คํานํา
แผนกควบคุ ม การจ่ า ยไฟ กองควบคุ ม การจ่า ยไฟ มี ภาระหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ (Job
Description) ในการดําเนินการตรวจสอบความพร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ก่อนการจ่ายไฟที่มีระดับแรงดันไฟฟ้ าระบบ 115 เควี ให้กบั สถานีไฟฟ้ าของ
ผูใ้ ช้ไ ฟและผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า ให้เป็ นไปตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานคุณภาพบริ การด้านการจ่ายไฟต่อผูใ้ ช้ไฟ
หนังสื อคู่มือการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้ผใู ้ ช้ไฟและผูผ้ ลิตไฟฟ้ า ฉบับนี้จดั ทําขึ้นเพื่อ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับงานการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้ผใู ้ ช้ไฟและผูผ้ ลิตไฟฟ้ า ให้
หน่วยงานของ กฟภ. ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการดําเนินงานเตรี ยมความพร้อมในหน้าที่รับผิดชอบของ
หน่ ว ยงาน ให้บ ริ ก ารแก่ ผูใ้ ช้ไ ฟ ได้ท นั ตามแผนงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านที่ มี
มาตรฐานต่อไป
อนึ่ง หากมีขอ้ เสนอแนะหรื อข้อสงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อสอบถามที่แผนกควบคุมการ
จ่ายไฟ (ผคฟ.) โทร.5495 กองควบคุมการจ่ายไฟ (กจฟ.) ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้ า (ฝคฟ.)

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ
กองควบคุมการจ่ายไฟ
ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้ า
สายงานปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ก.ค. 2559

สารบัญ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คําจํากัดความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานงาน
ระบบติดตามประเมินผล
เอกสารอ้างอิง
แบบฟอร์ มที่ใช้
ระบบ SAP/ ระบบ Software/ โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ/เครื่ องมืออื่นๆ
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
12. ภาคผนวก
แบบฟอร์ มหัวข้อวาระการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนการจ่ายไฟระบบ 115 kV
Flow Chart การดําเนินงาน
อื่นๆ
- การจัดทําควบคุมภายใน (กระดาษทําการ 8 ช่อง)
- การจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริ การ (SLA)
- ประวัติการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
รายชื่อผูจ้ ดั ทํา

