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ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่ มี ร ะบบโครงข่ ายพลั งงานต้ อ งยิ น ยอมให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การพลั งงานรายอื่ น ใช้ ห รื อ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญ าตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน
ประกาศกําหนด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้ า จึ งเห็ น สมควรให้ มีก ารปรับ ปรุง ข้อกําหนดเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติก ารระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าของ
กฟผ. เพื่อกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ให้มีความชัดเจน
ครอบคลุมระเบียบวิธีปฏิบัติก่อนการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติหลังการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงขั้นตอนการประสานงานด้านปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และ คุณภาพระบบไฟฟ้า ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าว
ทั้ ง นี้ ผู้ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ของ กฟผ. จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ออกประกาศข้อกําหนดฉบับนี้ เป็นต้นไป และให้ยกเลิก
บรรดา ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งอื่นใด ในข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว หรือ ขัดแย้งกับข้อกําหนดนี้ ให้ใช้ข้อกําหนดนี้แทน
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นิยามคําศัพท์
“ระบบไฟฟ้า”

ระบบผลิตไฟฟ้า และระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่อยู่ภายใต้ปฏิบัติการ และ
ควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า”

ระบบส่ งไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ
ระบบจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) หรื อ ระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“ระบบผลิตไฟฟ้า”

โรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่ได้รับใบอนุญ าตการประกอบกิจการไฟฟ้ าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และจ่ายพลัง
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

“ศูนย์ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า”

ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือ ศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า

“ศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า”

หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการควบคุมระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

“ผู้รับใบอนุญาต”

ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การไฟฟ้ าตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

“ใบอนุญาต”

ใบอนุญ าตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญ ญั ติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

“การไฟฟ้า”

การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
(กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“ผู้ขอเชื่อมต่อ”

ผู้ที่ขออนุญาตจากการไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

“ผู้เชื่อมต่อ”

ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าให้เชื่อมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ได้แก่ 1) ผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP), 2) โรงไฟฟ้ า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 3) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small
Power Producer : SPP), 4) ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ านอกสั ญ ญา (Independent
Power Supplier : IPS), 5) การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย, 6) ระบบไฟฟ้าอื่น ๆ
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“ผู้ใช้ไฟฟ้า”

ผู้ที่ทําสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

“จุดเชื่อมต่อ”

ตําแหน่งที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

“จุดติดตั้งมาตรวัด”

จุดติดตั้งมาตรวัดค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สําหรับการซื้อ
ขายไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามสัญญาระหว่างผู้เชื่อมต่อกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

“จุดต่อร่วม”

ตํ าแหน่ งในระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าที่ อยู่ ในบริเวณเดี ยวกั บผู้
เชื่อมต่อรายอื่น

“การเชื่อมต่อ”

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุด
เชื่อมต่อ

“การปลดการเชื่อมต่อ”

การปลดอุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อ ออกจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า

“การจ่ายไฟฟ้าแบบ
แยกตัวอิสระ
(Islanding)”

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเดินเครื่องจ่ายไฟเลี้ยงระบบไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อโดย แยกตัวออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
(Independent Power
Producer : IPP)”

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปริมาณมากกว่า 90 เมกะวัตต์

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(Small Power
Producer : SPP)”

ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ทั้ ง ภาคเอกชน รั ฐ บาล หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ที่จําหน่ายไฟฟ้าให้
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย มี ป ริ ม าณพลั งไฟฟ้ า ตามสั ญ ญา
มากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทั้งประเภทสัญญา Firm
และประเภทสัญญา Non-Firm

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ประเภท Firm (SPP
Firm)”

ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ทั้ ง ภาคเอกชน รั ฐ บาล หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ที่จําหน่ายไฟฟ้าให้
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย มี ป ริ ม าณพลั งไฟฟ้ า ตามสั ญ ญา
มากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ที่ได้รับค่าไฟฟ้าในส่วน
Capacity Payment ด้วย
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“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ประเภท Non-Firm (SPP
Non-Firm)”

ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ทั้ ง ภาคเอกชน รั ฐ บาล หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ที่จําหน่ายไฟฟ้าให้
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย มี ป ริ ม าณพลั งไฟฟ้ า ตามสั ญ ญา
มากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ที่ไม่ได้รับค่าไฟฟ้าในส่วน
Capacity Payment

“ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา
(Independent Power
Supplier : IPS)”

ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไปที่มี
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า ของตนเองและผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ เองหรื อ ขายให้
ประชาชนโดยไม่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า แต่ขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
ของการไฟฟ้าและได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อแล้ว ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

“เหตุผิดปกติ”

เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ
การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือคุณ ภาพไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่ มี
ไฟฟ้าดับ และไม่มีไฟฟ้าดับ

“เหตุฉุกเฉิน”

เหตุ ก ารณ์ ที่ เป็ น ไปโดยปั จจุบั น ทั น ด่ วน โดยไม่ ค าดคิ ดหรือคาดการณ์
ล่ วงหน้ า เช่น เหตุ ขัด ข้องจากระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ระบบส่ งไฟฟ้ า ระบบ
จําหน่ ายไฟฟ้ า เป็น เหตุให้ ก ารไฟฟ้าไม่ สามารถควบคุมระบบให้อยู่ ใน
สภาพปกติ ได้ หรือ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจจะทํ าให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิต และ
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ โดยต้อง
ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ อย่างเร่งด่วน หรือ เหตุผิดปกติที่ทางการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่า
เกิด หรือก่อให้เกิดการสูญ เสียเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นวงกว้าง
หรือทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

