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ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค 

วาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 
พ.ศ. 2559 

 
 ดวยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  มาตรา 81 กําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงานราย
อ่ืนใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานของตน ตามขอกําหนดที่ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขาย
พลังงานประกาศกําหนด เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  อีกท้ังเปนการสมควรใน
การปรับปรุงระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 
2551 ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31(2) แหง
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงออกระเบียบการไฟฟา
สวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาพ.ศ. 2559 โดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และใหยกเลิกระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2551 โดยใชระเบียบนี้แทน บรรดาคําสั่ง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอ่ืนใดท่ี
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
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1. นิยามคําศัพท  
“ระบบโครงขายไฟฟา”  หมายความวา ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟาของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 
“ศูนยสั่งการระบบไฟฟา” หมายความวา หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมระบบไฟฟาต้ังอยูที่

สํานักงานใหญ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
“ศูนยควบคุมการจายไฟฟา” หมายความวา หนวยงานท่ีทําหนาที่ควบคุมระบบไฟฟาในพ้ืนที่

ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละเขต 
“สํานักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค” 

หมายความวา หนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการผูใชไฟฟาของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคแตละพ้ืนที่ 

“ผูประกอบกิจการไฟฟา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟา หรือผู
ที่ ได รับการยกเวน ไมต องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟาท่ีผลิต จัดใหไดมา จัดสง 
จําหนายไฟฟา หรือ ควบคุมระบบไฟฟา ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 

“ผูใชไฟฟา” หมายความวา ผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค  

“ผูขอใชบริการ” หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ขออนุญาตเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขายไฟฟาของผู
ประกอบกิจการไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และหรือผูใชไฟฟาที่ขอ
อนุญาตเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรืออาจ
หมายรวมถึงผูขออนุญาตเพิ่มกําลังการผลิต 
 

“ผูเชื่อมตอ” หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟา ที่ไดรับอนุญาตจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา
หรือระบบโครงขายไฟฟาของผูประกอบกิจการ
ไฟฟา เขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
สวนภูมิภาค และหรือผูใชไฟฟาที่ไดรับอนุญาตให
เชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค และผานการ
ทดสอบการเชื่อมตอตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนดแลว 

“ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก” หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ขายไฟฟาใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค  
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“ผูผลิตไฟฟารายเล็ก” หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ขายไฟฟาใหกับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  ตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

“ผูประกอบกิจการไฟฟาราย
อ่ืน” 

หมายความวา ผูประกอบกิจการไฟฟาตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือฉบับ
ลาสุด 

“ผูผลิตไฟฟา” หมายความวา ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากหรือผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

“เหตุผิดปกติ” หมายความวา เหตุการณใดๆที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟา หรือการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟา ทั้งในกรณีท่ีมีไฟฟาดับ และไมมีไฟฟาดับ 

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความวา กรณีเหตุการณที่เปนไปโดยปจจุบันทันดวนโดยไม
คาดคิดหรือคาดการณลวงหนา ทั้งนี้ใหรวมถึงกรณี
อุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุขัดของ
จากระบบผลิตไฟฟา หรือระบบสงไฟฟา หรือ
ระบบจําหนายไฟฟา หรือความไมปลอดภัยของ
ชีวิตและหรือทรัพยสินของผูหนึ่งผูใด เปนเหตุทําให
ตองดําเนินการแกไขสถานการณอยางเรงดวน 

“ไฟฟาดับ” หมายความวา การขัดของในระบบผลิตไฟฟา หรือระบบสงไฟฟา 
หรือระบบจําหนายไฟฟา มีผลทําใหระบบไฟฟา
หยุดการสงจายพลังงานไฟฟา 

“จุดตอรวม” หมายความวา ตําแหนงในระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคที่อยูใกลกับผูเชื่อมตอที่สุด ซึ่งผูเชื่อมตอ
หรือผูใชไฟฟารายอื่นอาจตอรวมได 

“จุดเชื่อมตอ” หมายความวา จุดที่อุปกรณของผูเชื่อมตอ เชื่อมตอเขากับระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

“สวิตชชิ่ง” หมายความวา การปฏิบัติงานกับอุปกรณในระบบโครงขายไฟฟา
เพ่ือตัดหรือจายกระแสไฟฟา หรือการควบคุม
ระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ โดยมีลําดับการ
ปฏิบัติงานเปนขั้นตอน 

“ใบสั่งสวิตชชิ่ง” หมายความวา เอกสารท่ีแสดงลําดับขั้นตอนของการสวิตชชิ่ง 

“กระบวนการปลดโหลด” หมายความวา กรรมวิธีการปลดโหลดที่เลือกไวกอนแลวออกจาก
ระบบโครงขายไฟฟาโดยเจตนา เพ่ือตอบสนองแก
ภาวะผิดปกติและรักษาความม่ันคงของระบบเอาไว 
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“อุปกรณควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: 
RTU)” 

หมายความวา อุปกรณควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลท่ีทํา
หนาที่ในการรับสงขอมูลเพ่ือการควบคุม ตรวจวัด
หรือ การชี้บอกสถานะของอุปกรณที่อยูในระบบ
โครงขายไฟฟา 

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

หมายความวา ระบบการควบคุมเฝามองระยะไกลท่ีเกี่ยวของกับ
การควบคุม สั่งการ และหรือ การชี้บอกสถานะ
ของอุปกรณท่ีอยูหางไกลออกไป 

“ระเบียบการไฟฟาสวน
ภูมิภาค” 

หมายความวา ร ะ เ บี ยบก า ร ไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ า คว า ด ว ย ข อ
กําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา  ขอ
กําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และ ขอ
กําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา  

“คอนเวอรเตอร (Converter)” หมายความวา อุปกรณแปลงผันไฟฟากระแสสลับใหเปนไฟฟา
กระแสตรง หรือ อุปกรณแปลงผันไฟฟากระแสตรง
ให เปนไฟฟากระแสสลับ  เชน  อินเวอร เตอร 
(Inverter) เปนตน 

“การจายไฟฟาแบบระบบ
ไฟฟาแยกโดด” (Islanding) 

หมายความวา การจายไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟาบางสวนใน
ขณะท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคไมมีการจายไฟฟาเขา
ระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว 

ระบบปองกันระยะไกล” 
(Teleprotection) 

หมายความวา ระบบปองกันระบบโครงขายไฟฟาที่สั่งการโดยผาน
ระบบสื่อสาร 
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2. วัตถุประสงคและขอบเขต 
 
2.1วัตถุประสงค 

ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 
2559 ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอหรือผูขอใชบริการรวมท้ังกําหนด หลักเกณฑ และขอกําหนดทางเทคนิค
ดานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดที่มีการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือไมใหมี
ผลกระทบตอความม่ันคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟาซึ่งไมทํา
ใหผูใชไฟฟาและสวนรวมเสียประโยชน รวมท้ังเพ่ือไมใหเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือกีด
กันผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการไฟฟารายอ่ืน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 
 

2.2 ขอบเขต 
 ระเบียบน้ีใชกับผูเชื่อมตอ และผูขอใชบริการเพ่ือเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาดังนี้ 

2.2.1 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) 
2.2.2 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 
2.2.3 ผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟา 
2.2.4 ผูประกอบกิจการไฟฟารายอ่ืน ยกเวน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และ  

การไฟฟานครหลวง 
 
3. การบริหารระบบโครงขายไฟฟา และความรับผิดชอบของผูเชื่อมตอ 
 ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 
2559 ฉบับน้ีไดกําหนดหลักเกณฑ รวมทั้งวิธีการดําเนินการตางๆในการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคและผูเชื่อมตอรายอ่ืนๆที่อยูในขอบเขตของระเบียบนี้ โดยผูเชื่อมตอมี
หนาที่ในการปฏิบัติตาม จัดหาหรือแลกเปล่ียนขอมูลรวมทั้งทรัพยากรตางๆที่จําเปนในการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือใหระบบโครงขายไฟฟามีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพของระบบ
ไฟฟาอยูภายในเกณฑท่ีกําหนดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

3.1 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธ์ิปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอเปนการชั่วคราว หากการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นวาผูเชื่อมตอไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ไมถูกตอง ตามระเบียบน้ี  

3.2 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ดําเนินการควบคุม สั่งการ เปลี่ยนแปลงสถานะอุปกรณ
ของผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาโดยถือวาเปนการดําเนินการตามปกติ ที่ผูเชื่อมตอ
จะตองยอมรับและปฏิบัติตาม 