หน้ า
1
1
1
3
5
6
7
8
9
9
9

10
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1. วัตถุประสงค์
คู่ มื อ ปฏิ บ ัติ ง านฉบับ นี้ จัด ทํา ขึ้ นเพื่อให้การจ่ายไฟที่มีระดับแรงดันไฟฟ้ าระบบ 115 เควี
ให้กบั สถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟและผูผ้ ลิตไฟฟ้ า มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน โดยมีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ที่มีมาตรฐานคุณภาพบริ การด้านการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัย
2. ขอบเขต
การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการจ่ า ยไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู ้ใ ช้ ไ ฟและผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ า จะพิจารณาการดําเนินการในสายส่ งและสถานีไฟฟ้ าระบบ 115 เควี ซึ่ งครอบคลุมถึงขั้นตอน
การดําเนินการ ตั้งแต่การเตรี ยมความพร้อมก่อนการจ่ายไฟ โดยรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างสายส่ ง
ระบบ 115 เควี, สถานี ไฟฟ้ าของผู ้ใ ช้ ไ ฟและผูผ้ ลิตไฟฟ้ า เพื่อเป็ นแนวทางวางแผนกําหนดการ
จ่ายไฟให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและแจ้งผลการจ่ายไฟให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทราบและ
ดําเนินการในส่ วนที่รับผิดชอบต่อไป
3. คําจํากัดความ
3.1 กรฟ.(ก) คือ กองออกแบบระบบไฟฟ้ า (ภาคกลาง)
3.2 กรฟ.(น.ฉ.ต.) คือ กองออกแบบระบบไฟฟ้ า (ภาคเหนื อ, ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ, ภาคใต้)
3.3 กบศ. คือ กองบริ การวิศวกรรมระบบส่ ง
3.4 กสผ. คือ กองส่ งเสริ มพลังงานทดแทนและผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
3.5 กมต. คือ กองมิเตอร์
3.6 กพร. คือ กองพัฒนาระบบมิเตอร์
3.7 กอฟ. คือ กองออกแบบสถานีไฟฟ้ า
3.8 กอร. คือ กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
3.9 กกฟ.1 คือ กองก่อสร้างระบบไฟฟ้ า 1
3.10 กกฟ.2 คือ กองก่อสร้างระบบไฟฟ้ า 2
3.11 กวจ. คือ กองวิจยั
3.12 กทอ. คือ กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้ า
3.13 กปบ. (เขตพื้นที่) คือ กองปฏิบตั ิการ
3.14 กฟฟ. (หน้างาน) คือ การไฟฟ้ าจังหวัด, การไฟฟ้ าอําเภอ, การไฟฟ้ าสาขา
3.15 ผู ้ใ ช้ ไ ฟคือ ผูท้ ี่ทาํ สัญญาซื้ อไฟฟ้ าระบบ 115 เควี กับ กฟภ. รวมถึงผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
(ประกอบด้วย ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP))
กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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3.16 สถานีไฟฟ้ า (Substation) คือ
1) เป็ นศูนย์กลางในการเชื่ อมระบบแรงดันสู งกับระบบแรงดันตํ่าเข้าด้วยกันและนํา
พลังงานเข้าหรื อออกจากระบบไฟฟ้ า
2) เป็ นจุดติดตั้งเครื่ องมือวัด, อุปกรณ์ตดั ตอน, อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน
3) เป็ นจุดเปลี่ ยนระดับแรงดันให้เหมาะสมและรักษาแรงดันให้คงที่ก่อนส่ งไปยัง
ระบบไฟฟ้ าอื่น
3.17 สายส่ งระบบ 115 เควี (Transmission Line) เป็ นตัวเชื่ อมโยงระหว่างแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้ ากับสถานีไฟฟ้ า
3.18 สวิทช์ตดั ตอนในระบบสายส่ ง ได้แก่ Air break switch, Load break switch ใช้ในการ
เปิ ด/ปิ ดวงจรไฟฟ้ าในระบบสายส่ ง
3.19 แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกันระหว่า ง กฟภ. กับ ผูใ้ ช้ไ ฟ คื อ คู่ มื อในการติ ด ต่ อ
ประสานงานด้านการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ระหว่าง กฟภ.- ผูใ้ ช้ไฟ
3.20 ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการ
เขี ยนแผนผังการทํางานเพื่อให้เห็ นถึ งลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการทํางาน
3.20.1

คือ จุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกระบวนการ

3.20.2

คือ กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน

3.20.3

คือ การตัดสิ นใจ

3.20.4

คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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3.20.5

คื อ จุ ดเชื่ อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่ น กรณี การ
เขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน1หน้า

3.20.6

คือ เอกสาร/รายงาน

3.20.7

คือ ฐานข้ อมูล

3.20.8

คื อ จุ ด ควบคุ ม กิ จ กรรมหลัก ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด
ปัญหาบ่อย / ต้องควบคุมเป็ นพิเศษ

