายไฟฟ้า หรือเพิกเฉย หรือไม่ดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดท่ี 
1.3 กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิตัดการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ ต้ังแต่ครบกําหนดแล้วเป็นต้นไป จนกว่า    
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ผู้เช่ือมต่อจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. รับทราบและอนุญาตให้
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ซ่ึงมีผลทําให้ระบบไฟฟ้าท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้เช่ือมต่อสิ้นสุดลง 
 

3.6 การประสานงานแจ้งข้อมูลด้านปฏิบัติการ 
 

3.6.1 เหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าอันทําให้เกิดผลกระทบหรืออาจทําให้
เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อผู้เช่ือมต่อ รวมถึงเหตุขัดข้องอันเป็นผลกระทบมาจากผู้เช่ือมต่อรายหนึ่ง
รายใดหรือหลายราย ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ันทราบโดยเร็วท่ีสุด 

 

3.6.2 เหตุขัดข้องในระบบของผู้เช่ือมต่อ 
 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าและ/หรือโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่ออันทําให้เกิดผลกระทบหรืออาจ
ทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งเหตุและข้อมูลเบ้ืองต้น
ให้การไฟฟ้าทราบโดยเร็วที่สุดด้วยระบบสื่อสารทางเสียง แล้วจึงส่งรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด รวมท้ังเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า อาจพิจารณาว่าเกี่ยวข้องและจําเป็น มายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ภายใน 3 ช่ัวโมง หลังจากท่ี
สถานการณ์คลี่คลายลง 

 

3.6.3 การรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้า 
 

ในแต่ละวัน ผู้เช่ือมต่อจะต้องรายงานข้อมูลการผลิตประจําวันแก่การไฟฟ้า ดังต่อไปน้ี 
(1)  MW รายช่ัวโมง 
(2)  Energy รวมทั้งวัน 
(3)  การใช้เช้ือเพลิง [ปริมาณที่ใช้, รับ, เหลือ]  
(4)  การใช้นํ้าในอ่างเก็บนํ้า [ปริมาณท่ีใช้, รับ, เหลือ, ระดับนํ้า]  
(5) หรืออ่ืน ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่าย 

 

3.6.4 เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อประสานงาน 
 

กําหนดให้เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานด้านการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และด้าน
ปฏิบัติการควบคุมและจ่ายไฟฟ้า มีดังต่อไปน้ี 

(1) Availability Notice 
(2) Schedule Maintenance Notice 
(3) Incident Notice 
(4) Load Variation Notice 
(5) บันทึกการหยุดรับซ้ือไฟฟ้าเน่ืองจากการไฟฟ้าตัดการเช่ือมโยง 
(6) แผนการรับซ้ือไฟฟ้า 
(7) หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่าย 
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3.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย 
 

(1) ห้ามผู้เช่ือมต่อดําเนินการใด ๆ กับอุปกรณ์เช่ือมโยงโดยไม่แจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณี
อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  ให้สามารถดําเนินการได้
ทันทีแล้วแจ้งให้การไฟฟ้าทราบโดยด่วน 

(2) กรณี กฟผ. และ/หรือผู้เช่ือมต่อมีความจําเป็นต้องก่อสร้าง ติดต้ัง บํารุงรักษา ซ่อมแซม สับเปลี่ยน 
เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ หรือทดสอบส่วนใด ๆ ของโรงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าหรือ
ส่วนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหรือความปลอดภัยของบุคคลหรือ
ทรัพย์สินใด ๆ ของอีกฝ่าย  ผู้ท่ีเป็นฝ่ายดําเนินการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือจะได้เตรียมระวังป้องกันในกรณีเกิดเหตุผิดปกติท่ีกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้าและลูกค้า  โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ กฟผ. ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดประชุมร่วมกัน
เพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หรือชีวิตและทรัพย์สิน 

(3) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้าและ/หรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
กฟผ. หรือผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการเช่ือมโยงของผู้เช่ือมต่อ ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 
ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทําได้ ท้ังน้ีหากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้ว ท้ังสองฝ่าย จะต้องพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะดําเนินการเช่ือมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว
ท่ีสุด 
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บทท่ี 4 
ผู้ผลิตไฟฟ้า Hydro Floating Solar 

 

ผู้เช่ือมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดต้ังและการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อนการ
เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้องทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ความความม่ันคง  ความเช่ือถือได้ 
ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงผู้ขอเช่ือมต่อสามารถอ้างอิงหลัก
ปฏิบัติตามระเบียบข้อกําหนดในบทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 7 ตามประเภทของผู้เช่ือมต่อ จนกว่าจะได้มี 
ข้อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้า Hydro Floating Solar 
เพ่ิมเติม  
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บทท่ี 5 
ผู้ใช้บริการระบบส่ง (Third Party Access : TPA) 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ใช้สําหรับผู้ใช้บริการระบบส่งพลังงาน
ไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดดังต่อไปน้ี จนกว่าจะได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายเพ่ิมเติม 

5.1 การปฏิบัติการก่อนการเร่ิมต้นการเช่ือมต่อ  

ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนการเช่ือมต่อ 
และต้องทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อให้มีความพร้อม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือเช่ือมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว ความม่ันคง ความเช่ือถือได้ ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังผู้เช่ือมต่อท่ีทําการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
จะต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายดังกล่าวน้ันถึงความพร้อมของระบบต่าง ๆ และได้รับการ
อนุญาตให้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว โดยผู้เช่ือมต่อทุกรายจะต้องนําส่งกําหนดการขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) และข้ันตอนการทดสอบอุปกรณ์ให้ 
กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครั้งแรกไม่น้อยกว่า 30 วัน และ กฟผ. จะ
พิจารณาแจ้งผลให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อมูลของผู้เช่ือมต่อครบถ้วน 

ท้ังน้ีหากผู้เช่ือมต่อนําส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลา  กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เช่ือมต่อทําการ
ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะนําส่งข้อมูลข้างต้นครบถ้วน 
และ กฟผ. ได้พิจารณาตามกําหนดระยะเวลาข้างต้นแล้ว 

5.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการใช้บริการระบบส่งไฟฟ้า 

ผู้เช่ือมต่อท่ีเป็นผู้ใช้บริการระบบรับส่งพลังงานไฟฟ้า จะสามารถเข้าใช้ระบบส่งไฟฟ้าตามความสามารถในการ
ให้บริการระบบส่งของ กฟผ. [ Availability Transfer Capability (ATC) ] และเพ่ือให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า 
มีความม่ันคงและคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐาน  ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติดังน้ี 

5.2.1 แผนการใช้บริการระบบส่งไฟฟ้ารายปี 

5.2.1.1 ให้ข้อ 5.2.1 น้ีมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้เช่ือมต่อท่ีทําสัญญาใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 
มากกว่า 10 เมกะวัตต์  

5.2.1.2 ก่อนวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี หรือวันท่ี กฟผ. กําหนด ผู้เช่ือมต่อท่ีใช้บริการระบบส่ง
ไฟฟ้าของ กฟผ. แต่ละราย จะต้องส่งแผนการใช้บริการระบบส่งไฟฟ้ารายปีของปีถัดไป
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนที่ กฟผ. กําหนด โดยข้อมูลภายในแผนฯ ให้ระบุวันท่ี
ต้องการใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.  