3.3 ในกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่อุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาอาจทําให
เกิดความไมปลอดภัยในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หรือหากตรวจพบวาอาจสงผลกระทบกับ
ความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพระบบไฟฟาของระบบโครงขายไฟฟา  หรือความปลอดภัย
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ของชีวิต และหรือทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดการไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมตอของผูเชื่อมตอ
ออกจากระบบโครงขายไฟฟาไดทันที โดยไมตองแจงใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนาทั้งนี้หากการปลดการ
เชื่อมตอดังกลาว ทําใหผู เชื่อมตอ และ/หรือ ผูหนึ่งผูใดเสียหาย  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.4 หากการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นวาอุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาไมมี
ความปลอดภัย หรือสงผลกระทบกับระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอตองดําเนินการปรับปรุงและแจง
ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเขารวมตรวจสอบการดําเนินการดังกลาวดวย  

3.5 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ที่ จะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือกําหนดเงื่อนไข
รายละเอียดอ่ืนๆเพ่ือความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟาโดยผูเชื่อมตอจะตอง
ยอมรับและปฏิบัติตามทั้งนี้หากการดําเนินการดังกลาว ทําใหผูเชื่อมตอ และ/หรือ ผูหนึ่งผูใดเสียหาย  
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.6 การไฟฟาสวนภูมิภาคไมรับผิดชอบความเสียหายของผูเชื่อมตอท่ีเกิดขึ้นเนื่องจาก
การเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 

3.7 หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟาและหรือบุคคลท่ีสาม อันเกิดจากการ
กระทําของผูเชื่อมตอ ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น 

3.8 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ในการลดกําลังการผลิตของผูผลิตไฟฟาที่เชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟากับโครงขายระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนการชั่วคราวหรือตามระยะเวลาท่ี
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดแจงใหผูผลิตไฟฟาทราบ เพ่ือใหระบบโครงขายไฟฟามีความม่ันคงทั้งนี้หาก
ผูผลิตไฟฟาไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดและอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงหรือคุณภาพ
ระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเช่ือมตอของผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายระบบ
ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.9 หากผูเชื่อมตอมีแผนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือเครื่อง
กําเนิดไฟฟา รวมทั้งอุปกรณอ่ืนใดของผูเชื่อมตอ ที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอตามระเบียบการไฟฟา
สวนภูมิภาค ตองแจงและไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน จึงจะเริ่มดําเนินการได  
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4. หลักเกณฑการทดสอบการเช่ือมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเขากับระบบ
โครงขายไฟฟา 

 

4.1 บทนํา 
การทดสอบการเช่ือมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการเปนการดําเนินงานเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพ คุณภาพระบบไฟฟา และเสถียรภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการในสภาวะ
ตางๆ รวมทั้งเปนการตรวจวัดผลกระทบท่ีจะมีตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในขณะท่ีผูขอใชบริการเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟา และปลดการเชื่อมตอ
เครื่องกําเนิดไฟฟาออกจากระบบโครงขายไฟฟา  
 

4.2 วัตถุประสงค 
4.2.1 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ 
4.2.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟาของผูขอใชบริการ 
4.2.3 เพ่ือทดสอบเสถียรภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ 

 4.2.4 เพ่ือตรวจวัดผลกระทบท่ีจะมีตอระบบโครงขายไฟฟาในขณะที่ผูขอใชบริการ
เชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟา และปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาออกจาก
ระบบโครงขายไฟฟา 

 

4.3 ขอบเขต 
หลักเกณฑนี้ใชกับผูขอใชบริการท่ีขอเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟา 

และผูเชื่อมตอที่เพ่ิมกําลังการผลิต  
 

4.4 เง่ือนไข 
4.4.1 ในการทดสอบเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟา  ผูขอใชบริการ

จะตองปฏิบัติตามระเบียบน้ี เชนเดียวกับผูเชื่อมตออยางเครงครัด หากผูขอใชบริการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการขอเชื่อมตอได  

4.4.2 กอนการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟา  ผูขอใช
บริการจะตองตรวจสอบความพรอมของสถานีไฟฟา ระบบปองกัน  อุปกรณควบคุมระยะไกล  
ระบบสื่อสาร ระบบมาตรวัด และ ระบบการปองกันการจายไฟแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Anti-
Islanding) ของผูขอใชบริการตามรูปแบบการเชื่อมตอใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  

4.4.3 ผูขอใชบริการที่ประสงคจะดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟากับ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตองจัดทําหนังสือยืนยันความพรอมตามหัวขอ 4.4.2  
และสงรายละเอียดแผนการทดสอบการเชื่อมตอเครื่ องกําเนิดไฟฟา เชน วัน, เวลา และปริมาณ
พลังงานไฟฟาสําหรับการทดสอบดังกลาว และบันทึกแจงการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหทราบลวงหนาไม
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นอยกวา 7 วันทําการกอนวันทดสอบ ทั้งนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูกําหนดวันทดสอบการ
เชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแลวแจงใหผูขอใชบริการทราบ 

4.4.4 การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการท้ังหมดจะถูกบันทึก 
และตรวจสอบโดยตัวแทนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

4.4.5 การทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของ ผูขอใชบริการ หรือ ผูเชื่อมตอที่
ตองการเพ่ิมกําลังการผลิต ไมถือวาเปนการซ้ือขายไฟฟา  

4.4.6 ผูขอใชบริการที่ไมไดทําสัญญาขายไฟฟา จะตองควบคุมไมใหมีการจายไฟฟาจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการเขามาในระบบโครงขายไฟฟา นอกจากจะไดตกลงไวกอน 

4.4.7 ขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟามีดังนี้ 
(1) การไฟฟาสวนภูมิภาคชี้แจงหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจาย

ไฟฟาระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคและผูขอใชบริการ และแผนการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟา ประกอบดวย 

 - ทดสอบการเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก 
(First Synchronization) 

 -  ทดสอบการปลดการเช่ือมตอ (Load Rejection) 
 -  ทดสอบระบบการปองกันการจายไฟแบบระบบไฟฟาแยกโดด  (Anti-

islanding) 
 -  ทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา (Trial 

Run) 
(2) ผูขอใชบริการดําเนินการทดสอบการเช่ือมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบ

โครงขายไฟฟาคร้ังแรก (First Synchronization) ตามข้ันตอนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดดังนี้  
1) กรณีของผูขอใชบริการที่ทําสัญญาขายไฟฟา ใหเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา

เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาไมเกินกําลังไฟฟาสูงสุดท่ีจะขายตามสัญญาขายไฟฟา   
2) กรณีของผูขอใชบริการที่ไมไดทําสัญญาขายไฟฟาใหเดินเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาที่ปริมาณไมเกินโหลดของผูขอใชบริการ 
(3) ผูขอใชบริการทดสอบการปลดการเชื่อมตอ (Load Rejection) (ยกเวนผูขอ

ใชบริการทีระดับแรงดัน 220 และ 380 โวลต) 
1) กรณีของผูขอใชบริการท่ีทําสัญญาขายไฟฟา  ใหทดสอบโดยการปลด

เบรกเกอรที่จุดเชื่อมตอ (Interconnection Circuit Breaker) โดยขณะทําการทดสอบ การไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะทําการบันทึกคาที่จุดเชื่อมตอ และที่วงจรที่ผูขอใชบริการเชื่อมโยงอยู โดยคาที่บันทึก
ประกอบดวยคากําลังไฟฟาจริง (P), กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), กระแสไฟฟา (I) ทุก
เฟส และตัวประกอบกําลัง (PF) 

-  ระบบท่ีมีคอนเวอรเตอร ทดสอบท่ีปริมาณ 25%, 50%, 75% และ 
100% ของกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดของเครื่องกําเนิดไฟฟาตามสัญญาขายไฟฟา ชวงละ 15 นาที 

-  ระบบที่ไมมีคอนเวอรเตอร ทดสอบท่ีปริมาณ 25%, 50%, 75% 
และ 100% ของปริมาณกําลังไฟฟาสูงสุดที่จะขายตามสัญญาขายไฟฟา ชวงละ 15 นาที 
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2) กรณีของผูขอใชบริการท่ีไมไดทําสัญญาขายไฟฟา ใหทดสอบโดยการ
ปลดเบรกเกอรปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator Breaker) ที่ปริมาณกําลังการผลิตสูงสุดของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอนุญาตใหขนานระบบ 

(4) ผูขอใชบริการตองดําเนินการทดสอบระบบการปองกันการจายไฟแบบระบบ
ไฟฟาแยกโดด ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบการเชื่อมตอ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

(5) ภายหลังจากการทดสอบการปลดการเชื่อมตอ (Load Rejection) แลวเสร็จ 
ผูขอใชบริการที่ทําสัญญาขายไฟฟาใหทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟา (Trial Run) เพ่ือตรวจสอบผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา โดยแบงตามระบบของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ ดังนี้ 

1) ระบบที่มีคอนเวอรเตอร 
ทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ปริมาณ 100 % ของกําลังการผลิต