4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งของสายงานปฏิ บตั ิการและบํารุ งรักษา รผก.(ป) หรื อ ผูร้ ักษาการ
แทนในตําแหน่งดังกล่าว ทําหน้าที่อนุมตั ิการจ่ายไฟสายส่ งระบบ 115 เควี และสถานี ไฟฟ้ าให้กบั
ของผูใ้ ช้ไฟ
4.2 กองควบคุ มการจ่ายไฟ ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลความพร้ อมสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ า
ของผูใ้ ช้ไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอขออนุมตั ิการจ่ายไฟให้ผบู้ ริ หารระดับสู งของสายงาน
ปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
4.3 แผนกควบคุ มการจ่ายไฟ (ผคฟ.) ทําหน้าที่ตรวจสอบความพร้อม, กําหนดวันจ่ายไฟ
สายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ โดยร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องประชุ มชี้ แจงแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่าง กฟภ. กับ ผูใ้ ช้ไฟและร่ วมจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้กบั ผูใ้ ช้ไฟ รวมทั้ง
รายงานผลการจ่ายไฟให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4.4 กรฟ.(ก) หรื อ กรฟ.(น.ฉ.ต.) ทํา หน้ า ที่ รั บ เรื่ องการขอใช้ ไ ฟของผู้ใ ช้ ไ ฟและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนําเสนอขออนุมตั ิให้ก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี
ของผูใ้ ช้ไฟในพื้นที่รับผิดชอบ
4.5 กบศ.ทําหน้าที่รับงานบริ การก่อสร้างระบบส่ งและสถานีไฟฟ้ าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟหรื อลูกค้า
4.6 กสผ.ทําหน้าที่รับเรื่ องผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กและประสานงานกับผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กใน
การเป็ นผูใ้ ช้ไฟของ กฟภ.
กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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4.7 กมต.ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ประกอบ (CT, IVT) และติดตั้งมิเตอร์
ขายไฟฟ้ าพร้อมอุปกรณ์สื่อสารของมิเตอร์ (AMR) ให้กบั ผูใ้ ช้ไฟ
4.8 กพร.ทําหน้าที่สร้างประวัติผใู้ ช้ไฟในฐานข้อมูลระบบ AMR, ตรวจสอบการเชื่ อมต่อ
ในการรับส่ งข้อมูล และตรวจสอบ Configuration Setup วัดค่าพลังงานไฟฟ้ าและลักษณะการใช้
ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ
4.9 กอฟ.ทําหน้าที่ขออนุ มตั ิแบบก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ และกําหนดค่า Relay
Setting สถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟให้สอดคล้องกับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ. โดยประสานงาน
กับ กอร. ให้พิจารณาค่าสถานีไฟฟ้ า Relay Setting ของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟ
4.10 กอร.ทํา หน้า ที่ ตรวจสอบกําหนดค่ า Relay Setting สถานี ไ ฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไ ฟให้
สอดคล้องกับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ. โดยรับงานต่อจาก กบศ.
4.11 กกฟ.1 ทําหน้าที่ก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี ในพื้นที่ภาคกลาง
4.12 กกฟ.2 ทําหน้าที่ก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี ในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ, และภาคใต้
4.13 กวจ.ทําหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่ องกรองฮาร์ โมนิคสําหรับผูใ้ ช้ไฟที่มีเครื่ องจักร
ที่ทาํ ให้เกิดฮาร์ โมนิ ค รบกวนระบบไฟฟ้ าของ กฟภ. และตรวจวัดหลังจากจ่ายไฟแล้วเพื่อประเมิน
ระดับคุณภาพไฟฟ้ า
4.14 กทอ.ทําหน้าที่ตรวจสอบ, ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลังและจัดทําประวัติหม้อแปลง
4.15 กปบ.(เขตพื้ นที่ ) ทํา หน้า ที่ ค วบคุ ม ดู แลและประสานงานด้า นการจ่า ยไฟตามแนว
ทางการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่าง กฟภ. กับ ผูใ้ ช้ไฟในพื้นที่รับผิดชอบ
4.16 กฟฟ. (หน้างาน) ทํา หน้า ที่ใ ห้บริ ก ารผูใ้ ช้ไฟในพื้ นที่รับ และประสานงานด้า นการ
จ่ายไฟกับกปบ. (เขตพื้นที่) ในพื้นที่รับผิดชอบ
4.17 ผู ้ใ ช้ ไ ฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า ทําหน้าที่ก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี, สถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้
ไฟและผูผ้ ลิตไฟฟ้ า ที่อยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบ โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานและระเบียบของ กฟภ.
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5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)
ชื่อกระบวนการ : การจ า ยไฟ ผูรับผิดชอบ :
ตัวชี้วัดของกระบวนการ : การดํา เนิ น การจ า ยไฟระบบ115 เควี ให เ ป น ไป
ระบบ115 เควี ให ผู ใ ช ไ ฟ
กองควบคุมการจายไฟ ตามแผนงานของผู ใ ช ไ ฟและผู ผ ลิ ต ไฟฟ า
และผู ผ ลิ ต ไฟฟ า
ผูสงมอบ/
ลูกคา/ผูนําไปใช
กรอบเวลา
กระบวนการ
ปจจัยนําเขา
ขั้นตอน และ ผูรับผิดชอบ
ผลผลิต/ผลลัพธ
กระบวนการถัดไป
/ตัวชี้วัด
กอนหนา
Suppliers

1) ก ร ฟ.(ก ),
กรฟ.(นฉต)
กอฟ.
2) กบศ.
3) กสผ.