5.2.1.3 ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันท่ี กฟผ. กําหนด  กฟผ. จะนําแผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า
รายปีของผู้เช่ือมท่ีทําใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มาพิจารณาร่วมกับงานซ่อมบํารุง
โรงไฟฟ้าภายในการควบคุมของ กฟผ. และระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. จากน้ัน กฟผ. จะแจ้ง
ผลการพิจารณาการใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ผู้เช่ือมต่อทราบ 
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5.2.2 แผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายเดือน 

    ภายหลังจากท่ี กฟผ. แจ้งผลการใช้บริการระบบส่งไฟฟ้ารายปีแล้ว ผู้เช่ือมต่อต้องส่งแผนการ
ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายเดือนให้ กฟผ. ก่อนวันท่ี 15 ของแต่ละเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธี
อ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด โดยให้ระบุค่าพลังไฟฟ้า (MW) สูงสุดรายวันท่ีจะส่งผ่านในเดือนถัดไป จากน้ัน 
กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาการใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายในวันทํา
การสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าท่ีจะใช้บริการระบบส่งไฟฟ้า 

5.2.3 แผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายวัน 

5.2.3.1 ก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวันทําการ ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งแผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า
สําหรับวันถัดไปให้ กฟผ. รับทราบ โดยผ่านช่องทางสื่อสารท่ี กฟผ. กําหนด โดยแจ้งเป็น
ค่าพลังไฟฟ้าราย 15 นาที ท้ังน้ี หากวันถัดไปมิใช่วันทําการของ กฟผ. ให้ผู้เช่ือมต่อแจ้ง
แผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายวันให้ครอบคลุมถึงวันทําการถัดไป หาก กฟผ. ไม่ปฏิเสธ
แผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายวันของผู้เช่ือมต่อ ให้ถือว่า กฟผ. มีความสามารถ
ให้บริการระบบส่งไฟฟ้าตามท่ีผู้เช่ือมต่อขอใช้บริการ 

5.2.3.2 กรณีไม่มีการแจ้งแผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายวันสําหรับวันใด ๆ กฟผ. ถือว่าผู้
เช่ือมต่อไม่มีการใช้ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ในวันน้ัน  

5.2.3.3 หากมีช่วงเวลาใด ๆ ท่ีความสามารถในการให้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่สามารถ
รองรับกับแผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อได้ กฟผ. สามารถเจรจาให้ผู้เช่ือมต่อ
ส่งแผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าฉบับใหม่ เพ่ือให้รองรับกับความสามารถในการให้บริการ
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ภายในเวลา 13.00 น. โดยผู้เช่ือมต่อสามารถแก้ไขแผนการ
ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 14.00 น. ของวันทําการหรือเวลา อ่ืน ๆ ตามท่ี กฟผ. ยอมรับ 

5.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

5.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า 
(1) เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องไม่กระทํา

การใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า   

(2) ก่อนการปลดหรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือก่อนการปลดหรือขนานโหลดเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ทราบผ่าน
ระบบสื่อสารท่ี กฟผ. กําหนด 

5.3.2 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง 
    เม่ือเกิดเหตุขัดข้องหรือสิ่งผิดปกติ มีเหตุอันพึงสงสัยว่าเป็นผลกระทบหรืออาจทําให้เกิดผล
กระทบด้านปฏิบัติการมาจากผู้เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อมีหน้าท่ีแจ้งเหตุการณ์และนําส่งข้อมูล เอกสาร 
หรืออ่ืน ๆ ให้แก่ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด เพ่ือการวิเคราะห์และ
ประมวลผล ตามท่ี กฟผ. ร้องขอโดยเร็วท่ีสุด  
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5.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด 

5.4.1 มาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality of Supply)  
    เน่ืองจาก กฟผ. กําหนดมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality of Supply) ให้กับ
ผู้เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพและควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของ
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีได้กําหนดไว้รวมถึงผู้เช่ือมต่อต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลง หรือ
เกินกว่าระดับท่ีกําหนด  

5.4.2 การจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแบบ kV Control 
    ผู้เช่ือมต่อต้องจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแบบ kV Control ไว้อย่างน้อย 2 Mode 
(Local High Side Voltage Control และ Local High Side MVAR Control) ท่ีระบุไว้ใน
ข้อกําหนดท่ี 1.3.2.4 ซ่ึงจะต้องดําเนินการปรับค่าตาม Voltage Reference ท่ี กฟผ. กําหนด  
    ในกรณีท่ี กฟผ. พบว่า ผู้เช่ือมต่อไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ตาม Voltage Reference 
กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว 
    ในกรณีท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการ
พิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว หากผู้เช่ือมต่อเพิกเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณา
หาทางปรับปรุงและแก้ไขตามท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการ
ตัดการเช่ือมต่อ 

5.5 การตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อ 

5.5.1 เพ่ือให้การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟ้า และไม่มี
ผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม กฟผ. มีสิทธิร่วมเข้าตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติ
ของผู้เช่ือมต่อในเวลาที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และหาก
พบว่าสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อไม่เป็นไปตามสัญญาการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยผู้เช่ือมต่อมิได้แจ้งให้ กฟผ. ทราบ  กฟผ. มีสิทธิตัดการเช่ือมต่อท้ังหมดตามสัญญาเป็นระยะเวลา
จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะดําเนินการแก้ไขให้สถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อเป็นไปตามสัญญา 
และแจ้งให้ กฟผ. ทราบ  ซ่ึง กฟผ. ได้พิจารณาแล้วว่า การเช่ือมต่อของผู้เช่ือมต่อจะไม่ส่งผลกระทบ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม ท้ังน้ีผู้เช่ือมต่อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของการศึกษาระบบไฟฟ้าท่ี
เกิดข้ึนตามอัตราท่ี กฟผ. กําหนด 