ติดตั้งสูงสุดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาตามสัญญาขายไฟฟา และตรวจวัดคุณภาพไฟฟาเปนเวลาไมนอย
กวา 8 วัน ประกอบดวย การเก็บขอมูลขณะที่ไมไดขนานเคร่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 1 วัน และ ขณะ
ขนานเคร่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะทําการติดตั้ง Disturbance 
Analyzer เพ่ือตรวจวัดคากําลังไฟฟาจริง (P), กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), 
กระแสไฟฟา (I) ทุกเฟส และตัวประกอบกําลัง (PF), ความถี่ (F), ฮารมอนิก (Harmonic), แรงดัน
กระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) และ การจายไฟฟากระแสตรง (DC Injection) ณ จุดเชื่อมตอ 

2) ระบบที่ไมมีคอนเวอรเตอร (ยกเวนระบบ 220 และ 380 โวลต) 
ทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ปริมาณ 100% ของปริมาณ

กําลังไฟฟาสูงสุดที่จะขายตามสัญญาขายไฟฟาตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ใหผูขอใช
บริการบันทึกคาที่จุดเชื่อมตอ และ การไฟฟาสวนภูมิภาคบันทึกคาท่ีวงจรที่ผูขอใชบริการ เชื่อมโยงอยู  
ซึ่งคาที่บันทึกประกอบดวยคากําลังไฟฟาจริง (P), กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), 
กระแสไฟฟา (I) ทุกเฟส และตัวประกอบกําลัง (PF) ทุกๆ ครึ่งชั่วโมงตอเนื่อง  ทังนี้หากในระหวาง
การทดสอบเกิดเหตุขัดของใดๆ ที่สงผลใหเครื่องกําเนิดไฟฟาปลดการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 
โดยแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 

- กรณีเหตุขัดของท่ีมีสาเหตุจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ทําใหระบบ
โครงขายไฟฟาไมมีแรงดันไฟฟา สงผลใหผูขอใชบริการถูกตัดการเชื่อมตอ ใหผูขอใชบริการดําเนินการ
ทดสอบและบันทึกคาตอไปไดจนครบ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มทดสอบเดิม   ทั้งนี้ หากเกิด
เหตุขัดของเกิน 1 ชั่วโมง ใหผูขอใชบริการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาในชวงเวลาเดียวกัน
ของวันถัดไปใหครบทุกชวงใน 1 วัน หรือ ครบทุกชวงเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง ตามแผนการทดสอบ
เชื่อมตอท่ีกําหนด      

-  กรณีเหตุขัดของที่มีสาเหตุจากผูขอใชบริการ ทําใหระบบหรือ
อุปกรณของผูขอใชบริการหลุดออกจากระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค เมื่อผูขอใชบริการตรวจสอบ
แกไขแลวเสร็จ ใหผูขอใชบริการดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในชวงเวลาเดียวกัน
ของวันถัดไปใหครบทุกชวงใน 1 วัน หรือ ครบทุกชวงเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง ตามแผนการทดสอบ
เชื่อมตอที่กําหนด 
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4.4.8 ในการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ กรณีที่มีการ
เชื่อมตอ หรือปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟา ผูขอใชบริก ารตอง
ประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยแบงออกตามระดับแรงดันไฟฟาท่ีเชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาดังนี้ 

(1) ผูขอใชบริการเชื่อมตอท่ีระดับแรงดัน 22, 33 หรือ115 กิโลโวลตใหติดตอ
ประสานงานโดยตรงกับศูนยควบคุมการจายไฟฟา ที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีที่ผูเชื่อมตอตั้งอยู หรือตามท่ีศูนย
ควบคุมการจายไฟฟากําหนด 

(2) ผูขอใชบริการเชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 220 หรือ 380 โวลตใหติดตอ
ประสานงานโดยตรงกับ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีที่ผูเชื่อมตอตั้งอยู 

โดยการดําเนินการใดๆ ที่ทําใหมีการเชื่อมตอ หรือ ปลดการเชื่อมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟา ผูขอใชบริการตองขออนุญาต และตองไดรับการอนุญาต กอนเริ่มการ
ดําเนินการใดๆ ทุกครั้ง 

4.4.9 การไฟฟาสวนภูมิภาค มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเลือกทดสอบการ
เชื่อมตอในแตละรายการไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบ
โครงขายไฟฟา 

4.4.10  หากผลการทดสอบเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการเขากับระบบ
โครงขายไฟฟาไมผาน การไฟฟาสวนภมูิภาคมีสิทธิในการพิจารณาใหผูขอใชบริการดําเนินการทดสอบ
การเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาครั้งใหม โดยผูขอใชบริการตองแจงแผนการทดสอบการเชื่อมตอตาม
ขอ 4.4.3 อีกคร้ัง 

4.4.11 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาของผูขอใชบริการ
ออกจากระบบโครงขายไฟฟาทันที  หากตรวจพบวาการทดสอบการเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเขา
กับระบบโครงขายไฟฟาของผูขอใชบริการมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพ
ระบบไฟฟาของระบบโครงขายไฟฟา 

4.4.12  หากผูขอใชบริการทดสอบการเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
แลวเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา ผูใชไฟฟา หรือผูเชื่อมตอรายอ่ืน ผูขอใชบริการตองเปน
ผูรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว 

4.4.13  หากผูขอใชบริการไมสามารถทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอเขากับระบบ
โครงขายไฟฟาที่ปริมาณโหลด 100% ของปริมาณกําลังไฟฟาสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา การไฟฟา
สวนภูมิภาค สงวนสิทธิ์อนุญาตใหผูขอใชบริการจายกําลังไฟฟาสูงสุดเขาระบบโครงขายไฟฟา ตาม
ปริมาณกําลังไฟฟาสูงสุดที่ไดจากผลการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเชื่อมตอเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟา 
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5. หลักเกณฑการติดตอประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 
 
5.1 บทนํา 
 การติดตอประสานงานเปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญ เพ่ือใหการปฏิบัติการระบบ
โครงขายไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานเน่ืองจากในระบบ
โครงขายไฟฟามีผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาเปนจํานวนมาก การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดกําหนด
หลักเกณฑการติดตอประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 

5.2 วัตถุประสงค 
5.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติการติดตอประสานงานในการปฏิบัติการ

ระบบโครงขายไฟฟาระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับผูเชื่อมตอใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน 

5.2.2 เพ่ือกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูประสานงานรับผิดชอบดานการปฏิบัติการ และชองทาง
การติดตอประสานงานระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค กับ ผูเชื่อมตอ 
 

5.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท 

5.4 เง่ือนไข 
5.4.1 การติดตอประสานงานระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับผูเชื่อมตอ เพ่ือดําเนินการ

ควบคุมระบบโครงขายไฟฟา ในสภาวะปกติตามแผนงานหรือ เหตุผิดปกติ หรือ เหตุฉุกเฉินแบงออก
ตามระดับแรงดันไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาดังนี้ 

 (1) ผูเชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 22, 33 และ 115 กิโลโวลตใหติดตอประสานงาน
โดยตรงกับศูนยควบคุมการจายไฟฟา ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ผูเชื่อมตอตั้งอยู หรือตามที่ศูนยควบคุมการ
จายไฟฟากําหนด 

 (2) ผูเชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 220 และ 380 โวลตใหติดตอประสานงาน
โดยตรงกับ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีที่ผูเชื่อมตอตั้งอยู 

 
5.4.2  ผูเชื่อมตอที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟาตองจัดหาเครื่องมือติดตอสื่อสารที่สามารถติดตอ

ประสานงานในการส่ังการไดโดยตรงกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดตลอดเวลาอยางนอย 2 ชองทาง 
ตามท่ี การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ยกเวนผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาที่ทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาปริมาณ ไมเกิน 1 เมกะวัตต ใหใชชองทางการส่ือสารอยางนอย 1 ชองทาง 

5.4.3  ผูเชื่อมตอตองจัดระบบส่ือสาร และ กําหนดใหมีผูติดตอประสานงานท่ีสามารถ
ติดตอกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดตลอด 24 ชั่วโมง  หากชองทางการสื่อสารเปนระบบโทรศัพท
พ้ืนฐานหรือเคร่ืองโทรสารตองแจงเลขหมายเพ่ือทราบ 
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5.4.4  ผูเชื่อมตอตองแจงรายชื่อและกําหนดบุคคลที่จะเปนผูติดตอประสานงานกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเปนลายลักษณอักษรท้ังนี้หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองทําหนังสือแจงใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคทราบโดยทันที 

5.4.5  การติดตอประสานงานตองเปนการติดตอสื่อสารโดยตรงระหวางเจาหนาที่ของผู
เชื่อมตอตามขอ 5.4.4 กับเจาหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้นและท้ังสองฝายจะไมติดตอผาน
บุคคลท่ีสาม 

5.4.6  ในการติดตอประสานงานทุกคร้ังศูนยควบคุมการจายไฟฟาและผูเชื่อมตอตอง
สอบถามและบันทึกหลักฐานรายชื่อบุคคลท่ีติดตอรวมทั้งวันที่ เวลา ที่ติดตอสื่อสารไวเปนหลักฐาน  