“คุณภาพไฟฟ้า”

อัตราการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือความถี่ไฟฟ้า โดยผู้
เชื่อมต่อต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตตามมาตรฐานทีก่ ารไฟฟ้ากําหนดไว้ทั้ง
ในกรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกติ

“ไฟฟ้าดับ”

การขัดข้องในระบบผลิตไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีผลทําให้ระบบ
ไฟฟ้าหยุดการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

“กระแสไฟฟ้าไหลย้อน”

เหตุการณ์ที่มีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลออกจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจําหน่าย (กฟน., กฟภ.) เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)
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“ระบบควบคุมระยะไกล
(Supervisory Control
And Data Acquisition:
SCADA)”

ระบบการควบคุมดูแลทางไกลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม และ/หรือ การ
ชี้บ อกสถานะของอุ ป กรณ์ ที่ อ ยู่ ในระบบโครงข่ ายไฟฟ้ า หรือ ระบบที่
รวบรวมข้ อ มู ล สํ า หรั บ การ Operate ระบบ เช่ น ความถี่ ข องระบบ,
แรงดัน, Load Flow, สถานะของ Breaker เป็นต้น ทําการประมวลผล
และแสดงข้อมูลในศูนย์ควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

“ระบบป้องกันระยะไกล
(Teleprotection
System)”

ระบบป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สั่งการโดยผ่านระบบสือ่ สาร

“การทดสอบเดินเครื่องใน
ลักษณะ Trial Run”

การทดสอบเดินเครื่อ งโรงไฟฟ้ าอย่ างต่อเนื่ องของผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ ารายเล็ก
ประเภทสัญญา Firm ตามแผนทดสอบเดินเครื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ งประเทศไทย ก่ อ นเริ่ ม ต้ น ซื้ อ ขายไฟฟ้ า ตามสั ญ ญา ซึ่ งผู้ เชื่ อ มต่ อ
จะต้องจัดหาและจัดเตรียมให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ครบถ้วนตามข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกับ การเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ าและต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้อ กํ าหนดเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ การ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

“โรงไฟฟ้าประเภท
เชื้อเพลิงพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable
Energy)”

โรงไฟฟ้าที่มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่
(ก) พลังงานนอกรูปแบบ เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ําขนาด
เล็ ก เป็ น ต้ น ซึ่ งต้ อ งไม่ ใช่ ก ารใช้น้ํ ามั น ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิ น
และพลังนิวเคลียร์
(ข) กากหรือเศษวัส ดุเหลือ ใช้ในการเกษตร หรือกากจากการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการเกษตร
(ค) ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากกาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร
หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการเกษตร
(ง) ขยะมูลฝอย
(จ) ไม้จากการปลูกป่าเป็นเชื้อเพลิง
โดยโรงไฟฟ้าประเภท (ข) (ค) (ง) และ (จ) สามารถใช้เชื้อเพลิงในเชิง
พาณิชย์ เช่น น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเสริมได้
แต่ทั้งนี้พลังงานความร้อนที่ได้จากการใช้เชื้อเพลิงเสริมในแต่ละรอบปี
ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 25 ของพลั ง งานความร้ อ นทั้ ง หมดที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตในรอบปีนั้น ๆ
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“โรงไฟฟ้าระบบ
Cogeneration”

โรงไฟฟ้าที่มีการผลิตทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่สามารถ
นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ (Useful Heat Energy) ด้ ว ยกระบวนการผลิ ต
เดียวกันของโรงไฟฟ้าหนึ่ง

“First Energization”

การรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก

“First
Synchronization”

การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก

“Independent
Engineer (IE)”

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน
ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเทคนิค และด้าน
การเงิน ให้ ค วามเห็ น ต่ อ โครงการด้ านความเหมาะสมของเทคโนโลยี
สมรรถนะของโรงไฟฟ้ า ตรวจสอบติ ด ตามความก้ าวหน้ าพร้อ มกั บ ให้
คํ า แนะนํ า ในการดํ าเนิ น โครงการ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ให้
โครงการ

“EPC Contract”

สัญญาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้าง
(Engineering Procurement Construction) และทดสอบโรงไฟฟ้า ซึ่ง
อาจมีการปรับปรุง หรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมได้

“Operating
Characteristics”

ค่าที่กําหนดความสามารถของหน่วยผลิตไฟฟ้าในการตอบสนองต่อคําสั่ง
การ

“Generator’s
Apparatus”

อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่โรงไฟฟ้าเป็นเจ้าของ โดยมีการเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบ กฟผ. และเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต
ควบคุม หรือวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ

“Site Responsibility
Schedule”

รายการที่ กฟผ. จัดทําขึ้น เพื่อแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วน
ความเป็นเจ้าของ การควบคุมการปฏิบัติงาน และ ความปลอดภัย ของ
พื้นที่หนึ่ง ๆ

“มาตรฐานความมั่นคง
N-1”

ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณี อุปกรณ์หลักใน
ระบบไฟฟ้าหลุดออกจากระบบไฟฟ้า 1 อุปกรณ์
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บทที่ 1
เรื่องทั่วไป
1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขต
1.1.1 วัตถุประสงค์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ของ กฟผ. ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ผู้ที่เชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกรายรับทราบหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และตามข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุด
เชื่อมต่อ เพื่อให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีคุณภาพการจ่ายไฟที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย โดยไม่ทํา
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและส่วนรวมเสียประโยชน์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้เชื่อมต่อทุกราย หรือ
เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1.1.2 ขอบเขต
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ของ กฟผ. ฉบับนี้ ใช้
กับผู้เชื่อมต่อ และผู้ขอใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อทุกราย ดังนี้
(1) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP)
(2) โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(3) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
(4) ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา (Independent Power Supplier : IPS)
(5) การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
(6) ระบบไฟฟ้าอื่น
1.2 ความรับผิดชอบของผูเ้ ชื่อมต่อ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ของ กฟผ. ฉบับนี้ ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ร่วมกับผู้เชื่อมต่อทุก
รายที่อยู่ในขอบเขตของข้อกําหนดฉบับนี้ โดยผู้เชื่อมต่อมีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม จัดหา หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามี
คุณภาพการจ่ายไฟอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด และมีความมั่นคงปลอดภัย โดย กฟผ. สงวนสิทธิ์ใน
การดําเนินการดังนี้
1.2.1 กฟผ. สงวนสิ ท ธิ์ในการปลดการเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งกํ าเนิ ด ไฟฟ้ า หรือ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ าของผู้
เชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว หาก กฟผ. เห็นว่า ผู้เชื่อมต่อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดข้อใดข้อ
หนึ่งที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดด้านปฏิบัติการนี้
1.2.2 ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ กรณี ที่ อ าจทํ าให้ เกิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ก ารระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า บุคคล หรือ ทรัพย์สิน กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการปลดการเชื่อมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
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1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.7
1.2.8

หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
เชื่อมต่อทราบล่วงหน้า
กฟผ. สงวนสิ ท ธิ์ ในการปลดการเชื่ อ มต่ อ เครื่อ งกํ าเนิ ด ไฟฟ้ า หรื อ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ าของผู้
เชื่อมต่อ หากตรวจพบว่าการเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อมีผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า หรือความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
หาก กฟผ. มีความเห็นหรือพบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มีความปลอดภัย
หรืออาจจะส่งผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อต้องดําเนินการปรับปรุงและแจ้งให้
กฟผ. เข้าร่วมการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ของข้อกําหนดนี้
เพื่อความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยผู้เชื่อมต่อจะต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตาม
ผู้เชื่อมต่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิต หรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อจากส่วนที่ได้รับอนุญาตให้
เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า แล้ ว จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก กฟผ. ก่ อ น โดยส่ ง
รายละเอียดแผนการเพิ่มกําลังการผลิต หรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อให้ กฟผ. พิจารณา
ก่อนจะเริ่มดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 เดือน
กฟผ. ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ของผู้เชื่อมต่อที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
หากเกิดความเสียหายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือ บุคคลอื่น ๆ ที่ กฟผ. ตรวจสอบสาเหตุ
แล้วพบว่าเกิดจากการกระทําของผู้เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้น

1.3 มาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply)
เนื ่อ งจาก กฟผ. กํ า หนดมาตรฐานการจ่า ยไฟฟ้า และคุณ ภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply) ให้กั บ ผู้
เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพ
และควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ได้กําหนดไว้ รวมถึงผู้เชื่อมต่อ
ต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลงกว่าระดับที่กาํ หนด
1.3.1 มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าที่ กฟผ. กําหนด
1.3.1.1 ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ
(1) ในภาวะปกติ แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมไว้ไม่เกิน ±5% ของ Nominal Voltage
หมายเหตุ : ยกเว้นในกรณีที่มีการร้องขอหรือมีเหตุจําเป็นอื่น ๆ ที่ กฟผ. พิจารณาแล้ว
เห็ น สมควรและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า กฟผ. จะควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้าในภาวะปกติเกินกว่าค่าที่กําหนดดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินกว่า ±10% ของ
Nominal Voltage
(2) ในภาวะผิดปกติ ค่าแรงดันไฟฟ้าอาจมีค่าเบี่ยงเบนไปถึงหรือมากกว่า ±10% ได้
(3) ผู้เชื่อมต่อที่เป็นโรงไฟฟ้าทุกประเภท ต้องควบคุมการเดินเครื่องเพื่อช่วยรักษาสภาพ
แรงดันไฟฟ้าของระบบในช่วง ±10% ของ Nominal Voltage ได้
-9-

1.3.1.2 ความถี่ของระบบไฟฟ้า
ในภาวะปกติความถี่ของระบบไฟฟ้าจะถูกควบคุมไว้ไม่เกิน 50 ± 0.5 Hz ยกเว้นกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินอาจมีความเบี่ยงเบนมากกว่า ±0.5 Hz
1.3.1.3 แรงดันและกระแสผิดเพี้ยน (Voltage and Current Distortion)
กฟผ. กําหนดให้ผู้เชื่อมต่อแต่ละรายที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นชนิด Non-linear Load ต้องควบคุม
Harmonic Distortion ไม่เกินระดับที่กําหนดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้เชื่อมต่อรายอื่นๆ
ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) คํานวณจากสมการ
THDV

=

V V V
V
2

2

2

2

3

4

 ..........