5.5.2 กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อได้หมดระยะเวลาที่ทําสัญญาใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.  กฟผ. จะตัดการ
เช่ือมต่อ  
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5.6 การประสานงานด้านความปลอดภัย 

เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และ/หรือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  กฟผ. หรือผู้เช่ือมต่อต้องแจ้ง
ให้อีกฝ่ายทราบทันท ีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด 

กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน กฟผ. หรือผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. 
ทราบทันทีผ่านระบบสื่อสารที่ กฟผ. กําหนด 

5.7 แผนปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉินและการจัดลําดับการลดการส่งผ่านพลังไฟฟ้า 

กฟผ. มีสิทธิสั่งลดการส่งผ่านพลังไฟฟ้าหรือตัดการเช่ือมต่อท่ีทําสัญญาใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 
เป็นลําดับแรก ในผู้ใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ท้ังหมด  

5.8 หน้าท่ีในการบริหารปริมาณพลังไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารปริมาณพลังไฟฟ้า และ กฟผ. มีสิทธิสั่งลดการส่งผ่าน
ปริมาณพลังไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อหรือตัดการเช่ือมต่อท่ีมีปริมาณการส่งผ่านพลังไฟฟ้ามากกว่า 105% ของ
สัญญาท่ีตกลงกับ กฟผ. 

5.9 การกําหนดความไม่สมดุล (Imbalance) และช่วงความคลาดเคล่ือนของปริมาณพลังไฟฟ้า 

กฟผ. จะพิจารณาความไม่สมดุล จากผลต่างของปริมาณพลังงานไฟฟ้าทางด้านการผลิตไฟฟ้ากับด้าน
ภาระไฟฟ้าจากมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ และความคลาดเคล่ือนของปริมาณพลังไฟฟ้าจาก
แผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายวัน ท้ังด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านภาระไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยราย 15 นาทีของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 
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บทท่ี 6 
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

 
6.1 การปฏิบัติการก่อนการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ 
 

ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนการ
เช่ือมต่อ และต้องทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อให้มีความพร้อม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือเช่ือมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว ความม่ันคง  ความเช่ือถือได้ ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
 

6.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายท่ีต้องการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ต้องแจ้งข้อมูลของ VSPP และผู้
เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายรับผิดชอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม และลดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากความคลาดเคล่ือนของข้อมูล
ท่ีไม่เป็นปัจจุบัน โดย กฟผ. จะแจ้งความประสงค์ในการขอข้อมูลภายในวันท่ี 25 ของแต่ละเดือน หรือวันทํา
การวันแรกภายหลังจากวันท่ี 25 ของแต่ละเดือน หลังจากน้ันการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะต้องส่งข้อมูล VSPP 
และผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid ท้ังหมด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลสําหรับแต่ละการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย ดังต่อไปน้ี  

(ก) ค่าความสูญเสียในระบบจําหน่าย (Distribution Losses) เฉลี่ยรายเดือน 
(ข) สถิติการผลิตไฟฟ้ารายเดือนของ VSPP และผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีการ

ไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายรับผิดชอบ 
(ค) คาดการณ์การผลิตไฟฟ้ารายเดือนล่วงหน้า 5 ปี ของ VSPP และผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid ท่ีต้ัง

อยู่ในบริเวณที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายรับผิดชอบ 
(ง) รูปแบบการผลิตไฟฟ้ารายวันเฉล่ียแต่ละเดือนของ VSPP และผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid ท่ีต้ังอยู่

ในบริเวณที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายรับผิดชอบ 
 

6.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

6.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า 
 

เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องประสานงาน
กับ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี กฟผ. ประกาศกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 3 ฉบับ ได้แก่ 

1. หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

2. หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
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3. หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) 

โดยผู้เช่ือมต่อต้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนดในคู่มือหลักปฏิบัติฯ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า 

 

6.3.2 หลักปฏิบัติในการควบคุมกระแสไฟฟ้าไหลย้อน 
 

(ก) ผู้เช่ือมต่อจะต้องจัดการและควบคุมไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. จนส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า 
หรือมาตรฐานการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

(ข) ในกรณีท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพไฟฟ้า หรือมาตรฐานการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไข
ร่วมกันโดยเร็ว 

 (ค) ในกรณีท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และ กฟผ. 
พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ของ 
กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณา
หาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว หากผู้เช่ือมต่อเพิกเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณา
หาทางปรับปรุงและแก้ไขตามท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธ์ิ
ในการตัดการเช่ือมต่อ 

 

6.3.3 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง 
 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องหรือสิ่งผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.  และมีเหตุอันพึงสงสัยว่าเป็น
ผลกระทบหรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการมาจาก “ผู้เช่ือมต่อ” “ผู้เช่ือมต่อ”มีหน้าท่ีต้องให้
ความร่วมมือในการแจ้งเหตุการณ์และนําส่งข้อมูล เอกสาร หรืออ่ืน ๆ แก่ กฟผ. เพ่ือการวิเคราะห์และ
ประมวลผล ตามท่ี กฟผ. ร้องขอโดยเร็วท่ีสุด 

 

6.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด 
 

(1) ในภาวะปกติ ผู้เช่ือมต่อต้องควบคุมค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (Power Factor) ในระบบไฟฟ้าของผู้
เช่ือมต่อ ณ จุดติดต้ังมาตรวัดไม่ให้ตํ่ากว่า 0.875 Lagging เพ่ือรักษาแรงดันท่ีจุดติดต้ังมาตรวัด    
ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ Reactive Power ของระบบไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาตามท่ี กฟผ. 
กําหนด 

(2) ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันและกระแสผิดเพ้ียนท่ีจุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟผ. ไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.2.1 

(3) ผู้เช่ือมต่อต้องพยายามลดระดับความรุนแรงของไฟกระพริบท่ีอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์หรือ
กระบวนการผลิตของ ผู้เช่ือมต่อหรือจากลูกค้าของ ผู้เช่ือมต่อ ณ จุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.2.2 
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(4) ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาภาวะแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) ณ จุดติดต้ังมาตรวัดเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่ให้เกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.2.3 

 
6.5 การประสานงานด้านความปลอดภัย 

 

กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และ/หรือ ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถตัดการเช่ือมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ “ผู้เช่ือมต่อ” ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. ได้ และแจ้งให้อีกฝ่ายทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทําได้ ท้ังน้ีหากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะ
ปกติแล้ว กฟผ. จะต้องพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะดําเนินการเช่ือมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็วท่ีสุด 
 