5.4.7  ทุกคร้ังท่ีมีการติดตอประสานงานใหอีกฝายหน่ึงทวนขอความ และตองไดรับการ
ยืนยันความถูกตองกอนจึงจะดําเนินการตอไปได 

5.4.8  การไฟฟาสวนภูมิภาค และผูเชื่อมตอมีหนาที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลแกอีก
ฝายหนึ่งเมื่อไดรับการรองขอตามความจําเปน 
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6. หลักเกณฑการแจงเหตผุิดปกติและเหตฉุุกเฉินในระบบโครงขายไฟฟา 
 

6.1 บทนํา 
 ในระบบการจายไฟฟาที่เชื่อมโยงเขาดวยกันเปนระบบโครงขายไฟฟาขนาดใหญ จําเปน
จะตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลระบบโครงขายอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา หากเกิดเหตุผิดปกติ 
หรือ เหตุฉุกเฉิน ในระบบโครงขายไฟฟา  การแจงขอมูลเหตุการณตางๆ เปนกระบวนการหนึ่งที่มี
ความสําคัญ เพ่ือใหเจาหนาที่ควบคุมดูแลระบบโครงขาย สามารถวิเคราะหสาเหตุ และแกไขเหตุที่
เกิดขึ้นในระบบโครงขายไฟฟา ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงได
กําหนดหลักเกณฑการแจงเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉินในระบบโครงขายไฟฟา  เพ่ือใชในการติดตอ
ประสานงานการแจงขอมูลเหตุการณตางๆ รวมท้ังการแลกเปล่ียนขอมูล ในการปฏิบัติการระบบ
โครงขายไฟฟาระหวางกัน 
 

6.2 วัตถุประสงค 
เพ่ือกําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล การจัดเก็บขอมูล และ

การรายงานขอมูลขอเท็จจริงในเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับระบบโครงขายไฟฟาระหวาง
การไฟฟาสวนภูมิภาค กับผูเชื่อมตอ เพ่ือใชในการวิเคราะห ตรวจสอบ และควบคุมระบบโครงขาย
ไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัย 
 

6.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท ยกเวนผูเชื่อมตอโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 220 
และ 380 โวลต 
 

6.4 เงื่อนไข 
6.4.1 การแจงเหตุผิดปกติที่ไมมีไฟฟาดับ 

(1) กรณีมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นจากระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ ใหผูเชื่อมตอแจง
รายละเอียดใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบในเบื้องตนในทันที และจัดทําหนังสือแจงใหศูนย
ควบคุมการจายไฟฟาทราบโดยมีรายละเอียดตามขอ 14.4.3 (2) 

(2) กรณีเหตุผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวทําใหอุปกรณ
ปองกันของผูเชื่อมตอปลดการเช่ือมโยงระบบโครงขายไฟฟา ใหผูเชื่อมตอตรวจสอบอุปกรณปองกันที่
ปลดออกและแจงขอมูลใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบทันที   
 

6.4.2 การแจงเหตุผิดปกติที่มีไฟฟาดับ 
(1) กรณีเหตุขัดของที่มีสาเหตุมาจากผูเชื่อมตอ ใหผูเชื่อมตอตรวจสอบอุปกรณ

ปองกันที่ปลดวงจรและแจงขอมูลเบื้องตนใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบทันที  แลวดําเนินการ
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ตรวจสอบแกไขในสวนของผูเชื่อมตอใหแลวเสร็จและจัดทําหนังสือแจงใหศูนยควบคุมการจ ายไฟฟา
ทราบโดยมีรายละเอียดตามขอ 14.4.3 (3) 

(2) กรณีเหตุผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหผู เชื่อมตอ
ตรวจสอบอุปกรณปองกันที่ปลดวงจรและแจงขอมูลใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบทันที  หาก
ตรวจพบวาผูเชื่อมตอเกิดการจายไฟแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) คือ เครื่องกําเนิดไฟฟา
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาในขณะท่ีระบบโครงขายไฟฟาที่จุดเชื่อมตอไมมีไฟฟา ใหผูเชื่อมตอปลด
การเชื่อมตอออกทันที  

(3) เมื่อผูเชื่อมตอจะเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผู
เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาใหแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบ และตองไดรับการอนุญาต
จากศูนยควบคุมการจายไฟฟากอนจึงจะดําเนินการเชื่อมตอไดยกเวนผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองแจง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และศูนยควบคุมการจายไฟฟาจะอนุญาตใหเชื่อมตอไดภายหลัง
จากไดรับแจงจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(4) เมื่อผูเชื่อมตอดําเนินการเชื่อมตอเรียบรอยแลว ใหแจงเวลาที่ทําการเชื่อมตอ
และกําลังไฟฟาที่จายใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบ ยกเวนผูใชไฟฟาที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอ
เครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟากรณีของผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองแจงการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยทราบดวย 
 

6.4.3 การแจงเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีฉุกเฉิน หรือ กรณีที่อาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการปฏิบัติการระบบ

โครงขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ ผูเชื่อมตอสามารถปลดการเชื่อมตอหรืออุปกรณใดๆ ได
ทันที โดยไมตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาทั้งนี้ภายหลังดําเนินการแลวเสร็จ ใหแจง
รายละเอียดใหอีกฝายหนึ่งทราบ 
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7. หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการและบํารงุรักษา 
 
7.1 บทนํา 

ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคและผูเชื่อมตอจะมีแผนงานใน
การปฏิบัติการและบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ในระบบโครงขายไฟฟา หรืออุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาใหมีความพรอมใชงานอยูตลอดเวลาการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความจําเปนที่จะตองทราบ
แผนงานตางๆของผูเชื่อมตอทุกราย สําหรับใชในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟารวมทั้งดูแลความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานและปองกันไมใหอุปกรณในระบบโครงขายไฟฟาและอุปกรณท่ีเชื่อมตอชํารุดเสียหาย 

 
7.2 วัตถุประสงค 

7.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการจัดสงแผนปฏิบัติการและบํารุงรักษาของผูเชื่อมตอ
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

7.2.2 เพ่ือกําหนดข้ันตอนในการขอปฏิบัติงานบํารุงรักษาของการไฟฟาสวนภูมิภาคและผู
เชื่อมตอ 

 

7.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท 
 

7.4 เง่ือนไข 
7.4.1 การติดตอประสานงานระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับผูเชื่อมตอ เพ่ือกําหนด

แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบโครงขายไฟฟาลวงหนา  แบงออกตามระดับแรงดันไฟฟาที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟาดังนี้ 

(1) ผูเชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต ใหติดตอประสานงานแผนปฏิบัติการ
บํารุงรักษากับศูนยสั่งการระบบไฟฟา 

(2) ผูเชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 22 และ 33 กิโลโวลต ใหติดตอประสานงาน
แผนปฏิบัติการบํารุงรักษา กับ ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ผู เชื่อมตอต้ังอยู  
หรือตามท่ีศูนยควบคุมการจายไฟฟากําหนด 

(3) ผู เชื่อมตอที่ระดับแรงดัน 220 และ 380 โวลต ใหติดตอประสานงาน
แผนปฏิบัติการบํารุงรักษา กับ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีที่ผูเชื่อมตอตั้งอยู 

7.4.2 แผนปฏิบัติการของผูเชื่อมตอ 
  (1) ผูผลิตไฟฟารายเล็กตองจัดสงแผนการเชื่อมตอ และปลดการเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาลวงหนา 6 เดือน ถึง 1 ป,รายเดือน, รายสัปดาห, รายวัน, แผนการผลิตรายป, รายเดือน 
และแผนงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบตามระยะเวลาท่ีผูผลิตไฟฟารายเล็กตอง



การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- 15 - 

 

           ระเบียบการไฟฟาสวนภูมภิาควาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2559       

จัดสงใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานจะตองแจงให การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคทราบกอนดําเนินการอยางนอย 14 วัน 
  (2) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟาปริมาณมากกวา 1 เมกะวัตต
ขึ้นไปตองจัดสงแผนงานในการเช่ือมตอเปนรายป ซึ่งประกอบดวยแผนการเช่ือมตอและปลดการ
เชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนงานจะตองแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบกอนดําเนินการอยางนอย 14 วัน 
  (3) ผูใชไฟฟาท่ีไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟา ตองจัดสงแผนงานในการเชื่อมตอเปนรายป ซึ่งประกอบดวยแผนการเชื่อมตอและปลดการ
เชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟา รวมทั้งแผนการใชไฟฟาเปนรายป ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคภายในวันที่ 
31 ธันวาคมของทุกป หากมีการเปล่ียนแปลงแผนงานจะตองแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบกอน
ดําเนินการอยางนอย 7 วัน  
  (4) ผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่นที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ตองจัดสงแผนงานในการเชื่อมตอเปนรายป ซึ่งประกอบดวยแผนการเชื่อมตอและปลดการเช่ือมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา พรอมกับปริมาณกําลังไฟฟาที่รับหรือจายจากระบบโครงขายไฟฟา ใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานจะตองแจงใหการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคทราบกอนดําเนินการอยางนอย 7 วัน 
  (5) ผูเชื่อมตอที่ทําสัญญาซื้อไฟฟาสํารองกับการไฟฟาสวนภูมิภาค หากตองการ
ขอรับไฟฟาเกินสัญญาไฟฟาสํารองของผูเชื่อมตอ จะตองไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
กอน โดยสงรายละเอียดแผนการขอรับไฟเกินสัญญาไฟฟาสํารองของผูเชื่อมตอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
พิจารณากอนวันปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 เดือนกรณีจําเปนเรงดวนตองประสานงาน และไดรับอนุญาต
จากศูนยควบคุมการจายไฟฟากอน 