X 100 %

1

THDV
V1

Vn

= ค่าความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (%)
= แรงดัน RMS ของส่วนประกอบความถี่หลักมูลหรือ
Fundamental Frequency (ความถี่ 50 Hz)
= แรงดันฮาร์มอนิกอันดับที่ n มีค่าตั้งแต่ 2 เป็นต้นไป

ขีดจํากัดของแรงดันฮาร์มอนิก เป็นค่าขีดจํากัดของทั้งแรงดันฮาร์มอนิก (%) แต่ละอันดับ
( Vn ) และค่าความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (THDV) ที่ผู้เชื่อมต่อต้องไม่ทําให้แรงดัน ฮาร์มอนิกที่
จุดเชื่อมต่อเกินกําหนด โดยจะกําหนดเป็นระดับวางแผน (Planning Level) แสดงดังตารางที่ 1.1
ระดับวางแผน (Planning Level) ระดับของแรงดันฮาร์มอนิกหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่ การ
ไฟฟ้าใช้กําหนดเป็นเป้าหมายเพื่อวางแผนควบคุมมิให้แรงดันฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าโดยรวมหรือ
ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าเกินกว่าระดับดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม
ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสําหรับระบบไฟฟ้า 230/400 V
ฮาร์มอนิกอันดับคี่
ฮาร์มอนิกอันดับคี่
ฮาร์มอนิกอันดับคู่
ที่ไม่ใช่จํานวนเท่าของ 3
ที่เป็นจํานวนเท่าของ 3
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%
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ตารางที่ 1.2 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสําหรับระบบไฟฟ้า 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV
ฮาร์มอนิกอันดับคี่
ฮาร์มอนิกอันดับคี่
ฮาร์มอนิกอันดับคู่
ที่ไม่ใช่จํานวนเท่าของ 3
ที่เป็นจํานวนเท่าของ 3
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%

ตารางที่ 1.3 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสําหรับระบบไฟฟ้า 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกว่า
ฮาร์มอนิกอันดับคี่
ฮาร์มอนิกอันดับคี่
ฮาร์มอนิกอันดับคู่
ที่ไม่ใช่จํานวนเท่าของ 3
ที่เป็นจํานวนเท่าของ 3
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%

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าจึงไม่
อนุญาตให้มีการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในทุกกรณี
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ขีดจํากัดของกระแสฮาร์มอนิก เป็นค่าขีดจํากัดของกระแสฮาร์มอนิกแต่ละอันดับที่จุดเชื่อม
ต่อมีหน่วยเป็นแอมแปร์ ต้องไม่ทําให้กระแสฮาร์มอนิกที่จุดเชื่อมต่อไหลเข้าระบบของการไฟฟ้าเกิน
กําหนด โดยต้องทราบตัวแปรดังต่อไปนี้
(1) System Voltage คื อ ระดั บ แรงดั น ของระบบไฟฟ้ าที่ ผู้ ใช้ ไฟฟ้ าต้ อ งการเชื่ อ มต่ อ กั บ
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เช่น 69 หรือ 115 kV เป็นต้น
(2) Total Available Power คือกําลังจ่ายไฟฟ้ารวมของระบบไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการ
เชื่อมต่อ มีค่าเท่ากับขนาดพิกัดของ Line Rated ของสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่าง
ผู้ใช้ไฟฟ้า กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. หรือ ขนาดพิกัดของ Power Transformer
ในสถานีย่อย Bay ที่จ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
(3) Agreed Power คือปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทําสัญญากับการไฟฟ้า
(4) Minimum Short Circuit Power คือกําลังไฟฟ้ าลัดวงจรชนิด สามเฟสต่ําสุ ดที่ จุดต่อ
ร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า
(5) Coincidence Factor คือตัวประกอบสําหรับชดเชยผลจากการทํางานที่ไม่พร้อมกัน
ของโหลดที่หลากหลาย โดยทั่วไปมีค่าระหว่าง 0.4 - 1.0 หากไม่ทราบให้กําหนดค่าเป็น
1.0
(6) Transfer Factor คือตัวประกอบเพื่อคํานึงถึงผลจากการถ่ายโอนแรงดันฮาร์มอนิกจาก
ระบบไฟฟ้ า ที่ อ ยู่ เหนื อ ขึ้ น ไป (Upstream System) ลงมาสู่ ร ะบบไฟฟ้ า ที่ ผู้ ใช้ ไฟฟ้ า
ต้องการเชื่อมต่อ โดยทั่วไปกําหนดให้มีค่าเป็น 1.0
ค่าตัวแปรเหล่านี้จะใช้คํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร์มอนิก โดยโปรแกรมของการไฟฟ้า (อ้างอิง
มาตรฐาน IEC 61000-3-6 (1996)) โดยแสดงตัวอย่างขีดจํากัดของการเชื่อมต่อที่ 115 kV ดังนี้
(1) ค่าระดับแรงดันของระบบไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อ : 115 kV
(2) ค่ากําลังจ่ายไฟฟ้ารวมของระบบไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อ สําหรับกรณีนี้คือ
ขนาดพิกัดของหม้อแปลงกําลังภายในสถานีต้นทาง : 600 MVA
(3) ค่าขนาดการขอใช้ไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทําสัญญากับการไฟฟ้า : 80 MVA
(4) ค่ากําลังไฟฟ้าลัดวงจรชนิดสามเฟสต่ําสุดที่จุดต่อร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า : 2,000 MVA
(5) ค่าตัวประกอบสําหรับชดเชยผลจากการทํางานที่ไม่พร้อมกันของโหลดที่หลากหลาย
โดยทั่วไปมีค่าระหว่าง 0.4 - 1.0 หากไม่ทราบให้กําหนดค่าเป็น 1.0
(6) ค่าตัวประกอบเพื่อคํานึงถึงผลจากการถ่ายโอนแรงดันฮาร์มอนิกจากระบบไฟฟ้าที่อยู่
เหนือขึ้นไปลงมาสู่ระบบไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อลงในช่อง Transfer Factor
โดยทั่วไปกําหนดให้มีค่าเป็น 1.0
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ตารางที่ 1.4 ขีดจํากัดกระแสฮาร์มอนิกสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายนี้
Order
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Limit (A)
6.7
8.9
2.7
9.5
2.0
6.8
1.3
2.6
1.0
5.0
0.8
4.2
0.7