Inputs

Processes

Outputs

1

ไดรับแจงอนุมัติฯ จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

แจงแผนใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตรวจสอบ

กจฟ.
2

ประสานงานติดตามความคืบหนา
การกอสราง

จัดเตรียมแผนการ
จายไฟ

กับสวนที่เกี่ยวของและกําหนดวันจายไฟ

ดําเนินการ
ตามหนาที่
รับผิดชอบ

N

รวบรวมขอมูลนําเสนอ
ขออนุมัติจายไฟ
กจฟ.

แจงความ
พรอม AC
Withstand
และวัน
จายไฟ

แจงผลการ
ดําเนินการ
ตามหนาที่

กําหนดทดสอบระบบ
(AC Withstand
Test) และวันจายไฟ

กจฟ.

1 เดือน

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

1 เดือน

หนวยงานที่
เกี่ยวของ, ผูใช
ไฟ,ผูผลิตไฟฟา

1 สัปดาห

กจฟ.,
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

1 สัปดาห

1 สัปดาห

ไฟฟา

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

บันทึกแจงผลการ
จายไฟ

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

1 สัปดาห

หนังสืออนุมตั ิจายไฟ

Y
5 ประชุมชี้แจงหลักปฏิบัตใิ นการประสานงาน

ระหวาง กฟภ.กับผูใชไฟ,ผูผลิตไฟฟา

กจฟ.
N

กมต., กอฟ.,
กทอ., กวจ.,
กกฟ.1, กกฟ.2
กอร.,กสผ.

หนวยงานที่
เกี่ยวของ, ผูใช
ไฟ,ผูผลิตไฟฟา

3 ประชุมเตรียมความพรอมกอนการจายไฟ

4

ผูใชไฟ,
ผูผลิตไฟฟา

Time /
Indicators

เริ่มตน

1) อนุมัติกอสราง
สายสง 115เควี
2) อนุมัติกอสราง
สถานีฯ ของ
ผูใชไฟ 115เควี
3) อนุมัติรับงาน/
สัญญาจางฯ
4) อนุมัติใหSPP/
VSPPเชื่อมโยง
เพื่อรับไฟ115

กจฟ.
กมต., กอฟ.,
กทอ., กวจ.,
กกฟ.1, กกฟ.2,
กอร.,กสผ.