 
7.4.3 การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูรองขอดับไฟฟา 

(ก) ผูผลิตไฟฟารายเล็กท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาทุกระดับแรงดันไฟฟา 
(1) การไฟฟาสวนภูมิภาค จะแจงและจัดทําหนังสือใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา

กอนวันปฏิบัติงานไมนอยกวา 7 วัน 
(2) กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคยกเลิกการขอดับไฟฟา  การไฟฟาสวนภูมิภาค

จะแจงใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา กอนวันดับไฟฟาไมนอยกวา 1 วัน  
(3) เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟฟา ศูนยควบคุมการจายไฟฟาจะ

ติดตอใหผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอ และงดการจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา ตามใบส่ังสวิตชชิ่งที่
ไดจัดเตรียมไว เมื่อผูเชื่อมตอดําเนินการปลดการเชื่อมตอแลวเสร็จ ใหผูเชื่อมตอแจงศูนยควบคุมการ
จายไฟฟา และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทราบ  

(4) เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคปฏิบัติงานแลวเสร็จพรอมที่จะจายไฟฟา ศูนย
ควบคุมการจายไฟฟาจะดําเนินการจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา หากการไฟฟาสวนภูมิภาค
ปฏิบัติงานแลวเสร็จกอนแผนงานท่ีกําหนด  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูเชื่อมตอทราบกอนเร่ิม
ดําเนินการจายไฟฟา  
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(5) เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคจายไฟฟาแลว กอนที่ผูเชื่อมตอจะเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ใหผูเชื่อมตอแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟา
ทราบ และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการเชื่อมตอได 

(6) เมื่อผูเชื่อมตอดําเนินการเชื่อมตอเรียบรอยแลว ใหผูเชื่อมตอแจงเวลา และ
กําลังไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทราบดวย 

 
(ข)  ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาตั้ งแตระดับ

แรงดันไฟฟา 22 กิโลโวลตขึ้นไป 
(1) การไฟฟาสวนภูมิภาค จะแจงและจัดทําหนังสือใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา

กอนวันปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 วัน  
(2) กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคยกเลิกการขอดับไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค

จะแจงใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนา กอนวันดับไฟฟาไมนอยกวา 1 วัน  
(3) เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟฟา ใหผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอและ

งดการจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา ตามกําหนดการที่ไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(4) เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคปฏิบัติงานแลวเสร็จพรอมที่จะจายไฟฟา ศูนย

ควบคุมการจายไฟฟาจะดําเนินการจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา หากการไฟฟาสวนภูมิภาค
ปฏิบัติงานแลวเสร็จกอนแผนงานท่ีกําหนด  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูเชื่อมตอทราบกอนเร่ิม
ดําเนินการจายไฟฟา  

(5) เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคจายไฟฟาแลว กอนที่ผูเชื่อมตอจะเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ใหผูเชื่อมตอแจง ศูนยควบคุมการจายไฟฟา
ทราบ และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการเชื่อมตอได  

(6) เมื่อผูเชื่อมตอดําเนินการเชื่อมตอเรียบรอยแลว ใหผูเชื่อมตอแจงเวลา และ
กําลังไฟฟาใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบ  

 
(ค) ผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือผูประกอบกิจการไฟฟารายอ่ืนที่เชื่อมตอ

ระบบโครงขายไฟฟาทุกระดับแรงดันไฟฟาผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาท่ี
ระดับแรงดันไฟฟา  220 และ 380 โวลต 

(1) การไฟฟาสวนภูมิภาค แจงกําหนดการใหผูเชื่อมตอทราบลวงหนากอนวัน
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(2) เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟฟา ใหผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอและ
งดการจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา ตามกําหนดการที่ไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(3) เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคจายไฟฟาแลว ผูเชื่อมตอสามารถดําเนินการ
เชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาได 

 
7.4.4  การขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา กรณีผูเชื่อมตอเปนผูรองขอ 
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(ก) ผูผลิตไฟฟารายเล็กที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาทุกระดับแรงดันไฟฟา หรือ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันไฟฟา 115 กิโลโวลต กรณีขอ
ปลดการเช่ือมตอ 

(1) ใหผูเชื่อมตอติดตอประสานงาน และจัดทําหนังสือแจงการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนที่ผูเชื่อมตอจะปฏิบัติงาน  กรณีผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ตองแจงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทราบดวย 

(2) ในกรณีที่ผูเชื่อมตอตองการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหผูเชื่อมตอแจงและ
จัดทําหนังสือใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบลวงหนากอนวันทํางานไมนอยกวา 1 วัน และกรณีผูผลิต
ไฟฟารายเล็กตองแจงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทราบดวย 

(3) เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะปฏิบัติงาน  ใหผูเชื่อมตอติดตอศูนยควบคุม
การจายไฟฟากอนดําเนินการปลดการเชื่อมตอ กรณีผูผลิตไฟฟารายเล็ก เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหผู
เชื่อมตอแจงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทราบดวย 

(4) เมื่อผูเชื่อมตอปฏิบัติงานแลวเสร็จ กอนที่ผูเชื่อมตอจะเชื่อมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา ใหผูเชื่อมตอแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบ และตองไดรับ
อนุญาตกอนจึงจะดําเนินการเชื่อมตอได  

(5) หลังจากผูเชื่อมตอเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
แลว ใหผูเชื่อมตอแจงเวลา และกําลังไฟฟาใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบ  กรณีผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก ใหผูเชื่อมตอแจงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทราบดวย 

 
 

(ข) ผูผลิตไฟฟารายเล็กท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา หรือผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มากท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันไฟฟา 115 กิโลโวลตกรณีไมขอปลดการเช่ือมตอ   

(1) ใหผูเชื่อมตอติดตอประสานงาน และจัดทําหนังสือแจงการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนที่ผูเชื่อมตอจะปฏิบัติงาน  

(2) ในกรณีที่ผูเชื่อมตอตองการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหผูเชื่อมตอแจงและ
จัดทําหนังสือใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบลวงหนากอนวันทํางานไมนอยกวา 1 วัน  

(3) เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะปฏิบัติงาน  ใหผูเชื่อมตอติดตอศูนยควบคุม
การจายไฟฟาเพ่ือดําเนินการปลดหรือสับ อุปกรณท่ีเชื่อมโยงกับระบบโครงขายไฟฟา   

(4) เมื่อผูเชื่อมตอปฏิบัติงานแลวเสร็จ  ใหแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟา เพ่ือ
ดําเนินการปลดหรือสับ อุปกรณท่ีเชื่อมโยงกับโครงขายไฟฟา 

(5) กรณีศูนยควบคุมการจายไฟฟาไมสามารถดําเนินการสั่งการผานระบบ
ควบคุมระยะไกลได ใหผูเชื่อมตอ ปฏิบัติตามการประสานงานส่ังการของศูนยควบคุมการจายไฟฟา 
และแจงสถานะอุปกรณไฟฟา ที่เปลี่ยนแปลงไปใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบหลังจากการ
ดําเนินการแลวเสร็จโดยทันที 

(ค) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดันไฟฟา 
22 หรือ 33 กิโลโวลต 
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(1) ใหผูเชื่อมตอติดตอประสานงาน และจัดทําหนังสือแจงการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนที่ผูเชื่อมตอจะปฏิบัติงาน   

(2) ในกรณีที่ผูเชื่อมตอตองการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหผูเชื่อมตอแจงและ
จัดทําหนังสือใหการไฟฟาสวนภูมภิาคทราบลวงหนากอนวันทํางานไมนอยกวา 1 วัน  

(3) เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะปฏิบัติงาน ใหผูเชื่อมตอติดตอศูนยควบคุม
การจายไฟฟากอนดําเนินการปลดการเชื่อมตอ  

(4) เมื่อผูเชื่อมตอปฏิบัติงานแลวเสร็จ  กอนที่ผูเชื่อมตอจะเชื่อมตอเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา ใหแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบและตองไดรับอนุญาต
กอน จึงจะดําเนินการเช่ือมตอได 

