หลักการปฏิบตั ิในการติดตอประสานงานการจายไฟฟา
ระหวาง
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
และ
ผูใชไฟระบบ 115 kV

(ปรับปรุงครังที พ.ศ.
)
กองควบคุมการจ่ายไฟ
ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้ า
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (สํานักงานใหญ่)
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แนวทางการปฏิบัติงานดานปฏิบัติการรวมกันในการจายไฟระบบ 115 kV
ระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูใชไฟระบบ 115 kV
1. หลักการทั่วไป
1.1 ในการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานทั้งสองใหติดตอประสานงานกับผูมีหนาที่โดยตรง
หามติดตอผานบุคคลที่สาม ยกเวนกรณีไมสามารถติดตอโดยตรงได จึงอนุญาตใหติดตอผานบุคคลที่
สามได แตตองแจงชื่อใหทราบลวงหนา
1.2 ทุกครั้งที่มีการติดตอประสานงานใหอีกฝายหนึ่งทวนขอความ และตองไดรับการยืนยันความถูกตอง
กอนจึงจะดําเนินการขั้นตอนตอไปได
1.3 ในการดําเนินการแตละครั้ง พนักงานของแตละฝายจะดําเนินการปลดหรือสับอุปกรณ เฉพาะ
อุปกรณของแตละฝายเทานั้น เวนแตมีขอตกลงเปนกรณีพิเศษ
1.4 พนักงานของแตละฝายผูซึ่งจะติดตอขอจายไฟจะตองเปนบุคคลเดียวกันกับผูที่ติดตอขอดับไฟเทานั้น
ในกรณีที่ผูติดตอขอดับไฟไมสามารถอยูปฏิบัติงาน เพื่อติดตอประสานงานได ใหแจงรายชื่อผูที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานแทนใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนากอนการติดตอขอจายไฟ
1.5 กรณีที่ไฟดับสาเหตุเกิดขึ้นในสวนของบริษัทฯ ใหบริษัทฯ แจงรายละเอียดและสาเหตุให กฟภ.ทราบ
เมื่อบริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบแกไขสาเหตุแลวเสร็จกอนการจายไฟตองแจงให กฟภ.ทราบกอน
1.6 กรณีบริษัทฯ ขอดับไฟสายสง 115 เควี. บริษัทฯ จะติดตอประสานงานนัดหมายเวลาดับไฟทํางาน
กับ กฟภ. และจัดทําบันทึกแจงลวงหนากอนดับไฟทํางานอยางนอย 7 วันกรณีจะขอยกเลิกการดับไฟ
ใหบริษัทฯ แจงให กฟภ.ทราบดวยวาจาทางโทรศัพท และจัดทําบันทึกแจงให กฟภ. ทราบลวงหนา
กอนวันดับไฟทํางานอยางนอย 3 วัน
1.7 การดําเนินการใดๆ ของ กฟภ.ซึ่งมีผลตอการดับไฟและเกี่ยวของกับบริษัทฯ ให กฟภ.แจงใหบริษัทฯ
ทราบกอนดําเนินการไมนอยกวา 30 วัน
1.8 ทุกครั้งที่มีการดับไฟทํางานในสวนของ กฟภ. หรือบริษัทฯ หรือเกิดเหตุขัดของไฟฟาดับในระบบ
สายสง 115 เควี. ที่ปอนใหบริษัทฯ หรือเกิดขัดของในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะตองตรวจสอบ
และจัดใหเบรกเกอรและสวิตซตัดตอน Incoming ของบริษัทฯ ใหอยูในตําแหนงเปดวงจร (Open
Circuit) การไฟฟาจะไมจายไฟ Energize หมอแปลงของบริษัทฯ และ/หรือ จายโหลดใหบริษัทฯ
ทันทีพรอมๆกับการ Charge Line สายสง 115 เควี.
1.9 ทุกครั้งกอนขึ้นปฏิบัติงานในสวนที่มีแรงดันไฟฟา จะตองตรวจสอบวาไดดับไฟแลวและไมมีไฟ จึงตอ
สายลัดวงจรลงดิน (Short Ground) ของสายไฟเขาดวยกันใหเรียบรอย กอนจะลงมือปฏิบัติงาน และ
เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จกอนจายไฟใหตรวจสอบใหแนใจวาปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี
ผูใดปฏิบัติงานในสวนที่จะจายไฟ และไดปลดสายตอลัดวงจรลงดินออกหมดแลว จึงจะดําเนินการขอ
จายไฟตอไป
1.10 กรณีไฟดับสาเหตุเกิดขึ้นในสวนของ กฟผ. หรือ กฟภ.และมีผลไฟดับเกี่ยวของกับบริษัทฯ ถา กฟผ.
หรือ กฟภ.แกไขสาเหตุแลวเสร็จพรอมจายไฟไดภายใน 15 นาทีหลังจากไฟดับ กฟผ. หรือ กฟภ.จะ
ดําเนินการจายไฟทันที แลว กฟภ.จะแจงใหบริษัทฯ ทราบ แตถาดําเนินการแกไขสาเหตุแลวเสร็จ
พรอมจายไฟไดเกินกวา 15 นาทีหลังจากไฟดับ กอนการจายไฟ กฟภ.จะแจงใหบริษัทฯ ทราบ