Customers

หลักปฏิบัตใิ นการ
ประสานงานระหวาง
กฟภ.กับผูใชไฟ, ผูผลิต

6

ดําเนินการจายไฟ
กจฟ./หนวยงานเกี่ยวของ
Y

7

ติดตามผลการดําเนินการ
กจฟ./หนวยงานเกี่ยวของ

สิ้นสุด
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การเตรี ยมการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้กบั ผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า โดยการรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
6.1.1 อนุ มตั ิการก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี (ระยะทางวงจร-กิ โลเมตร ขึ้ นอยู่กบั
การขยายเขตระบบ 115 เควี ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ถึงสถานี ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า) ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของ กฟภ. เพื่อจ่ายไฟให้กบั ผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 อนุ มตั ิการก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟ้ าภายในพื้นที่ผใู้ ช้ไฟ,
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
6.1.3 ข้อมูลการดําเนินการก่อสร้างสายส่ ง, สถานีไฟฟ้ าและกําหนดแล้วเสร็ จ
6.2 การประสานงานติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและเตรี ยมความพร้อมก่อนการจ่ายไฟ
กับผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
6.2.1 แจ้งหน่ วยงานที่เกี่ยวตรวจสอบความพร้อมการดําเนิ นการของงานตามหน้าที่
ของแต่ละๆ หน่วยงาน
6.2.2 ตรวจสอบข้อมู ล ความพร้ อมของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง (การก่ อสร้ า งสายส่ ง
ระบบ 115 เควี, การติดตั้งสวิทช์ตดั ตอนเพิ่มเติมให้เป็ นไปตามอนุมตั ิการก่อสร้างสายส่ งฯ)
6.3 ผูใ้ ช้ไฟหรื อผูผ้ ลิตไฟฟ้ าแจ้งแผนงานการทดสอบระบบสถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ า
6.3.1 กจฟ. จัดประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนการจ่ายไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า เพื่อให้การดําเนิ นการด้านวิศวกรรมและระเบี ยบข้อบังคับของ กฟภ. เสร็ จ
เรี ยบร้อยก่อนการจ่ายไฟ (หัวข้อวาระการประชุมตามเอกสารแนบภาคผนวก ก)
6.3.2 กําหนดวัน AC Withstand Test สถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าและวันที่
จ่ายไฟ
6.4 รวบรวมข้อมูลนําเสนอขออนุมตั ิจ่ายไฟ
6.4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดําเนิ นงานตามหน้าที่รับผิดชอบแล้วเสร็ จก่อน
การจ่ายไฟ
6.4.2 กจฟ. จัดทําแผนผังสภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ. กับสถานี ไฟฟ้ าผูใ้ ช้
ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า โดยใช้โปรแกรม AutoCAD
6.5 กจฟ. จัดประชุมชี้แจงหลักปฏิบตั ิในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
กฟภ. กับผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า (พนักงานควบคุมสถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า)
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6.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กฟภ. และเจ้าหน้าที่ของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า ร่ วมดําเนินการ
จ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
6.7 ติดตามผลการดําเนิ นการ
6.7.1 กจฟ. แจ้งบันทึกอนุมตั ิจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้สถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ า ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.7.2 กจฟ. รายงานผลการจ่ายไฟให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
7. มาตรฐานงาน
7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1. การเตรี ยมการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้กบั 1.1 ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการวางแผน
ผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
1.2 ดําเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(1 เดือน)
2. การประสานงานความเตรี ยมความพร้อม 2.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
ก่อนการจ่ายไฟกับผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
ประกอบการวิเคราะห์และจําลองการจ่ายไฟ
2.2 ดําเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(1 เดือน)
3. ผูใ้ ช้ไฟแจ้งแผนงานการทดสอบระบบและ 3.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลประกอบการ
สถานีไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
พิจารณา
3.2 ดําเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(2 สัปดาห์)
4. รวบรวมข้อมูลนําเสนอขออนุมตั ิจ่ายไฟ
4.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
4.2 ดําเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(1 สัปดาห์)
5. จัดประชุมชี้แจงหลักปฏิบตั ิในการ
5.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณา
ของ กฟภ. กับผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
5.2 ดําเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(1 สัปดาห์)
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7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม (ต่อ)
ขั้นตอน/กิจกรรม
มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กฟภ. และ
6.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของการดําเนินการตาม
เจ้าหน้าที่ของผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า ร่ วม
อนุมตั ิฯ
ดําเนินการจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ า
6.2 ดําเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(1 สัปดาห์)
7. ติดตามผลการดําเนินการจ่ายไฟ
7.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของการดําเนินการตาม
อนุมตั ิฯ
7.2 ดําเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(1 สัปดาห์)
7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม
7.2.1 การดํา เนิ น การจ่ า ยไฟระบบ115 เควี ให้ เ ป็ นไปตามขั้น ตอนที่ ไ ด้ ร ะบุ
ไว้แ ละทัน ตามแผนงานของผู ้ใ ช้ ไ ฟและผู้ผ ลิ ต ไฟฟ้ า
7.2.2 มีกระบวนการทํางานหลักของ กจฟ. ครบทุกกระบวนการที่สําคัญ และคู่มือ
ปฏิบตั ิงานที่มีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านบริ การผูใ้ ช้ไฟ
8. ระบบติดตามประเมินผล
รายการตรวจสอบติดตาม
ผู้ตรวจติดตาม
ผู้รับการตรวจ
กรอบเวลาในการ
ติดตาม
ประเมินผล
1. ผังการไหลของกระบวนการ คณะทํางาน/ทีมงาน แผนกควบคุมการ อย่างน้อยปี ละครั้ง
ของ กองควบคุมการ จ่ายไฟ/ กองควบคุม ก่อนเดือน ตุลาคม
(Work Flow Chart)
จ่ายไฟ/หน่วยงานที่
การจ่ายไฟ
2. มาตรฐานงาน
เกี่ยวข้อง
3. แบบฟอร์ มที่ใช้
4. ระบบ SAP/ระบบ Software/
โปรแกรมสําเร็ จรู ป/ เครื่ องมื อ
อื่ น ๆที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน
5. การปรับปรุ งแก้ไข
ตามผลการตรวจติดตาม
6. อื่น ๆ
- ควบคุมภายใน
- SLA
กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)
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9. เอกสารอ้ างอิง
9.1 ระเบี ยบการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการใช้บริ การระบบโครงข่ายไฟฟ้ า
พ.ศ.2551
9.2 Flow Chart การดําเนินงาน
10. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
10.1 แบบฟอร์ มคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
10.2 แบบฟอร์ มตารางประมาณชัว่ โมงแรงงาน (Man-hour)
10.3 แบบฟอร์ มประวัติการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
11. ระบบ SAP / ระบบ Software / โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป อื่ น ๆ / เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใน
การปฏิ บั ติ ง าน
11.1 โปรแกรม Microsoft Word
11.2 โปรแกรม AutoCAD (เขียนแผนผังการจ่ายไฟแนบเรื่ องขออนุมตั ิจ่ายไฟให้ผใู ้ ช้ไฟ)