Order
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Limit (A)
0.7
0.6
2.2
0.6
1.9
0.5
0.5
0.5
1.1
0.4
1.0
0.4
0.4

Order
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Limit (A)
0.4
0.8
0.3
0.7
0.3
0.3
0.3
0.6
0.3
0.5
0.3
0.3
0.3

Order
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Limit (A)
0.5
0.2
0.4
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.3
0.2

1.3.1.4 ความรุนแรงของไฟกระพริบ (Flicker)
ลูกค้ารายที่มีการใช้อุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตที่มีผลทําให้เกิดไฟกระพริบ ต้องควบคุม
ไม่ให้เกินกําหนดดังนี้
ตารางที่ 1.5 ขีดจํากัดค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ (รวมทั้ งระดับความค่าความรุนแรงของไฟ
กระพริบที่มีอยู่เดิม)
ระดับแรงดันไฟฟ้า
ที่จุดต่อร่วม
115 kV หรือต่ํากว่า
มากกว่า 115 kV

ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ
ระยะสั้น (Pst)
1.0
0.8

ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ
ระยะยาว (Plt)
0.8
0.6

Pst = ค่าที่ ใช้ป ระเมิ น ความรุน แรงของไฟกระพริบในช่วงเวลาสั้น ๆ (10 นาที ) ซึ่ งได้จาก การ
ตรวจวัดค่าแรงดันกระเพื่อมของระบบเดิมและของอุปกรณ์ตัวใหม่ที่จะนํามาต่อเข้ากับระบบ
โดยใช้ Flickermeter (ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-15) ตรวจวัดค่าความรุนแรงของไฟ
กะพริบระยะสั้น (Short-Term Severity Values, Pst)
Plt = ค่าที่ใช้ประเมินความรุนแรงของไฟกระพริบในระยะยาว (2-3 ชั่วโมง)
Plt  3

1
N

N

[ P
j 1

stj

]3

N = จํานวน Pst ในช่วงเวลาตรวจวัด ปกติจะประมาณ 2 ชั่วโมง ดังนั้น N = 12
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1.3.1.5 แรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance)
คื อ ภาวะที่ ข นาดของแรงดั น ไฟฟ้ าในแต่ ล ะเฟสหรื อ มุ ม ของแรงดั น ไฟฟ้ าระหว่ า งเฟสที่
ต่อเนื่ องกันในระบบไฟฟ้ าสามเฟสมี ค่าไม่เท่ากัน (พิจารณาเฉพาะองค์ประกอบความถี่หลักมูล,
Fundamental Component)
ตั ว ประกอบแรงดั น ไม่ ได้ ดุ ล (Voltage Unbalance Factor, u) หมายถึ ง อั ต ราส่ ว น
ระหว่างขนาดขององค์ประกอบลําดับลบต่อขนาดขององค์ประกอบลําดับบวกของแรงดันไฟฟ้าที่
ความถี่หลักมูล โดยแสดงเป็นค่าร้อยละดังนี้
u (%) 

1  3  6
 100
1  3  6

เมื่อ

 

Ua Ub Uc
2
2
2
Ua Ub Uc
4

4



4



2

การไฟฟ้าได้กําหนดระดับวางแผนของแรงดันไม่ได้ดุลสําหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 1.6 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการควบคุมแรงดันไม่ได้ดุลในระบบไฟฟ้าโดยรวมให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตารางที่ 1.6 ระดับวางแผนของแรงดันไม่ได้ดุลสําหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย
ระดับแรงดันไฟฟ้า
230 kV หรือสูงกว่า
69 และ 115 kV