(5) หลังจากผูเชื่อมตอเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 
ใหผูเชื่อมตอแจงเวลา และกําลังไฟฟาใหศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบ 

 
 

(ง) ผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือผูประกอบกิจการไฟฟารายอ่ืนที่เชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาทุกระดับแรงดันไฟฟา หรือ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่เชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาที่ระดับแรงดันไฟฟา 220 และ 380โวลต 

(1) ใหผูเชื่อมตอติดตอประสานงาน และจัดทําหนังสือแจงการไฟฟาสวน
ภูมิภาคใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนที่ผูเชื่อมตอจะปฏิบัติงาน   

(2) ในกรณีที่ผูเชื่อมตอตองการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหผูเชื่อมตอแจงและ
จัดทําหนังสือใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบลวงหนากอนวันทํางานไมนอยกวา 1 วัน 

(3) เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่จะปฏิบัติงาน  ใหผูเชื่อมตอดําเนินการปลดการ
เชื่อมตอตามแผนงานที่แจงการไฟฟาสวนภูมิภาคไวกอนหนา  

(4) เมื่อผูเชื่อมตอปฏิบัติงานแลวเสร็จ  สามารถดําเนินการเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาได 

 
7.4.5 ขอมูลประกอบการจัดทําแผนบํารุงรักษา 

 กรณีท่ีผูเชื่อมตอจะขอปฏิบัติงานบํารุงรักษา จะตองจัดทําแผนบํารุงรักษาสงใหศูนย
ควบคุมการจายไฟฟา โดยใหระบุรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี ้

(1) ชื่อและตําแหนงของสถานท่ี  
(2) วัน และเวลาของการบํารุงรักษา 
(3) ชื่อผูติดตอประสานงาน ทีมงานโดยระบุตัวบุคคลใหชัดเจนและเบอรติดตอ

โดยตรง 
(4) รายละเอียดแผนการบํารุงรักษา วิธีการ และข้ันตอนการดําเนินการ 
(5) กรณีมีแผนบํารุงรักษาโดยไมปลดการเชื่อมตอใหระบุปริมาณกําลังไฟฟาที่

ขายเขาระบบโครงขายไฟฟา หรือหากจําเปนตองรับไฟฟาสํารอง ใหแจงปริมาณการรับไฟฟาสํารอง
ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือทราบ 



การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- 19 - 

 

           ระเบียบการไฟฟาสวนภูมภิาควาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2559       

7.4.6 การไฟฟาสวนภูมิภาค สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการติดตอประสานงานไดตาม
ความเหมาะสม โดยจะแจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหผูเชื่อมตอทราบ เพ่ือความปลอดภัย และ
ความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา 
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8. หลักเกณฑการควบคุมแรงดันกําลังการผลิตและคุณภาพไฟฟา 
 
8.1 บทนํา 
 ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
แรงดัน การใชกําลังไฟฟารีแอกทีฟ และรักษาคุณภาพระบบไฟฟาใหอยูภายในเกณฑที่กําหนด เพ่ือให
ผูเชื่อมตอและผูใชไฟฟาทุกรายในระบบโครงขายไฟฟามีแรงดันและคุณภาพระบบไฟฟาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน นอกจากนี้การไฟฟาภูมิภาคยังมีหนาที่ในการควบคุมความตองการกําลังไฟฟา เพ่ือชวย
รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟาทั้งประเทศในกรณีที่กําลังผลิตสํารองของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยไมเพียงพอ หรือความถ่ีของระบบไฟฟาลดต่ําลงกวาเกณฑที่กําหนด 
 

8.2 วัตถุประสงค 
 8.2.1      เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมแรงดัน ตัวประกอบกําลังแรงดันกระเพ่ือม 
ฮารมอนิกและความถ่ี ณ จุดเชื่อมตอใหเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑที่กําหนด 

8.2.2 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมความตองการกําลังไฟฟา เพ่ือชวยรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟาในกรณีที่กําลังผลิตสํารองของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยไมเพียงพอ หรือความถ่ีของระบบไฟฟาลดต่ําลงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 
8.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท 
 

8.4 เง่ือนไข 
8.4.1 การควบคุมระดับแรงดันและตัวประกอบกําลัง หรือกําลังไฟฟารีแอคทีฟ 

(1) ผูเชื่อมตอตองควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ระดับแรงดันสูงสุดและต่ําสุดของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ระดับแรงดัน 
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 

คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสูงสุด คาต่ําสุด 
115 กิโลโวลต 120.7 109.2 126.5 103.5 
69 กิโลโวลต 72.4 65.5 75.9 62.1 
33 กิโลโวลต 34.6 31.3 36.3 29.7 
22 กิโลโวลต 23.1 20.9 24.2 19.8 
380 โวลต 418 342 418 342 
220 โวลต 240 200 240 200 

 
(2) ผูเชื่อมตอตองควบคุมระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมตอใหอยูในชวงคาแรงดัน

สูงสุดและต่ําสุดตามตารางในขอ 8.4.1(1) ภาวะปกตเิทานั้น 
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(3) ผูเชื่อมตอตองควบคุมตัวประกอบกําลังหรือกําลังไฟฟารีแอคทีฟ เพ่ือรักษา
ระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมตอใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนี้ 

1) ระบบท่ีจายผานคอนเวอรเตอร 
 

ระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมตอ การปรับคาตัวประกอบกําลังท่ีพิกัด
กําลังไฟฟา 

1) ระดับแรงดันต่ํา 

2) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง 
(กําลังผลิตติดตั้งไมเกิน 500 กิโลวัตต) 

0.95 ตามหลังถึง 0.95 นําหนา หรือดีกวา 

3) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง 
(กําลังผลิตติดตั้งมากกกวา500 กิโลวัตต ) 

0.90 ตามหลังถึง 0.90 นําหนาหรือดีกวา 

 
2) ระบบท่ีไมจายผานคอนเวอรเตอร 

 

ระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมตอ การปรับคาตัวประกอบกําลังท่ีพิกัดกําลังไฟฟา 

ทุกระดับแรงดัน 0.9 ตามหลัง ถึง 0.9 นําหนา หรือดีกวา 

(4) ผูเชื่อมตอที่เชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาตองควบคุม
ระดับแรงดันไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอ ใหเปนไปตามท่ีศูนยควบคุมการจายไฟฟาสั่งการ  

 
 

8.4.2 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม 
ผูเชื่อมตอจะตองไมทําใหเกิดแรงดันกระเพ่ือมที่จุดตอรวมเกินขอกําหนดเกณฑ

แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับ ทั้งนี้ 
ขอกําหนดเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟา อาจมีการปรับปรุงเปนคราวๆไป 

 
8.4.3 การควบคุมฮารมอนิก 

ผูเชื่อมตอจะตองไมทําใหรูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟาที่จุดตอรวมผิดเพ้ียนเกิน
คาท่ีกําหนดตามขอกําหนดเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคยอมรับ ทั้งนี้ ขอกําหนดเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟา อาจมีการปรับปรุงเปนคราวๆไป 
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8.4.4 การควบคุมความถี่ 
ในสภาวะปกติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะควบคุมความถี่ของระบบไฟฟา

อยูในชวง 50.00±0.50 รอบตอวินาที 
ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟาโดยความถี่ไมอยูในชวง 50.00±0.50 รอบ

ตอวินาทีและไมไดรับการติดตอจากศูนยควบคุมการจายไฟฟา ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากและผูใช
ไฟฟาทีเ่ชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาจะตองชวยเพ่ิมหรือลดกําลังผลิตเพ่ือจะทํา
ใหความถี่กลับมาอยูที่ 50.00 รอบตอวินาที แตถาความถี่ของระบบไมอยูในชวง 47.00 - 52.00 รอบ
ตอวินาที ตอเนื่องเกินกวา 0.1 วินาที ใหผูเชื่อมตอพิจารณาปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟา
ได สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กใหปฏิบัติตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกําหนด 

 
8.4.5 การควบคุมการจายไฟฟากระแสตรงเขาสูระบบโครงขายไฟฟา 

 ผูเชื่อมตอที่มีระบบอินเวอรเตอรจะตองปองกันการจายไฟฟากระแสตรงเขาสูระบบ
โครงขายไฟฟาที่จุดเชื่อมตอไมใหเกินรอยละ 0.5 ของกระแสพิกัดของอินเวอรเตอร 
 