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

ภาคผนวก
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กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

วาระการประชุมเตรียมความพร้ อมการจ่ ายไฟระบบ 115 kV
บริษัท..................................... จังหวัด………………………

ลําดับ
หัวข้ อการประชุม
1
เรื่ องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
2
สัญญาการซื้อขายไฟระบบ 115 kV. ระหว่าง กฟภ.และ บริ ษทั ฯ
หนังสื อขอรับไฟ 115 kV.
หนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟ
3
ความพร้อมในการจ่ายไฟ กฟภ.
อนุมตั ิก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
อนุมตั ิก่อสร้างสายส่ง
การก่อสร้างสายส่ง
Relay Setting
การติดตั้งมิเตอร์
การตรวจสอบหม้อแปลงและ Switch gear
4
ความพร้อมในการรับไฟของบริ ษทั ฯ
การติดตั้งสวิทซ์ใบมีด 115 kV.หน้าบริ ษทั ฯ
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าของบริ ษทั ฯ
การทดสอบ AC Withstand
5
การประชุมหลักปฏิบตั ิ(ขอรายชื่อพนักงานของบริ ษทั ฯ)
ประชุมหลักปฏิบตั ิ
แหล่งจ่ายไฟ 115 kV
6
หนังสื ออนุมตั ิการจ่ายไฟ
แจ้งกําหนดการจ่ายไฟ
7
งานที่ตอ้ งทําหลังการรับไฟ 115 kV.
กําหนดการย้ายโหลดของบริ ษทั ฯมารับไฟ 115 kV
ยกเลิกการรับไฟระบบ 22 kV
ปริ มาณโหลดของบริ ษทั ฯ
8
เรื่ องอื่นๆ
หนังสื อขออนุมตั ิจ่ายไฟให้บริ ษทั ในเครื อ
กุญแจล็อคที่เสาต้นสวิทซ์ใบมีด 115 kV.
ความมัน่ คงในการจ่ายไฟระบบ 115 kV

ผู้ชี้แจง

สรุปผล

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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กรฟ.(ก), กรฟ.(น.ฉ.ต.)
รวบรวมเสนอขออนุมัติ
การกอสรางสายสง
และเรียกเก็บคาใชจาย

กกฟ.(1,2)

กมต.

กอฟ.

กจฟ.
เตรียมความพรอมในการจายไฟ

กวจ.