6.6 การปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 

ในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ให้ผู้เช่ือมต่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กฟผ. 
ประกาศกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เรื่อง “หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงาน เพ่ือขอดับ
ไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. กับ กฟภ. / กฟน.” อย่างเคร่งครัด 
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บทท่ี 7 
ผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืน 

 
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ใช้สําหรับผู้เช่ือมต่อประเภทอ่ืน ดังน้ี 
 

ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา (Independent / Industrial Power Supplier : IPS)  
- ผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Battery Energy Storage System : BESS) 

รวมถึงส่วนประกอบของ Battery ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
- ผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid 

 

ผู้เช่ือมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดต้ังและการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ก่อนการ
เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้องทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ความความม่ันคง  ความเช่ือถือได้ 
ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงผู้ขอเช่ือมต่อสามารถอ้างอิงหลัก
ปฏิบัติตามข้อกําหนด ตามประเภทของผู้เช่ือมต่อจนกว่าจะได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืนเพ่ิมเติม  

 

7.1 ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา (Independent / Industrial Power Supplier : IPS)  
 

7.1.1 การปฏิบัติการก่อนการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ 
 

ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนการ
เช่ือมต่อ และต้องทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อให้มีความพร้อม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือ
เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว ความม่ันคง  ความเช่ือถือได้ ความปลอดภัย และ
คุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังต้องให้ข้อมูลตามท่ี กฟผ. ร้องขอ เช่น กําลัง
ผลิตไฟฟ้า (MW), ท่ีอยู่ของโรงไฟฟ้า, การคาดการณ์การผลิตไฟฟ้ารายเดือน ล่วงหน้า 5 ปี และการ
คาดการณ์ Profile การผลิตไฟฟ้า 

  

 7.1.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
 

 ผู้เช่ือมต่อที่ต้องการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือการวางแผนการ 
ผลิตไฟฟ้า ดังต่อไปน้ี  

(ก) ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า (MW)  
(ข) สถานท่ีต้ัง  
(ค) สถิติการผลิตไฟฟ้ารายเดือน  
(ง) คาดการณ์การผลิตไฟฟ้ารายเดือน ล่วงหน้า 5 ปี  
(จ) รูปแบบการผลิตไฟฟ้ารายวัน (Daily Load Profile)  
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7.1.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

7.1.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า 
 

เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องไม่
กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า 

ก่อนการปลดหรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ ผู้
เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ทราบผ่านระบบสื่อสารที่ได้เตรียมไว้ เช่น ระบบ
โทรศัพท์สาธารณะ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือวิธีสื่อสารอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด 

 

7.1.3.2 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง 
 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องหรือสิ่งผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และมีเหตุอันพึง
สงสัยว่าเป็นผลกระทบหรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการมาจากผู้เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อมี
หน้าท่ีต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งเหตุการณ์และนําส่งข้อมูล เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ให้แก่ กฟผ. 
เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผล ตามท่ี กฟผ. ร้องขอโดยเร็วท่ีสุด 

 

7.1.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด 
 

เนื่องจาก กฟผ. กําหนดมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply) ให้กับ
ผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพและควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงผู้เช่ือมต่อต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลง หรือเกินกว่า
ระดับท่ีกําหนด 

 

7.1.5 การประสานงานด้านความปลอดภัย 
 

กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และ/หรือ ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน กฟผ. หรือผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันที 

 
7.1.6 การตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อ 

 

เพ่ือให้การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ ไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟ้าและไม่มี
ผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าตรวจสอบสถานภาพและ
คุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อในเวลาท่ีเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
และหากพบว่า สถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อไม่เป็นไปตามสัญญาการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า โดยผู้เช่ือมต่อมิได้แจ้งให้ กฟผ. ทราบ กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดการเช่ือมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ท้ังหมดตามสัญญาเป็นระยะเวลาจนกว่าผู้เช่ือมต่อจะดําเนินการแจ้งให้ กฟผ. ทราบ และ กฟผ. ได้
พิจารณาแล้วว่า การเช่ือมต่อของผู้เช่ือมต่อจะไม่ส่งผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม ท้ังน้ีผู้
เช่ือมต่อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของการศึกษาระบบไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนตามอัตราท่ี กฟผ. กําหนด 
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7.2 ผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Battery Energy Storage System : 
BESS) รวมถึงส่วนประกอบของ Battery ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

7.2.1 การปฏิบัติการก่อนการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ 
 

ผู้เช่ือมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 
ก่อนการเช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้องตรวจวัดคุณภาพและทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าเม่ือเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ความม่ันคง  ความเช่ือถือได้ 
ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1 และ 1.3.2 

สําหรับผู้เช่ือมต่อท่ีทําการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย จะต้องได้รับ
การรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายดังกล่าวน้ันถึงความพร้อมของระบบต่าง ๆ และได้รับการอนุญาต
ให้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

  

 7.2.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
 

 ผู้เช่ือมต่อที่ต้องการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือการวางแผนการ 
ผลิตไฟฟ้า ดังต่อไปน้ี  

(ก) ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า (MW)  
(ข) สถานท่ีต้ัง  
(ค) สถิติการผลิตไฟฟ้ารายเดือน  
(ง) คาดการณ์การผลิตไฟฟ้ารายเดือน ล่วงหน้า 5 ปี  
(จ) รูปแบบการผลิตไฟฟ้ารายวัน (Daily Load Profile)  
 

7.2.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

7.2.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า 
 

เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้องไม่
กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า 

ก่อนการปลดหรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ ผู้
เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ทราบผ่านระบบสื่อสารที่ได้เตรียมไว้ เช่น ระบบ
โทรศัพท์สาธารณะ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือวิธีสื่อสารอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด 

 

7.2.3.2 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง 
 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องหรือสิ่งผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และมีเหตุอันพึง
สงสัยว่าเป็นผลกระทบหรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการมาจากผู้เช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อมี
หน้าท่ีต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งเหตุการณ์และนําส่งข้อมูล เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ให้แก่ กฟผ. 
เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผล ตามท่ี กฟผ. ร้องขอโดยเร็วท่ีสุด 
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7.2.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด 
 

เนื่องจาก กฟผ. กําหนดมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply) ให้กับ
ผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพและควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงผู้เช่ือมต่อต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลง หรือเกินกว่า
ระดับท่ีกําหนด 