8.4.6 การควบคุมกําลังการผลิต 
 (1) กรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคง หรือคุณภาพระบบไฟฟา 
ศูนยควบคุมการจายไฟฟาจะทําการควบคุมความตองการกําลังไฟฟา โดยกําหนดคาความตองการ
กําลังไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอใหเปนไปตามท่ีศูนยควบคุมการจายไฟฟากําหนด 
 (2) กรณีที่ความถี่ของระบบไฟฟาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การไฟฟาสวนภูมิภาค
จะใชรีเลยความถ่ีต่ําเกินในการปลดโหลด ทั้งนี้เมื่อศูนยควบคุมการจายไฟฟาสามารถนําระบบ
โครงขายไฟฟากลับคืนสูสภาวะปกติไดแลว ศูนยควบคุมการจายไฟฟาจะแจงใหผูเชื่อมตอท่ีไดรับ
ผลกระทบทราบรายละเอียดในภายหลัง  
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9. หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
9.1 บทนํา 
 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา เชน การเกิดหรือ
อาจทําใหเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง การไฟฟาสวนภูมิภาคจําเปนตองจัดทําหลักเกณฑการจัดทํา
แผนปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือใชในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางศูนยควบคุมการจาย
ไฟฟากับผูเชื่อมตอในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  
 
9.2 วัตถุประสงค 

9.2.1 เพ่ือกําหนดหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผูเชื่อมตอ และการไฟฟาสวน
ภูมิภาคในกรณีทีเ่กิดเหตุฉุกเฉิน 

9.2.2 เพ่ือกําหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางศูนยควบคุมการจายไฟฟา
กับผูเชื่อมตอในกรณีทีเ่กิดเหตุฉุกเฉินข้ึน 

 

9.3 ขอบเขต 
หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท ยกเวนผูเชื่อมตอโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 220

และ 380 โวลต 
 

9.4 เง่ือนไข 
9.4.1 ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเปนผูจัดทําแผนปฏิบัติเพ่ือรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

เทาท่ีสามารถประเมินได 
9.4.2 ศูนยควบคุมการจายไฟฟาจะแจงแผนปฏิบัติกรณทีีเ่กิดเหตฉุุกเฉินใหผูเชื่อมตอทราบ 

และผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 
9.4.3 ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานกับ

สวนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการนําระบบโครงขายไฟฟาเขาสูสภาวะปกต ิ
9.4.4 กอนการเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับ

ระบบโครงขายไฟฟา ภายหลังกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูเชื่อมตอจะตองไดรับอนุญาตจากศูนยควบคุม
การจายไฟฟากอนจึงจะดําเนินการเช่ือมตอได 
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10. หลักเกณฑการประสานงานดานความปลอดภัย 
 
10.1 บทนํา 
 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสวนการปฏิบัติงานของการไฟฟา
สวนภูมิภาคหรือผูเชื่อมตอ มีความจําเปนที่จะตองกําหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคและผูปฏิบัติงานของผูเชื่อมตอ 
รวมทั้งปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณตางๆในระบบโครงขายไฟฟา และอุปกรณที่เชื่อมตอ
กับระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดจัดทําหลักเกณฑการประสานงานดานความ
ปลอดภัยซ่ึงผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 

10.2 วัตถุประสงค 
10.2.1 เพ่ือกําหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยกับผูที่ปฏิบัติงานกับ

อุปกรณในระบบโครงขายไฟฟาหรือผูที่ปฏิบัติงานกับอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับโครงขายระบบไฟฟา 
10.2.2 เพ่ือปองกันความเสียหายไมใหเกิดกับอุปกรณในระบบโครงขายไฟฟา และอุปกรณที่

เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 
 

10.3 ขอบเขต 
หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท ยกเวนผูเชื่อมตอเชื่อมตอโครงขายไฟฟาที่ระดับ

แรงดัน 220 และ 380 โวลต 
10.4 เง่ือนไข 

10.4.1 ศูนยควบคุมการจายไฟฟามีหนาที่จัดทําใบสั่งสวิตชชิ่งพรอมทั้งรายละเอียดที่
เกี่ยวของทุกครัง้ตามแผนการปฏิบัติงาน 

10.4.2 ใบสั่งสวิตชชิ่งที่จะนําไปใชงานตองไดรับการลงนามจากผูมีอํานาจอนุมัติของศูนย
ควบคุมการจายไฟฟากอนทุกครั้ง 

10.4.3 ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขั้นตอนในใบสั่งสวิตชชิ่งที่ศูนยควบคุมการจายไฟฟา
กําหนดไวเทานั้น 

10.4.4 เมื่อผูเชื่อมตอจะดําเนินการในแตละขั้นตอน ใหแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบ
กอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

10.4.5 ผูเชื่อมตอและศูนยควบคุมการจายไฟฟาตองบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติในแต
ละข้ันตอนการปฏบิัติงานทุกคร้ัง โดยมีรายละเอียดตามท่ีศูนยควบคุมการจายไฟฟากําหนด 

10.4.6 หากผูเชื่อมตอมีขอสงสัยหรือเห็นวาลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันไมถูกตอง ใหรีบ
ติดตอไปยังศูนยควบคุมการจายไฟฟาทันท ี

10.4.7 ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติงานกับอุปกรณในสวนของตนเองที่รับผิดชอบเทานั้น  
10.4.8 ผูเชื่อมตอตองแยกสวนที่จะเขาปฏิบัติงานออกจากระบบโครงขายไฟฟากอนการ

ปฏิบัติงานทุกคร้ังและตองปฏิบัติตามระเบียบอ่ืนๆ ในสวนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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10.4.9 ผูเชื่อมตอตองไมจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา ในขณะท่ีระบบโครงขายไฟฟา
สวนที่เชื่อมตอกับระบบของผูเชื่อมตอไมมีแรงดันไฟฟา ยกเวนไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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11. หลักเกณฑการประเมินตรวจสอบและเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา 
 
11.1 บทนํา 

ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนาที่ในการประเมิน
ตรวจสอบและเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือรักษาคุณภาพระบบไฟฟาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
รวมท้ังควบคุมการจายไฟฟาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดกําหนด
หลักเกณฑการประเมิน ตรวจสอบและเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือใหสามรถบริหารจัดการ
ระบบโครงขายไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และความเชื่อถือได 

 

11.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการประเมิน ตรวจสอบและเฝาตรวจระบบโครงขายไฟฟาให
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชวยรักษาความม่ันคงและความเชื่อถือไดของระบบ
โครงขายไฟฟาใหดีขึ้น 
 
11.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภทยกเวนขอ 11.4.5 ถึง11.4.7 ใชกับผูเชื่อมตอที่ติดตั้ง
อุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) และระบบส่ือสาร เพ่ือใชในการเชื่อมตอ
อุปกรณควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอกับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and 
Data Acquisition: SCADA) ของศูนยควบคุมการจายไฟฟา 
 
11.4 เง่ือนไข 

11.4.1 การไฟฟาสวนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ในการประเมินคุณภาพระบบไฟฟา ณ จุดตอรวม
ทุก 1 ป หรือตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร โดยผูเชื่อมตอจะตองจัดสงเจาหนาที่มารวมใน
การประเมินดวยทุกคร้ัง 

11.4.2 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะจัดสงผลการประเมินคุณภาพระบบไฟฟาใหกับผูเชื่อมตอ
ทราบดวยทุกคร้ัง 

11.4.3 หากมีการรองขอจากผูเชื่อมตอใหมีการประเมินคุณภาพระบบไฟฟาซ้ํา การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะคิดคาใชจายจากผูเชื่อมตอที่รองขอ 

11.4.4 หากผลการตรวจสอบพบวาผูเชื่อมตอมีการดําเนินการใดๆ ที่สงผลใหคุณภาพระบบ
ไฟฟาไมเปนไปตามระเบียบน้ี การไฟฟาสวนภูมิภาคจะทําหนังสือแจงใหผูเชื่อมตอแกไขเพ่ือให
คุณภาพระบบไฟฟาเปนไปตามระเบียบนี้ หากไมสามารถดําเนินการแกไขไดการไฟฟาสวนภูมิภาค
สามารถดําเนินการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขายไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจากระบบ
โครงขายไฟฟาได 

11.4.5 ผูเชื่อมตอตองดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมระยะไกล และระบบสื่อสารที่
เชื่อมตอกับศูนยควบคุมการจายไฟฟาใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 
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11.4.6 กรณีที่อุปกรณควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอไมสามารถติดตอกับศูนยควบคุมการ
จายไฟฟาได การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูเชื่อมตอทราบ และผูเชื่อมตอจะตองจัดสงเจาหนาที่เขา
รวมตรวจสอบพรอมกับเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

11.4.7 หากผลการตรวจสอบพบวาอุปกรณควบคุมระยะไกล หรือระบบส่ือสารของผู
เชื่อมตอมีขอขัดของหรือชํารุด ผูเชื่อมตอตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จสามารถใชงานไดเปนปกติ 
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค กรณีผูเชื่อมตอไมใหความรวมมือหรือไม
เรงรัดไมดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จตามวรรคแรก การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมตอเปน
การชั่วคราวจนกวาจะมีการแกไขใหสามารถใชงานได กรณีผูผลิตไฟฟารายเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค
จะแจงปลดการเชื่อมตอผานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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12. หลักเกณฑการทดสอบระบบ 
 