กอฟ.
รวบรวมเสนอขออนุมัติการ
กอสรางสถานีไฟฟา และเรียก
เก็บคาใชจาย

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

กกฟ.1หรือ กกฟ.2
กอสรางสายสงระบบ 115 kV

การประสานงานในส่ วนของ กอฟ.

Flow Chart การดําเนินงาน

กองควบคุมการจ่ ายไฟ

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า

รับเรื่องพรอมเอกสาร
ทั้งหมด
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กบศ.

กรฟ.(ก)
กรฟ.(น.ฉ.ต.)

กอร.

กกฟ.1
กกฟ.2

กมต.

กวจ.
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กจฟ.
เตรียมความพรอมในการจายไฟ

รวบรวมเสนอขออนุมัติ
ใหบริการ, แตงตั้งปฏิบัติงานและ
คาบริหารโครงการงานกอสราง
สถานีไฟฟา 115 kV

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

กบศ.

กกฟ.1หรือ กกฟ.2
กอสรางสายสงระบบ 115 kV

การประสานงานในส่ วนของ กบศ.

Flow Chart การดําเนินงาน

กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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กบศ.
รับเรื่องพรอมเอกสาร

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

การประสานงานในส่ วนของ กสผ. (กรณี SPP, VSPP ขอใช้ไฟระบบ 115 kV)
Flow Chart การดําเนินงาน

กจฟ.
เตรียมความพรอมในการ

กสผ.
รวบรวมเสนอขออนุมัติ
การกอสรางสถานีไฟฟา
และเรียกเก็บคาใชจาย
กกฟ.1หรือ กกฟ.2
กอสรางสายสงระบบ 115 kV

กวจ.
กอฟ.
กมต.
กกฟ.1
กกฟ.2
กอร.
กสผ.
กรฟ.(ก)
กรฟ.(น.ฉ.ต.)

กองควบคุมการจ่ ายไฟ

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า

กสผ.
รับเรื่องพรอมเอกสาร
้
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การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

อืน่ ๆ
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การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)
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การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)
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ข้ อตกลงระดับการให้ บริการ (Service Level Agreement - SLA)

รหัส SLA:
กจฟ. PXX-01 เผยแพร่ ค่ ูมอื ชื่อ SLA:
การเผยแพร่ ค่ ูมอื การปฏิบัตงิ าน
ผู้ให้ บริการ
SLA ของกระบวนการ : กระบวนการจ่ายไฟระบบ
ระยะเวลา
วันที่เริ่มต้ น
115 เควี ให้ผใู ้ ช้ไฟและผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
การจัดทําคู่มอื การปฏิบัติงาน
1

ผู้รับบริการปลายทาง

วันที่จดั ทํา/แก้ ไข:

ความต้ องการของผู้รับบริการปลายทาง
มีบริการทีด่ รี วดเร็วเป็ นไปตามแผนงานของผู้ใช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า

บทบาทหน้ าทีข่ องผู้ให้ บริการ
ผลลัพธ์ ทตี่ ้องการ
ผู้รับบริการ ระดับการบริการ
1.รวบรวมเอกสารนําเสนออนุมตั ิก่อสร้างสายส่ ง 1.อนุมตั ิก่อสร้างสายส่ งและสถานีของผูใ้ ช้ไฟ 115 เควี
กจฟ. 1 เดือน นับจากวันที่
ได้รับเอกสาร
และสถานีของผูใ้ ช้ไฟ 115 เควี
2.อนุมตั ิรับงาน/สัญญาจ้างฯ
2.ประสานงานผูจ้ า้ งขออนุมตั ิรับงาน/สัญญาจ้างฯ 3.อนุมตั ิให้SPP/ VSPP เชื่อมโยงเพื่อรับไฟ 115 เควี ของ กฟภ.
3.รวบรวมเอกสารนําเสนออนุมตั ิให้ SPP/ VSPP
เชื่อมโยงเพื่อรับไฟ 115 เควี ของ กฟภ.
ผูป้ ระสานงาน
ร่ วมตรวจสอบความพร้อมของสายส่ งระบบ115เควี แจ้งผลการตรวจสอบความพร้อมของสายส่ งระบบ 115 เควี และ
กจฟ. 1 เดือน
กรฟ.(ก), กรฟ.
และสถานีฯ ของผูใ้ ช้ไฟทางด้านวิศวกรรมและด้าน สถานีฯ ของผูใ้ ช้ไฟทั้งหมด สําหรับสถานีฯ ของผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
(น.ฉ.ต.), กบศ., กสผ., ระเบียบข้อบังคับของ กฟภ.
(SPP, VSPP) เป็ นไปตาม "ระเบียบการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคว่าด้วย
กมต., กทอ., กอฟ.,
ข้อกําหนดการใช้บริ การระบบโครงข่ายไฟฟ้ า พ.ศ.2551"
1