7.2.4.1 การควบคุมความถ่ี 
7.2.4.1.1 กรณีความถ่ีไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz  ผู้เช่ือมต่อจะต้องสามารถช่วย

ระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟ้า เพ่ือทําให้ความถ่ีกลับมา
อยู่ท่ี 50.00 ± 0.5 Hz ท้ังน้ีความสามารถของผู้เช่ือมต่อต้องพยายามช่วย
ระบบไฟฟ้าตามสถานะการชาร์จ (State of Charge)  

7.2.4.1.2 กรณีท่ีความถ่ีสูงกว่า 51.00 Hz ผู้เช่ือมต่อต้องปรับลดกําลังผลิตด้วยสัดส่วน 
40% ต่อ 1 Hz ของกําลังผลิตไฟฟ้าขณะน้ัน (Gradient Reduced Power At 
40 %/Hz Of The Instantaneously Available Power) 

7.2.4.1.3 กรณีความถี่ตํ่ากว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้เช่ือมต่อสามารถตัด
การเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าได้ ตามรูปท่ี 7.1 

 
 

รูปท่ี 7.1  แสดงช่วงความถ่ีและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 
   ผู้เช่ือมต่อประเภทระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี (BESS) 
 

ท้ังน้ี ผู้เช่ือมต่อต้องส่งข้อมูลการต้ังค่า Frequency Relay ตามตารางท่ี 3.2 (ง) ให้ กฟผ. ทราบ 
ภายในวันท่ี 1-30 กันยายน ของทุกปี 
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7.2.4.2 การควบคุมแรงดัน 
 ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันท่ีจุดติดต้ังมาตรวัดไม่ให้ด้อยกว่า หรือพยายามทําให้ดีกว่าค่า 

Voltage Reference โดย Voltage dead band กําหนดดังน้ี  
 ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band       =  + 0.3 kV  

ระดับแรงดันต้ังแต่ 69 kV ข้ึนไป Voltage dead band  =  + 0.5 kV 
7.2.4.2.1 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter ต้อง

สามารถทนต่อสภาพแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพ้ืนท่ี Connected 
Area ตามรูปท่ี 7.2 โดยมีเงื่อนไขการควบคุมการจ่าย Active Power และ 
Reactive Power ดังน้ี 

 แรงดันระห ว่าง  15% – 110% ของ  Base Voltage ต้ อ งรับ 
Reactive Power จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือจ่าย Reactive 
Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยสามารถลด Active Power 
ลงเป็นสัดส่วนกับแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

 แ ร ง ดั น ระห ว่ า ง  0% – 15% ขอ ง  Base Voltage ต้ อ ง จ่ าย 
Reactive Power เข้าสู่ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็ม ท่ี  ท่ี กระแส 
Ireactive เท่ากับค่าพิกัดกระแสของอุปกรณ์ Inverter และต้องจ่าย 
Active Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็วท่ีสุด 

7.2.4.2.2 ผู้เช่ือมต่อชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter กรณีผู้
เช่ือมต่อปลดการเช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากแรงดันในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขณะน้ันสูงกว่า 40% ของ Base Voltage ผู้เช่ือมต้องสามารถ
ขนานกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายได้ภายใน 2 วินาที 
 

 

รูปท่ี 7.2  แสดงช่วงแรงดันไฟฟ้าและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้  
    Inverter เม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า  

 

ท้ังน้ี ผู้เช่ือมต่อต้องส่งข้อมูลการต้ังค่า Voltage Relay ตามตารางท่ี 3.2 (ง) ให้ กฟผ. ทราบ 
ภายในวันท่ี 1-30 กันยายน ของทุกปี 
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7.2.4.3 ระยะเวลาการตอบสนอง (Step response time) 
ระยะเวลาการตอบสนอง (Tsr) หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง T0 ซ่ึงเป็นโหมด Stand-by 

หรือมีการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ (Parameter) จนถึงเวลา T3 ท่ีค่ากําลังไฟฟ้าตอบสนองอยู่ในช่วง 
± 2% ของค่าท่ีกําหนด (Set Point) ตามรูปท่ี 7.3 

โดยระยะเวลาการตอบสนอง (Step Response Time; Tsr) ของ BESS ต้องไม่เกิน 
200 ms  

Tsr = T3 - T0 ≤ 200 ms 
 

7.2.4.4 Ramp rate 
Ramp rate คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของกําลังไฟฟ้าจากช่วง 10% ถึง 90% ของค่าท่ี

กําหนด (Set Point) ตามรูปท่ี 7.3 
 

 
 

T1 คือ เวลาที่กําลังไฟฟ้า ณ จุดติดต้ังมีค่ามากกว่า 10% ของ set point 
T2 คือ เวลาที่กําลังไฟฟ้า ณ จุดติดต้ังมีค่ามากกว่า 90% ของ set point 
 

 
รูปท่ี 7.3 แสดงเวลาการตอบสนอง และ Ramp Rate ของระบบกักเก็บพลังงานแบบ  
  เซลล์ไฟฟ้าเคมี (BESS)  
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7.2.5 การประสานงานด้านความปลอดภัย 
 

กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และ/หรือ ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน กฟผ. หรือผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันที 

 

7.2.6 การตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อ 
 

7.2.6.1 เพ่ือให้การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ ไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟ้า
และไม่มีผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้า
ตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อในเวลาท่ีเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้
เช่ือมต่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และหากพบว่า สถานภาพและคุณสมบัติของผู้
เช่ือมต่อไม่เป็นไปตามสัญญาการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยผู้เช่ือมต่อมิได้แจ้งให้ 
กฟผ. ทราบ กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดการเช่ือมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท้ังหมดตาม
สัญญาเป็นระยะเวลาจนกว่าผู้เช่ือมต่อจะดําเนินการแจ้งให้ กฟผ. ทราบ และ กฟผ. ได้
พิจารณาแล้วว่า การเช่ือมต่อของผู้เช่ือมต่อจะไม่ส่งผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
โดยรวม ท้ังน้ีผู้เช่ือมต่อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของการศึกษาระบบไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนตาม
อัตราท่ี กฟผ. กําหนด 

7.2.6.2 กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 
กฟผ. มีสิทธิในการตัดการเช่ือมต่อ 

 