-21.11 ในกรณีฉุกเฉิน หากไมดําเนินการในขณะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือทรัพยสินของแตละ
ฝายก็ใหแตละฝายดําเนินการดับไฟไดกอน แลวรีบแจงใหฝายที่เกี่ยวของทราบทันทีที่สามารถติดตอ
ไดหรือถาไมสามารถดับไฟที่อุปกรณในสวนของตนไดก็ใหรองขอใหฝายที่เกี่ยวของดําเนินการดับไฟ
ใหกอน
1.12 กฟภ.และบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสงรายชื่อพนักงานผูไดรับมอบอํานาจในการติดตอประสานงานใน .
การปลด-สับจายไฟใหแตละฝายทราบ และจะแจงรายการแกไขใหทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.13 การปฏิบัติแตละครั้งพนักงานของแตละฝายจะตองสอบถามและบันทึกหลักฐานรายชื่อบุคคลที่
ติดตอ รวมทั้งวันและเวลาที่ไดรับแจง และดําเนินการจริงในการปลดหรือสับอุปกรณ รวมทั้ง
รายละเอียดของงานที่ไดปฏิบัติทุกครั้งที่มีการติดตอประสานงาน
1.14 พนักงานของแตละฝายมีหนาที่ใหความรวมมือในการใหรายละเอียดขอมูลและขาวสารแกอีกฝาย
หนึ่งเมื่อไดรับการรองขอ
1.15 การติดตอประสานงานระหวาง กฟภ.กับบริษัทฯ จะใชโทรศัพทเปนการสื่อสารหลัก

2. ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีบริษัทฯ ขอจายไฟ
2.1 บริษัทฯ
2.2 กฟภ.
2.3 บริษัทฯ

- แจง กฟภ.เพื่อขอจายไฟ
- แจงใหบริษัทฯ จายไฟได
- ดําเนินการจายไฟ
- แจงเวลาจายไฟให กฟภ.ทราบ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีบริษัทฯ ขอดับไฟ(สวนของบริษัทฯ)
3.1 บริษัทฯ
3.2 กฟภ.
3.3 บริษัทฯ

- แจง กฟภ.เพื่อขอดับไฟ
- แจงใหบริษัทฯ ดําเนินการดับไฟได
- แจงเวลาดับไฟให กฟภ.ทราบ

4. ขั้นตอนปฏิบตั ิในกรณี กฟภ.ขอดับไฟเพื่อปฏิบัตงิ าน (ในสายสงที่จายไฟใหบริษัทฯ ไฟดับ)
4.1 กฟภ.

- แจงใหบริษัทฯ ทราบ
- ปลดเบรกเกอรที่ปองกันสายสงที่จายไฟใหบริษัทฯ ออก
- แจงเวลาที่ปลดเบรกเกอรใหบริษัทฯ ทราบ.

เมื่อ กฟภ.ปฏิบตั ิงานแลวเสร็จพรอมจายไฟไดใหดําเนินการดังนี้
4.2 กฟภ.