0

01

แก้ ไขครั้งที่:

1

ผู้ใช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า
รห้ ส SLA
ผูใ้ ห้บริ การ
1.กรฟ.(ก), กรฟ
(น.ฉ.ต.), กอฟ.
2.กบศ.
3.กสผ.

วันที่สิ้นสุ ด

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

เป้ าหมาย รายงานผล
100%
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

กอร., กปบ.(เขต),
กฟฟ. (หน้างาน)

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
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0

100%

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)
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ตารางประมาณชั่ ว โมงแรงงาน (Man-hour)
ลําดับ กระบวนการ/ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ที่
1

2

การประสานงานและพิจารณาการ
จ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้ผใู ้ ช้ไฟ
และผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
การประชุมชี้แจงหลักการ
ประสานงานระหว่าง กฟภ. กับ
บริ ษทั ฯ และดําเนิ นการจ่ายไฟ

จํานวนคนทํางาน
ตําแหน่ ง
หัวหน้าแผนก
วิศวกร
พนักงานช่าง
วิศวกร
พนักงานช่าง

จํานวนชั่ วโมง ชั่วโมงแรงงาน

จํานวน(คน)
1
1
1
1
1

ทํางาน
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

(Man-hour)
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

รวมชั่ วโมงแรงงาน (Man-hour)

35.00

หมายเหตุ :
1) กําหนดให้ 1 ปี = 264 วัน, 1 เดือน = 22 วัน, 1 วัน = 7 ชัว่ โมง
2) สู ตรคํานวณ : ชัว่ โมงแรงงาน = จํานวนคนทํางาน (1 ชิ้น) X จํานวนชัว่ โมงทํางาน (1 ชิ้น)
3) ชัว่ โมงแรงงาน (Man-Hour) หมายถึงปริ มาณของงานที่แรงงานโดยทัว่ ไปสามารถทําได้
ภายใน 1 ชัว่ โมง
4) ประเภทงานที่ตอ้ งจัดทําประมาณชัว่ โมงแรงงาน (Man-hour) ต้องแนบในภาคผนวกคู่มือ
ปฏิบตั ิ เช่น กลุ่มงานสํารวจและออกแบบ กลุ่มงานก่อสร้างและขยายเขต และกลุ่มงาน
ปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา เป็ นต้น

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

ประวั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ครั้งที่

ปี พ.ศ. (ทีป่ รับปรุง)

หน่ วยงาน (ทีป่ รับปรุง)

1

2559

กองควบคุมการจ่ายไฟ
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การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual)

รายชื่ อ ผู้ จั ด ทํา
1. นายระพีพร

ภาสบุตร

ผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมการจ่ายไฟ

2. นายนิวตั

สิ ริโสภณวัฒนา

รองผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมการจ่ายไฟ

3. นายอรัส

เหมมัน

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมการจ่ายไฟ

4. นายชัยรัตน์

โรจนาปิ ยาวงศ์

หัวหน้าแผนกควบคุมการจ่ายไฟ

5. นางสาวเกศิณี บุญประสิ ทธิ์

ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนกควบคุมการจ่ายไฟ

6. นายสุ ทธิ คุณ

วิศวกรระดับ 5 แผนกควบคุมการจ่ายไฟ

วิเขตกิจ

กระบวนการจ่ ายไฟระบบ 115 เควี ให้ ผู้ ใ ช้ ไฟและผู้ผลิตไฟฟ้า | ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้า
กองควบคุมการจ่ ายไฟ
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