7.3 ผู้เช่ือมต่อท่ีมีระบบ Microgrid 
 

7.3.1 การปฏิบัติการก่อนการเร่ิมต้นการเช่ือมต่อ 
 

ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนการ
เช่ือมต่อ และต้องทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อให้มีความพร้อม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า เม่ือ
เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว ความม่ันคง  ความเช่ือถือได้ ความปลอดภัย และ
คุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังต้องให้ข้อมูลตามท่ี กฟผ. ร้องขอ เช่น กําลัง
ผลิตไฟฟ้า (MW), ท่ีอยู่ของโรงไฟฟ้า, การคาดการณ์การผลิตไฟฟ้ารายเดือน ล่วงหน้า 5 ปี และการ
คาดการณ์ Profile การผลิตไฟฟ้า 

  

 7.3.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
 

เพ่ือให้การจัดหากําลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้ามีความม่ันคงเช่ือถือได้ คุณภาพไฟฟ้า
ได้มาตรฐาน กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองมีเพียงพอ กฟผ. จึงได้กําหนดข้ันตอนการประสานงานด้านปฏิบัติการวาง
แผนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงท้ัง กฟผ. และผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังน้ี 

 

7.3.2.1 แผนการผลิตไฟฟ้ารายปี 
7.3.2.1.1 ให้ข้อ 7.3.2.1 น้ีมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้เช่ือมต่อที่เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 

มากกว่า 10 เมกะวัตต์  
7.3.2.1.2 ก่อนวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี ผู้เช่ือมต่อ จะต้องส่งแผนการผลิตไฟฟ้าของปี

ถัดไปเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด 
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7.3.2.2 แผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน 
    ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าและ
แผนการจําหน่ายปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตในเดือนถัดไปท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจากแผนการผลิตไฟฟ้ารายปีท่ีได้แจ้งไว้แล้ว ให้ กฟผ. ทราบ  
 

7.3.2.3 แผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน 
    ก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวันทําการ ผู้เช่ือมต่อจะต้องแจ้งแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้า
สําหรับวันถัดไปให้ กฟผ. รับทราบ โดยผ่านช่องทางสื่อสารท่ี กฟผ. กําหนด ท้ังน้ี หากวัน
ถัดไปมิใช่วันทําการของ กฟผ. ให้ผู้เช่ือมต่อแจ้งแผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ารายวันให้
ครอบคลุมถึงวันทําการถัดไป  
  

7.3.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

7.3.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า 
    เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อจะต้อง
ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้าก่อนการปลด
หรือขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ ผู้เช่ือมต่อต้อง
แจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ทราบผ่านระบบสื่อสารท่ีได้เตรียมไว้ เช่น ระบบ
โทรศัพท์สาธารณะ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือวิธีสื่อสารอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด 

 

7.3.3.2 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง 
 

    เม่ือเกิดเหตุขัดข้องหรือสิ่งผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และมีเหตุอัน
พึงสงสัยว่าเป็นผลกระทบหรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการมาจากผู้เช่ือมต่อ ผู้
เช่ือมต่อมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งเหตุการณ์และนําส่งข้อมูล เอกสาร หรือ
อ่ืน ๆ ให้แก่ กฟผ. เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผล ตามท่ี กฟผ. ร้องขอโดยเร็วท่ีสุด 

 

7.3.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด 
 

เนื่องจาก กฟผ. กําหนดมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply) ให้กับ
ผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เช่ือมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพและควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงผู้เช่ือมต่อต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลง หรือเกินกว่า
ระดับท่ีกําหนด 
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7.3.4.1 การควบคุมความถ่ี 
  

ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter  
7.3.4.1.1 กรณีความถ่ีไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz ผู้เช่ือมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดย

การเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟ้า เพ่ือทําให้ความถ่ีกลับมาอยู่ท่ี 50.00 ± 0.5 
Hz โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เช่ือมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง
หลังวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า 

7.3.4.1.2 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 48.00 Hz หรือสูงกว่า 51.00 Hz ต่อเน่ืองเกิน 1 นาที ผู้
เช่ือมต่อสามารถตัดการเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ 

7.3.4.1.3 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 47.90 Hz หรือสูงกว่า 51.10 Hz ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการ
เช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้
โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ ตามรปูท่ี 7.4 

 

 
 

รูปท่ี 7.4  แสดงช่วงความถ่ีและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 
              ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
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ผู้เช่ือมต่อชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter  
7.3.4.1.4 กรณีความถ่ีไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz ผู้เช่ือมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดย

การเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟ้า เพ่ือทําให้ความถ่ีของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่
ท่ี 50.00 ± 0.5 Hz ท้ังน้ีในการเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามความ 
สามารถของกําลังการผลิตคงเหลือ 

7.3.4.1.5 กรณีท่ีความถี่สูงกว่า 51.00 Hz ผู้เช่ือมต่อต้องปรับลดกําลังผลิตด้วยสัดส่วน 
40% ต่อ 1 Hz ของกําลังผลิตไฟฟ้าขณะน้ัน (Gradient Reduced Power at 
40 %/Hz of The Instantaneously Available Power) 

7.3.4.1.6 กรณีความถ่ีตํ่ากว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการ
เช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้
ตามรูปท่ี 7.5 

 

 
 

    รูปท่ี 7.5  แสดงช่วงความถ่ีและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อเม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 
    ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter 
 
ท้ังน้ี ผู้เช่ือมต่อต้องส่งข้อมูลการต้ังค่า Frequency Relay ตามตารางท่ี 3.2 (ง) ให้ กฟผ. ทราบ 

ภายในวันท่ี 1-30 กันยายน ของทุกปี 
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7.3.4.2 การควบคุมแรงดัน 
  

7.3.4.2.1 ผู้เช่ือมต่อต้องจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแบบ kV Control ไว้ 
4 Mode ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดท่ี 1.3.2.4 ซ่ึงจะต้องดําเนินการปรับค่าตาม 
Voltage Reference ตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ท้ังใน
รูปแบบ Real Time หรือ Scheduling ในกรณีท่ี กฟผ. พบว่า ผู้เช่ือมต่อไม่
สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ตาม Voltage Reference กฟผ. จะแจ้งให้ผู้
เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว 
    ในกรณีท่ี กฟผ. พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้ง
ให้ผู้เช่ือมต่อทราบเพ่ือดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกัน
โดยเร็ว หากผู้เช่ือมต่อเพิกเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณาหาทางปรับปรุงและ
แก้ไขตามท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการ
ตัดการเช่ือมต่อ 

7.3.4.2.2 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter  
 ผู้เช่ือมต่อสามารถตัดการเช่ือมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อ ตามรูปท่ี 7.6 
ดังน้ี 

 กรณีแรงดันสูงกว่า 130% ของ Base Voltage 
 กรณีแรงดันสูงกว่า 120% จนถึง 130% ของ Base Voltage ต่อเน่ือง