ตัวประกอบแรงดันไม่ได้ดุล (%)
0.8
1.4

1.3.2 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อตามที่การไฟฟ้ากําหนด
1.3.2.1 การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าที่การไฟฟ้ากําหนด
(1) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาแรงดันและความถี่ไม่ให้ด้อยกว่า หรือพยายามทําให้ดีกว่าค่าที่ระบุ
ไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.1 และ 1.3.1.2
(2) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาแรงดันและกระแสผิดเพี้ยนที่จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้า ไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.3
(3) ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งพยายามลดระดั บ ความรุ น แรงของไฟกระพริ บ ที่ อ าจเกิ ด จากการใช้
อุ ป กรณ์ ห รือ กระบวนการผลิ ต ของ ผู้ เชื่ อ มต่ อ หรื อ จากลู ก ค้ าของ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ณ จุ ด
เชื่ อมต่ อเข้ าระบบโครงข่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าไม่ให้ เกิ น ค่ าที่ ระบุ ไว้ในข้อกําหนดที่
1.3.1.4
(4) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาภาวะแรงดันไม่ได้ดุล ณ จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.5
1.3.2.2 ข้อกําหนดอื่นๆ
(1) ผู้เชื่อมต่อจะต้องขอข้อมูลระดับแรงดันและระดับคุณภาพไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าต้องการให้ผู้เชื่อมต่อควบคุม เพื่อใช้ในการออกแบบของผู้
เชื่อมต่อในกรณีที่การไฟฟ้าตรวจพบว่า ผู้เชื่อมต่อไม่สามารถรักษา หรือควบคุมคุณภาพ
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ไฟฟ้าได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.2.1 กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนการ
อนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียกับระบบไฟฟ้า
และผู้เชื่อมต่อจะต้องรีบดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และเสนอแผนการปรับปรุงให้ กฟผ.
เพื่อพิจารณา
(2) สําหรับผู้เชื่อมต่อที่เป็นโรงไฟฟ้าจะต้องจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแก่
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยจะต้องจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไว้อย่างน้อย 4 Mode
ดังนี้
(2).1 Remote High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันด้าน High Side
ของ Generator Transformer โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านระบบ SCADA
โรงไฟฟ้ า จะต้ อ งจั ด เตรี ย ม Point Control And Monitor ทั้ ง Analog และ
Digital ให้ ค รอบคลุ ม การใช้ งาน และระบบสื่อ สารจะต้ องมีทั้ ง Primary และ
Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
(2).2 Remote High Side MVAR Control คื อ การควบคุ ม Reactive Power ด้ า น
High Side ของ Generator Transformer โดยศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ผ่ าน
ระบบ SCADA โรงไฟฟ้ า จะต้ อ งจั ด เตรี ย ม Point Control And Monitor ทั้ ง
Analog และ Digital ให้ ค รอบคลุ ม การใช้ งาน และระบบสื่ อ สารจะต้ อ งมี ทั้ ง
Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
(2).3 Local High Side Voltage Control คื อ การควบคุ ม แรงดั น ด้ า น High Side
ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟ้า ในกรณี เกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
อัน สุด วิสัย ทํ าให้ ระบบสื่ อ สารหรืออุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ที่ ใช้เชื่ อมต่ อ ระหว่างศู น ย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า กับ โรงไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถควบคุม
แรงดั น ด้าน High Side ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟ้ าเอง โดย
รับคําสั่งการจาก ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านระบบ Voice Communication
หรืออื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
(2).4 Local High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ด้าน High
Side ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟ้า ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุอันสุดวิสัย ทําให้ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า กับ โรงไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถควบคุม
Reactive Power ด้ า น High Side ข อ ง Generator Transformer โ ด ย
โรงไฟฟ้าเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านระบบ Voice
Communication หรือ อื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
ในกรณีที่ใช้ Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control โรงไฟฟ้าต้องใช้
Voltage Droop ถ้ า มี Generating Unit หรื อ โรงไฟฟ้ า มากกว่ า 1 Unit ขึ้ น ไปที่
เชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ บั ส หรื อ ระบบส่ ง โดย Voltage Droop นี้ ต้ อ งสามารถเพิ่ ม หรื อ ลด
MVAR ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และปรั บ ให้ MVAR ของแต่ ล ะ Unit มี ค วามสมดุ ล
(Balance) ตามค่าที่ระบุใน Capability Curve
สําหรับผู้เชื่อมต่อที่ใช้อุปกรณ์ Inverter จะต้องสามารถ Remote ไปควบคุมแรงดัน
ที่จุดเชื่อมต่อตามที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งการได้
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บทที่ 2
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP)
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ของ กฟผ. สําหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) นี้ ใช้กับผู้เชื่อมต่อ และผู้ขอใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อ
ดังนี้
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP)
- โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2.1 การปฏิบตั ิการก่อนการเริ่มต้นการเชือ่ มต่อ
ผู้เชื่อมต่อทุ กรายต้ อ งปฏิ บั ติตามมาตรฐานการติดตั้งและการเชื่อมต่ อระบบโครงข่ายไฟฟ้ าก่ อนการ
เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อต้องทดสอบเดินเครื่อง หรือทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อตามเกณฑ์ที่กําหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ความความมั่นคง ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย
และคุ ณ ภาพไฟฟ้ า ยังคงเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ กําหนด ซึ่งผู้ข อเชื่ อมต่ อ มี ห น้ าที่ ต้อ งปฏิ บั ติต ามระเบี ย บ
ข้อกําหนดดังนี้
2.1.1 การรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Energization)
2.1.1.1 ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งให้ กฟผ. รับทราบ เมื่ออุปกรณ์ใน Switchyard พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับ
ระบบ หลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดย
ผู้เชื่อมต่อและผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้กําหนดวันที่จะทดสอบแต่จะต้องไม่เกิน 10 วันหลังจากที่
แจ้ง กฟผ.
2.1.1.2 ผู้เชื่อมต่อต้องดําเนินการตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ใน Switchyard
ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในวันที่ได้ตกลงกันไว้ตามข้อ 2.1.1.1 และ กฟผ.
สามารถเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ได้ แต่ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
เอง
2.1.1.3 กฟผ. จะตรวจสอบผลของการตรวจสอบและทดสอบการเชื่ อ มต่ อ ของอุ ป กรณ์ ใ น
Switchyard ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หลังจากนั้น กฟผ. จะ
ออกใบรับรองให้แก่ผู้เชื่อมต่อ แต่ถ้าหากผลการตรวจสอบไม่ผ่าน กฟผ. จะต้องรายงาน
ข้อสรุปของผลการตรวจสอบและทดสอบดังกล่าวภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับผลการ
ตรวจสอบและทดสอบ โดยจะต้องเขียนอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ยังไม่พร้อมให้เชื่อมต่อลงใน
รายงาน
2.1.1.4 หาก กฟผ. รายงานว่าอุปกรณ์ใน Switchyard ของผู้เชื่อมต่อไม่พร้อมสําหรับการเชื่อมต่อ
ผู้เชื่อมต่อจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยผู้เชื่อมต่อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองตามที่ กฟผ. แจ้งไว้
และผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งกลับมาที่ กฟผ. เมื่อต้องการจะตรวจสอบอุปกรณ์โดยที่ กฟผ.
และผู้เชื่อมต่อจะกําหนดวันที่ตรวจสอบร่วมกัน
หลังจากการตรวจสอบดังกล่าว หาก กฟผ. มีรายงานว่าอุปกรณ์ใน Switchyard ไม่
พร้อมสําหรับการเชื่อมต่อ กฟผ. และผู้เชื่อมต่อจะต้องร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุ
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ของความไม่ พ ร้อ มดั งกล่ าว ซึ่ งถ้ าหากมี ข้ อ พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น ระหว่ างผู้ เชื่ อ มต่ อ และ กฟผ.
จะต้ องเรียก Independent Engineer (IE) ทําหน้ าที่ เป็ นผู้เชี่ ยวชาญตามสั ญ ญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ า โดยค่ าใช้ จ่ ายของ Independent Engineer จะต้ องรับ ผิด ชอบโดย กฟผ. หากมี
รายงานสรุ ป ว่ า อุ ป กรณ์ ใ น Switchyard สมบู ร ณ์ แต่ ถ้ า หากมี ร ายงานว่ า อุ ป กรณ์ ใ น
Switchyard ไม่พร้อมเชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ Independent
Engineer
ส่วนค่าใช้จ่ายของการทํางานเพิ่มเติมที่จําเป็น จะเป็นภาระของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของความไม่พร้อมดังกล่าว
2.1.1.5 ก่อนที่จะมีการแจ้งขอขนานกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เชื่อมต่อจะต้องมีใบรับรองจาก
Independent Engineer ว่าผู้เชื่อมต่อได้เสร็จสิ้นการทดสอบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดย
กฟผ. จะถือว่าใบรับรองจาก Independent Engineer เป็นหลักฐานแจ้งความพร้อมของผู้
เชื่อมต่อในการเชื่อมต่อกับระบบของ กฟผ. (ยกเว้นโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้พิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจรับสมรรถนะโรงไฟฟ้าแทน Independent Engineer)
2.1.2 การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization)
2.1.2.1 ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งส่ ง Test Protocol สํ า หรั บ Commercial Operation Test ให้ กฟผ.
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการ Test ไม่ ต่ํ า กว่ า 6 เดื อ น ซึ่ ง Test Protocol จะประกอบด้ ว ย
กระบวนการทดสอบ, การวัด, อุปกรณ์การวัด, วิธีการคํานวณผลลัพธ์ และกฎเกณฑ์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
2.1.2.2 หลังจาก กฟผ. ได้รับกระบวนการทดสอบแล้ว ถ้าหากไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ภายใน 45 วัน
ให้ถือว่ากระบวนการนั้นได้รับการยืนยันจากทาง กฟผ. แล้ว
2.1.2.3 ผู้เชื่อมต่อต้องส่งรายงาน Certificate จาก Independent Engineer เพื่อเป็นการยืนยันว่า
Generating Unit นั้ น ผ่ า น การท ดสอบ Final Synchronization Test แล้ ว โดยใบ
Certificate นี้ให้ถือเป็นหลักฐานการยืนยันความพร้อมของ Generating Unit
2.1.2.4 ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้ง กฟผ. ล่วงหน้า 30 วันก่อนทําการทดสอบ
2.1.2.5 ทั้งผู้เชื่อมต่อ และ กฟผ. ต้องเห็นชอบร่วมกันกับการทดสอบนี้
2.1.2.6 ผู้เชื่อมต่อต้องส่ง Test Schedule ให้กับ กฟผ. ล่วงหน้าไม่ต่ํากว่า 7 วัน
2.1.2.7 ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบความพร้อมด้านสื่อสาร ระบบควบคุมและป้องกัน
และออกเอกสารยืนยันให้ผู้เชื่อมต่อเริ่ม First Synchronization ได้
2.1.2.8 ผู้เชื่อมต่อดําเนินการทดสอบทุกรายการตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งทาง กฟผ. มี
สิทธิส่งผู้แทนตรวจสอบ หรือร่วมเป็นสักขีพยานการทดสอบนั้น ๆ
2.1.3 การดําเนินการก่อนการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
2.1.3.1 หลั ง จากจบการทดสอบ ให้ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ส่ ง รายงานและผลการทดสอบฉบั บ เบื้ อ งต้ น
(Preliminary Report) ให้ กฟผ. ภายใน 7 วัน