- แจงใหบริษัทฯ ทราบ

5. ขั้นตอนปฏิบตั ิกรณีเบรคเกอรของบริษัทฯ ทริป แตเบรกเกอรของ กฟภ.ที่จายไฟใหบริษัทฯ
ไมทริป (สายสงของ กฟภ.จายไฟไดปกติ)
5.1 บริษัทฯ

หมายเหตุ

- แจงเวลาและรายละเอียดที่เบรกเกอรทริปให กฟภ.ทราบ
ถาในกรณีที่บริษัทฯ ขออนุญาตจายไฟแลวทําใหเบรกเกอรของบริษัทฯ ทริปให บริษัทฯ
ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทฯ อีกครั้ง
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเบรกเกอรของ กฟภ.ที่จายไฟใหบริษัทฯ ทริปและเบรกเกอรของ
บริษัทฯ ทริป
6.1 กฟภ.
6.2 บริษัทฯ

- แจงเวลาไฟดับและสาเหตุ (ถามี) ใหบริษัทฯ ทราบ
- แจงเวลาและรายละเอียดที่เบรกเกอรของบริษัทฯ ทริปให กฟภ.
ทราบ

เมื่อ กฟภ.ตรวจสอบและแกไขสาเหตุแลวเสร็จและพรอมจายไฟไดภายใน ๑๕ นาทีหลังจาก
ไฟดับใหดําเนินการดังนี้
6.3 กฟภ.

- แจงเวลาจายไฟใหบริษัทฯ ทราบ

เมื่อ กฟภ.ตรวจสอบและแกไขสาเหตุแลวเสร็จและพรอมจายไฟไดเกินกวา ๑๕ นาที
หลังจากไฟดับใหดําเนินการดังนี้
6.4 กฟภ.

- แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนการจายไฟ
- แจงเวลาจายไฟให บริษัทฯ ทราบ

7. การติดตอสื่อสาร
7.1 กฟภ.- บริษัทฯ

- ใชโทรศัพท

8. หมายเลขโทรศัพทและหมายเลข FAX ของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับ กฟภ.
- ศูนยควบคุมการจายไฟ เขต 3 ภาคใต
ยะลา

Tel. : 074-200-635
Fax. : 074-200-633
Mobile : 081-608-8911
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รายชื่อพนักงานผูประสานงานระหวาง การไฟฟาสวนภูมิภาค
กับ ผูใชไฟระบบ 115 kV
รายชื่อเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
เจาหนาที่ผูบริหาร กองปฏิบัติการ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต (จังหวัดยะลา)
ลําดับที่ 1
นายทรงกลด บุญแสร
ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ
ลําดับที่ 2
นายธีรวัช
ภูประดับศิลป รองผูอํานวยการกองปฏิบัติการ
ลําดับที่ 3
นายประดิษฐ เขียวเทพ
ผูชวยผูอํานวยการกองปฏิบัติการ

ศูนยควบคุมการจายไฟ เขต 3 ภาคใต ยะลา
เจาหนาทีแ่ ผนกควบคุมการจายไฟ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต (จังหวัดยะลา)
ลําดับที่ 1
นางสาวสุไบดัส สิริวรรณโน
หัวหนาแผนกควบคุมการจายไฟ
ลําดับที่ 2
นายพิเชษฐ
โชติชวง
ผูชวยหัวหนาแผนกควบคุมการจายไฟ
เจาหนาที่ศูนยควบคุมการจายไฟ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต (จังหวัดยะลา)
1. นายภัทรวรรธน
เพ็ชรสังฆาต
วิศวกรระดับ 5
2. นายอาวุธ
สุขโชติ
วิศวกรระดับ 5
3. น.ส.พลอยพิมพ
แกลวทนง
วิศวกรระดับ 5
4. นายจิรวัฒน
ฉายแสงเจริญ
วิศวกรระดับ 4
5. นายนพพร
แววภักดี
พนักงานชางระดับ 7
6. นายจิรพงศ
สุวรรณรัศมี
พนักงานชางระดับ 6
7. นายมนชัย
แกนแทน
พนักงานชางระดับ 6
8. นายเจษฎาพงษ
จินดานุ
พนักงานชางระดับ 5
9. นายเพิ่มศักดิ์
สระทอง
พนักงานชางระดับ 5
10.นายศตวรรษ
จันทรแดง
พนักงานชางระดับ 5
11.นายสมภพ
ขุนโหร
พนักงานชางระดับ 5