เกิน 1 วินาที 
 กรณีแรงดันสูงกว่า 110% จนถึง 120% ของ Base Voltage ต่อเน่ือง

เกิน 10 วินาที 
 กรณีแรงดันตํ่ากว่า 90% จนถึง 85 % ของ Base Voltage ต่อเน่ือง

เกิน 10 วินาที 
 กรณีแรงดันตํ่ากว่า 85 % ของ Base Voltage 
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รูปท่ี 7.6  แสดงช่วงแรงดันไฟฟ้าและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter เม่ือเกิดเหตุผิดปกติ
หรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า 

 

7.3.4.2.3 ผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้ Inverter ต้อง
สามารถทนต่อสภาพแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพ้ืนท่ี Connected 
Area ตามรูปท่ี 7.7 โดยมีเง่ือนไขการควบคุมการจ่าย Active Power และ 
Reactive Power ดังน้ี 

 แรงดันระห ว่าง  15% – 110% ของ  Base Voltage ต้ อ งรับ 
Reactive Power จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือจ่าย Reactive 
Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยสามารถลด Active Power 
ลงเป็นสัดส่วนกับแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

 แ ร ง ดั น ระห ว่ า ง  0% – 15% ขอ ง  Base Voltage ต้ อ ง จ่ าย 
Reactive Power เข้าสู่ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็ม ท่ี  ท่ี กระแส 
Ireactive เท่ากับค่าพิกัดกระแสของอุปกรณ์ Inverter และต้องจ่าย 
Active Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็วท่ีสุด 

7.3.4.2.4 กรณีผู้เช่ือมต่อปลดการเช่ือมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากแรงดันใน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขณะน้ันสูงกว่า 40% ของ Base Voltage ผู้เช่ือมต้อง
สามารถขนานกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายได้ภายใน 2 วินาที  
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รูปท่ี 7.7  แสดงช่วงแรงดันไฟฟ้าและหน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อชนิดท่ีใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบท่ีใช้  
     Inverter เม่ือเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า  
 

ท้ังน้ี ผู้เช่ือมต่อต้องส่งข้อมูลการต้ังค่า Voltage Relay ตามตารางท่ี 3.2 (ง) ให้ กฟผ. ทราบ ภายในวันท่ี 
1-30 กันยายน ของทุกปี 

 

7.3.5 การประสานงานด้านความปลอดภัย 
 

กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และ/หรือ ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน กฟผ. หรือผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันที 

 

7.3.6 การตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อ 
 

7.3.6.1 เพ่ือให้การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟ้า 
และไม่มีผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้า
ตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อในเวลาท่ีเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้
เช่ือมต่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และหากพบว่าสถานภาพและคุณสมบัติของผู้
เช่ือมต่อไม่เป็นไปตามสัญญาการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยผู้เช่ือมต่อมิได้แจ้งให้ 
กฟผ. ทราบ  กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดการเช่ือมต่อท้ังหมดตามสัญญาเป็นระยะเวลา
จนกว่าผู้เช่ือมต่อจะดําเนินการแก้ไขให้สถานภาพและคุณสมบัติของผู้เช่ือมต่อเป็นไปตาม
สัญญา และแจ้งให้ กฟผ. ทราบ  ซ่ึง กฟผ. ได้พิจารณาแล้วว่า การเช่ือมต่อของผู้เช่ือมต่อ
จะไม่ส่งผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม ท้ังน้ีผู้เช่ือมต่อต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ของการศึกษาระบบไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนตามอัตราท่ี กฟผ. กําหนด 

 

7.3.6.2 กรณีท่ีผู้เช่ือมต่อหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เกิดเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 
กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดการเช่ือมต่อ 
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บทท่ี 8 
การติดต่อสื่อสาร 

 
การติดต่อส่ือสารท่ี กฟผ. กําหนด 
 

การสื่อสารส่ังงานปกติให้ใช้ระบบ Party Line หรือ โทรศัพท์ หรือ วิทยุสื่อสาร ส่วนการประสานงาน
ทางด้านปฏิบัติการท่ีจะมีผลต่อการคิดค่าไฟฟ้าจะต้องส่งทางสื่ออินเตอร์เน็ต โทรสาร หรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. 
กําหนด  

ในกรณีส่งทางโทรสาร ผู้ส่งจะลงลายมือช่ือในด้านของผู้ส่งและผู้รับจะต้องลงลายมือช่ือในด้านของผู้รับ 
และส่งโทรสารกลับมาให้ผู้ส่งเก็บสําเนาไว้ 1 ชุด ในกรณีท่ีมีปัญหาในการส่งโทรสาร คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย จะใช้
เคร่ืองบันทึกข้อความสนทนา เพ่ือบันทึกข้อความสนทนาโดยระบุช่ือท้ังสองฝ่าย เวลา และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้
เป็นหลักฐาน หรือจะใช้ระบบอื่นท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ส่วนพลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจะใช้
บันทึกจากมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Meter) ซ่ึงท้ังสองฝ่ายสามารถเรียกข้อมูลมาดูได้โดยทางระบบ 
Telemetering  หรือระบบ Automatic Meter Reading (AMR) 
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บทท่ี 9 
ข้อบังคับต่าง ๆ 

 
(1) ผู้เช่ือมต่อจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือขนาน

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ิมเติม หรือกระทําการใด ๆ ท่ีกระทบกับคุณภาพไฟฟ้า โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กฟผ. หากผู้เช่ือมต่อไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว และ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิใน
การตัดการเช่ือมต่อ 

(2) กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการอนุญาตให้มีการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
หรือระงับการอนุญาตให้มีการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ถ้า
ปรากฏว่า 
(ก) ผู้เช่ือมต่อไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในข้อกําหนดการรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้

เช่ือมต่อตามท่ี กฟผ. กําหนด หลังจาก กฟผ. แจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ทางเทคนิค 

(ข) ผู้เช่ือมต่อฝ่าฝืนระเบียบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อ ขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า 

(3) ผู้เช่ือมต่อ เป็นผู้รับผิดชอบในการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และ
จะต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนท่ีจะมีการขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
เพ่ือให้การไฟฟ้าสามารถรักษากําลังการผลิตไฟฟ้าสํารองพร้อมจ่ายทันที (Spinning Reserve) ของระบบ
ในระดับท่ีเหมาะสม 

(4) ในกรณีท่ีผู้เช่ือมต่อปฏิบัติผิดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ ท่ีไม่มีผลต่อความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบ เพ่ือทําการแก้ไขและดําเนินการตามข้ันตอนของ
สัญญาต่อไป 