12.1 บทนํา 

การทดสอบระบบ  เปนการทดสอบหรือทดลองดําเนินการใดๆของผูเชื่อมตอท่ีเกี่ยวของกับ
อุปกรณใดๆท่ีเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาภายหลังจากท่ีผูเชื่อมตอไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอเครื่อง
กําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขายไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาแลว หรือเปนการขอทดสอบโดยการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค เชน การทดสอบจายไฟฟาแบบเฉพาะโดยผลกระทบจากการทดสอบระบบดังกลาว
ที่มตีอระบบโครงขายไฟฟา ผูเชื่อมตอรายอ่ืนหรือผูใชไฟฟา ตองอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

 

12.2 วัตถุประสงค 
เพ่ือกําหนดวิธีการในการขอดําเนินการทดสอบระบบ และปองกันไมใหระบบโครงขายไฟฟา 

ผูเชื่อมตอ และผูใชไฟฟาไดรับผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณในระบบโครงขาย
ไฟฟา และอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับระบบโครงขายได 
 
12.3 ขอบเขต  

หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท 
 

12.4 เง่ือนไข 
12.4.1 ผูเชื่อมตอที่มีความประสงคจะทดสอบระบบ ตองยื่นคํารองขอทดสอบระบบกับการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอยางนอย 3 เดือนกอนการทดสอบระบบ  
12.4.2 คํารองที่ยื่นขอทดสอบระบบตองประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต ขั้นตอนการ

ดําเนินการ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
12.4.3 หากขอมูลที่ยื่นคํารองขอทดสอบระบบไมเพียงพอ การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถขอ

ขอมูลเพ่ิมเติมได โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมอนุญาตใหดําเนินการใดๆจนกวาจะไดรับขอมูลที่
เพียงพอจากผูยื่นคํารอง 

12.4.4 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคํารองทราบภายใน 30 วันนับ
จากวันทีย่ื่นคํารอง 

12.4.5 เมื่อผูยื่นคํารองไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคใหทดสอบระบบไดผูยื่นคํา
รองตองสงแผนการทดสอบ  ซึ่งประกอบดวยลําดับขั้นตอนการสวิตชชิ่ง  ระยะเวลาการทดสอบ 
รายชื่อของผูที่เกี่ยวของในการทดสอบ และอ่ืนๆ ตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นควรใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคภายใน  7 วันนับจากวันที่ไดรับการแจงผลอนุญาต 

12.4.6 การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถจัดสงพนักงานเขารวมสังเกตการณในการทดสอบ
ระบบไดตามความเหมาะสม 

12.4.7 หลังจากที่ผูยื่นคํารองทดสอบระบบแลวเสร็จ ผูยื่นคํารองตองจัดทํารายงานสรุปผล
การทดสอบ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบภายใน 15 วัน โดยรายงานสรุปผลการทดสอบตอง
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ประกอบดวยขอมูลของอุปกรณและระบบท่ีทําการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมทั้งผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟา ผูใชไฟฟา และผูเชื่อมตอรายอ่ืน 

12.4.8 กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทดสอบระบบของผูเชื่อมตอ ผูเชื่อมตอตอง
เปนผูรับผิดชอบคาเสียหายทีเ่กิดข้ึนทั้งหมด 

12.4.9 กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูขอทดสอบ หรือจะดําเนินการใดๆนอกเหนือจาก
การดําเนินงานตามปกติเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบโครงขายไฟฟา การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะดําเนินการจัดทําขอตกลงกับผูที่เก่ียวของเปนกรณีๆไป 
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13. หลักเกณฑการกําหนดช่ืออุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 
 
13.1 บทนํา 
 ในการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา จําเปนตองมีการกําหนดหลักเกณฑการเรียกชื่อ
อุปกรณตางๆ ใหถูกตองตรงกันเพ่ือใหการปฏิบัติงานสั่งการควบคุมอุปกรณ มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดกําหนดหลักเกณฑการกําหนดชื่ออุปกรณที่เชื่อมตอกับ
ระบบโครงขายไฟฟาเพ่ือใชในการส่ังการควบคุมตอไป 
 
13.2 วัตถุประสงค 

13.2.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดรหัสของอุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาใหมีชื่อเรียกท่ีถูกตองตรงกัน 

13.2.2  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสั่งการควบคุมอุปกรณในระบบโครงขาย
ไฟฟา หรืออุปกรณท่ีเชื่อมตอกับโครงขายไฟฟา 

 

13.3 ขอบเขต 
หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท ยกเวนผูเชื่อมตอโครงขายไฟฟาที่ระดับแรงดัน 220 

และ 380 โวลต 
 

13.4 เง่ือนไข 
13.4.1 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูกําหนดรหัสอุปกรณใหกับอุปกรณทางไฟฟาทุกชนิดที่

เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาตามมาตรฐานการกําหนดรหัสอุปกรณของการไฟฟาสวนภูมิภาค  
13.4.2 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูจัดทําผังระบบโครงขายไฟฟาในสวนที่มีความ

เกี่ยวของกับผูเชื่อมตอรายนั้นๆ โดยผูเชื่อมตอตองสงมอบรายละเอียดที่เกี่ยวของใหกับศูนยควบคุม
การจายไฟฟา 

13.4.3 เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาชนิดใหม หรือมีการ
จัดเรียงอุปกรณในการเชื่อมตอใหมใหผูเชื่อมตอแจงให ศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบทุกคร้ัง
ภายหลังจากการติดตั้งใหมหรือจัดเรียงแลวเสร็จ 

13.4.4 ผูเชื่อมตอตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนรหัสอุปกรณ และปายเตือนระวัง
เพ่ือความปลอดภัย ตามแบบท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด และติดต้ังไวในท่ีที่สามารถสังเกตเห็นได
ชัดเจน 
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14. หลักเกณฑการบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขาย 
ไฟฟา 

 
14.1 บทนํา  
 การบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาเปนการบันทึกขอมูลการ
ปฏิบัติงานตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา  รวมทั้งการบันทึกคาพารามิเตอร
ตางๆท่ีสําคัญทางระบบไฟฟาของผูเชื่อมตอ เพ่ือใชเปนขอมูลใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคสําหรับ
วิเคราะหการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาทั้งในสภาวะปกตแิละสภาวะเกิดเหตุผิดปกติ 
 
14.2 วัตถุประสงค 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการบันทึกและจัดสงขอมูลการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของผู
เชื่อมตอ 
 
14.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑนี้ใชกับผูเชื่อมตอทุกประเภท ยกเวนผูเชื่อมตอท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟารวมกันขนาด
ไมเกิน 1 เมกะวัตต 
 
14.4 เง่ือนไข 

14.4.1 ผูเชื่อมตอจะตองบันทึกขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟา  รวมทั้งคาพารามิเตอรตางๆท่ีสําคัญทางระบบไฟฟาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเกิดเหตุ
ผิดปกตติามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  

14.4.2 ผูเชื่อมตอจะตองสงขอมูลใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
14.4.3 ขอมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาที่ตองแจงใหกับ

ศูนยควบคุมการจายไฟฟาทราบจะตองเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยมีรายละเอียด
เปนอยางนอย ดังนี้ 

(1) สภาวะปกติผูเชื่อมตอตองบันทึกคากําลังไฟฟาจริง กําลังไฟฟารีแอกทีฟ 
ระดับแรงดัน กระแสไฟฟา ตัวประกอบกําลัง และความถี่ไฟฟาทุกครึ่งชั่วโมงที่จายหรือรับกําลังไฟฟา
จากระบบโครงขายไฟฟา และทําหนังสือแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟาทุกๆวันจันทร 
 กรณีของผูเชื่อมตอที่ติดต้ังอุปกรณควบคุมระยะไกลเชื่อมตอกับระบบควบคุม
ระยะไกลของศูนยควบคุมการจายไฟฟา และหรือติดตั้ง อุปกรณสําหรับการอานมิเตอรทางไกล 
(Automatic Meter Reading: AMR) ไมตองทําหนังสือแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟา 
 หากอุปกรณควบคุมระยะไกลของผูเชื่อมตอ หรืออุปกรณสําหรับการอาน
มิเตอรทางไกลไมสามารถสงขอมูลใหกับศูนยควบคุมการจายไฟฟาได ใหผูเชื่อมตอบันทึกขอมูลและ
ทําหนังสือแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟา ทุกๆวันจันทร 

(2) สภาวะเกิดเหตผุิดปกติที่ไมมีไฟฟาดับ ผูเชื่อมตอตองบันทึกคากําลังไฟฟาจริง
กําลังไฟฟารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟา ตัวประกอบกําลัง ความถี่ไฟฟาที่ผิดปกติ เวลาท่ี
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