(5) ผู้เช่ือมต่อจะต้องติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า Unit Monitoring Meter และอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือ
เก็บข้อมูลกําลังผลิตไฟฟ้า (Gross MW) และปริมาณพลังงานไฟฟ้า (Gross Energy) ท่ีผู้เช่ือมต่อผลิตได้ 
ทุก ๆ คาบ 15 นาที ท้ังน้ีมาตรฐานอุปกรณ์ติดต้ังให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ กฟผ. โดยให้มีผลบังคับใช้
กับผู้เช่ือมต่อประเภท SPP Firm ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ฉบับ พ.ศ. 2550 
เป็นต้นไป 

(6) ผู้เช่ือมต่อจะต้องดูแลให้มีความพร้อมใช้งานได้ของระบบสื่อสาร ระบบโทรมาตรเพ่ือการควบคุม ระบบ
โทรศัพท์ ระบบโทรสาร ระบบ Party Line ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟผ. หากระบบสื่อสารใด ๆ ของ ผู้เช่ือมต่อเกิดเหตุขัดข้อง และไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากได้รับการแจ้ง
เตือนจาก กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือพ้นกําหนดตามแผนการแก้ไขท่ี กฟผ. เห็นชอบแล้ว กฟผ. 
ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งงดรับซ้ือไฟฟ้าโดยให้เป็นสาเหตุของผู้เช่ือมต่อท้ังน้ีแผนการดําเนินการแก้ไขของผู้
เช่ือมต่อต้องมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค โดยผู้เช่ือมต่อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
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บทที่ 10 
การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
10.1 บทนํา 
 

ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. มีหน้าท่ีในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ้าระวังระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือรักษาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกําหนดน้ีจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้การประเมิน การตรวจสอบ และการเฝ้า
ระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคง และความเช่ือถือได้
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 
10.2 วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยรักษาความม่ันคงและความเช่ือถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ดี
ข้ึน 
 
10.3 ขอบเขต 
 

ระเบียบการประเมิน การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้ีใช้กับผู้เช่ือมต่อทุกราย 
 
10.4 ข้อกําหนด 
 

10.4.1 กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการประเมินคุณภาพระบบไฟฟ้า ณ จุดติดต้ังมาตรวัดทุก 1 ปี หรือตามท่ี 
กฟผ. เห็นสมควร โดยผู้เช่ือมต่อจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าท่ีมาร่วมในการประเมินด้วยทุกครั้ง 

 

10.4.2 กฟผ. จะจัดส่งผลการประเมินคุณภาพระบบไฟฟ้าให้กับผู้เช่ือมต่อรับทราบทุกครั้ง 
 

10.4.3 หากมีการร้องขอจากผู้เช่ือมต่อให้มีการประเมินคุณภาพระบบไฟฟ้าซํ้า กฟผ. จะคิดค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการในครั้งน้ันจากผู้เช่ือมต่อท่ีร้องขอ 

 

10.4.4 หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้เช่ือมต่อดําเนินการใด ๆ ท่ีส่งผลให้ค่าคุณภาพระบบไฟฟ้าไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดน้ี  กฟผ. จะทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด แจ้งให้ผู้เช่ือมต่อ
แก้ไขเพ่ือให้คุณภาพระบบไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนด หากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ กฟผ. 
สามารถดําเนินการปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อออกจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

 

10.4.5 ผู้เช่ือมต่อต้องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล และระบบสื่อสารท่ีเช่ือมต่อกับศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
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10.4.6 กรณีท่ีพบว่า อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เช่ือมต่อไม่สามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ได้ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อทราบ และผู้เช่ือมต่อจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมตรวจสอบพร้อม
กับเจ้าหน้าท่ีของ กฟผ. 

 

10.4.7 หากผลการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล หรือระบบสื่อสารของผู้เช่ือมต่อมีข้อขัดข้อง
หรือชํารุด ผู้เช่ือมต่อต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน 30 
วัน และในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้ ผู้เช่ือมต่อจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอ่ืนท่ี กฟผ. กําหนด แจ้งให้ กฟผ. ทราบ
ในทันที หากผู้เช่ือมต่อยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีตรวจพบครั้ง
แรกว่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล หรือระบบส่ือสารของผู้เช่ือมต่อมีข้อขัดข้องหรือชํารุด กฟผ. 
สงวนสิทธ์ิในการเข้าดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือจัดหาระบบใหม่เข้าติดต้ังใช้งาน โดยคิด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนท้ังหมดจากผู้เช่ือมต่อ 
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บทท่ี 11 
การกําหนดช่ืออุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
11.1 บทนํา 
 

ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า จําเป็นต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์การเรียกช่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตรงกัน  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านปฏิบัติการ มีความแน่นอนชัดเจนในการส่ังการควบคุมอุปกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ข้อกําหนดน้ีจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกําหนดช่ือ
อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการส่ังการควบคุมต่อไป 
 
11.2 วัตถุประสงค์ 
 

11.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดรหัสของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีช่ือ
เรียกท่ีถูกต้องตรงกัน 

 

11.2.2 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสั่งการควบคุมอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ
อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า 

 
11.3 ขอบเขต 
 

การกําหนดช่ืออุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้ีใช้กับผู้เช่ือมต่อทุกราย 
 
11.4 ข้อกําหนด 
 

11.4.1 กฟผ. จะเป็นผู้กําหนดรหัสอุปกรณ์ให้กับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทุกชนิดท่ีเช่ือมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ซ่ึงรหัสอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นรหัสเฉพาะตัวอุปกรณ์และไม่ซํ้ากัน 

 

11.4.2 กฟผ. จะเป็นผู้จัดทําผังระบบโครงข่ายไฟฟ้าในส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้เช่ือมต่อรายน้ัน ๆ 
โดยผู้เช่ือมต่อต้องส่งมอบรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดให้กับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

 

11.4.3 เม่ือจะมีการติดต้ังอุปกรณ์เช่ือมต่อเพ่ิมเติม หรือมีการจัดเรียงอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อใหม่ เข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เช่ือมต่อต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบ เพ่ือ กฟผ. จะเป็นผู้กําหนดรหัสอุปกรณ์ 

 

11.4.4 ผู้เช่ือมต่อต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผ่นรหัสอุปกรณ์ และป้ายเตือนระวังเพ่ือความ
ปลอดภัย ตามแบบที่ กฟผ. กําหนดและติดต้ังไว้ในท่ีท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 

 
 