- 17 -

2.1.3.2 หลังจากได้รับรายงานและผลการทดสอบฉบับเบื้องต้น (Preliminary Report) ให้ กฟผ.
ส่งผลการตรวจสอบผลการทดสอบให้ผู้เชื่อมต่อภายใน 14 วัน
2.1.3.3 ภายใน 30 วันให้ผู้เชื่อมต่อส่งรายงานฉบับสมบูรญ์ (Final Report) ให้ กฟผ.
2.1.3.4 ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการเริ่มประกอบกิจการ
และต้องส่งหนังสือรับทราบการแจ้งซึ่งออกโดย กกพ. ให้ กฟผ. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวัน
ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD)
2.1.3.5 ผู้เชื่อมต่อต้องส่งเอกสารเหล่านี้ให้ กฟผ. ก่อน COD ไม่น้อยกว่า 5 วัน
2.1.3.5.1 การยื น ยั น จาก Independent Engineer ว่ า ได้ ถู ก สร้ า งขึ้ น ตามหลั ก ปฏิ บั ติ ที่
ถูกต้อง, คุณภาพวัสดุถูกต้องตามสัญญา EPC Contract
2.1.3.5.2 การยื น ยั น จาก Independent Engineer ว่ าได้ ทํ า การทดสอบ Commercial
Operation Test อย่ า งถู ก ต้ อ งตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า รวมถึ ง การทดสอบ
คุณ ลักษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้ า (Operating Characteristics) ด้วยเชื้อเพลิง
ต่าง ๆ
2.1.4 ภาคผนวกการจัดส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบ
2.1.4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชื่อมต่อ
ผู้เชื่อมต่อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและดําเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผู้เชื่อมต่อ
จะทําการจ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ
(ก) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุโดยเฉพาะการจัดส่งข้อมูลตาม Connected Data And
Information ที่ระบุใน Connection Code
(ข) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวข้อ 2.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย
(ค) แจ้งขอจ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่อกับ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุวันที่คาดว่าจะ
เริ่มทําการจ่ายไฟ
(ง) แจ้งข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้ กฟผ. เตรียม Site Responsibility Schedule
(1) รายการอุปกรณ์และรายการเครื่องจักรทั้งหมด
(2) รายชื่อผู้ปฎิบัติงานของผู้เชื่อมต่อซึ่งรับผิดชอบการประสานงานข้อมูลตามรายการ
ที่ระบุไว้ โดยระบุชื่อ ตําแหน่งงาน หน้าที่รับผิดชอบและสถานที่ปฏิบัติงานประจํา
(จ) แจ้งยืนยัน กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าผู้เชื่อมต่อที่จะขอเชื่อมต่อเข้าระบบได้ปฏิบัติ
ครบตามเงื่อนไขข้อกําหนด Generator’s Apparatus ตามที่ ระบุ ไว้ใน Connection
Code
ก่อนวันที่ผู้เชื่อมต่อจะเริ่มทําการจ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน
การได้รับอนุญาตในการก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หมายเหตุ
(1) ผู้เชื่อมต่อสามารถจัดส่งในวันเริ่มจ่ายไฟได้ แต่ต้องส่งก่อนเริ่มทําการจ่ายไฟเข้าจุดเชื่อม
ต่อ
(2) กฟผ. จะกําหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการก่อนวันที่ผู้เชื่อมต่อคาดว่าจะเริ่มทําการจ่ายไฟ
เข้ า จุ ด เชื่ อ มต่ อ ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 วั น ทํ า การ ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล
รายละเอียดของโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามรูปแบบที่กําหนดใน Connection Code
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2.1.4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟผ.
กฟผ. จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนวันที่คาดว่าผู้เชื่อมต่อจะเริ่มทําการ
จ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่อ
(ก) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวข้อ 2.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย
(ข) จัดเตรียม เห็นชอบ และจัดส่ง Site Responsibility Schedule ให้กับผู้เชื่อมต่อ ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลตามรายการด้านล่างพร้อมกําหนดขอบเขตส่วนที่ กฟผ. เป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบในการควบคุมการทํางาน และส่วนของผู้เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อ นั้น
(1) ตารางรายการอุปกรณ์ทั้งหมด
(2) รายการงานส่วนที่ กฟผ. จะดําเนินการ
(3) ตารางอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ในระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัด ระบบโทรมาตร และใน
ระบบควบคุม
(4) รายชื่อผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. ซึ่งรับผิดชอบการประสานงานข้อมูลตามรายการที่ระบุ
ไว้ โดยระบุชื่อ ตําแหน่งงาน หน้าที่รับผิดชอบและสถานที่ปฏิบัติงานประจํา
(ค) รายละเอี ย ดของวิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย ที่ กฟผ. จั ด ทํ า (Local Safety
Procedures) ตามหัวข้อ 2.3 ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว พร้อมรายชื่อผู้ประสานงาน
ด้านความปลอดภัยตามเงื่อนไขที่ระบุ
2.1.4.3 การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ
กฟผ. และ ผู้เชื่อมต่อ จะกําหนดวันตรวจสอบจุดเชื่อมต่อร่วมกัน ภายหลังจากที่ผู้เชื่อมต่อได้
ดําเนินการตามข้อ 2.1.4.1 แล้ว และ กฟผ. จะไม่ทําการผัดผ่อนการตรวจสอบหากไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
กฟผ. และผู้เชื่อมต่อจะร่วมกันตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการ
ทดสอบที่จําเป็น) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเริ่ม จ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่อ จะไม่ ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือ
อันตรายต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ กฟผ.
เมื่ อ กฟผ. พิ จารณาแล้ วว่า จุ ด เชื่ อ มต่ อ พร้อ มสํ าหรับ ทํ าการจ่ ายไฟเข้ าระบบ กฟผ. จะ
ดําเนินการออกหนังสือรับรองที่ กฟผ. ออกให้กับ โรงไฟฟ้า เพื่อยืนยันว่าโรงไฟฟ้าสามารถเริ่มทําการ
จ่ายไฟเข้า Connection Point ได้ (Certificate of Readiness) และแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับผู้เชื่อมต่อ
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน กฟผ. จะต้องระบุสาเหตุว่าเป็นที่จุดเชื่อมต่อ หรืออุปกรณ์
ตัวใด พร้อมด้วยเหตุผลการพิจารณา
ในกรณีที่ กฟผ. รายงานผลการตรวจสอบว่า จุดเชื่อมต่อไม่พร้อมสําหรับการจ่ายไฟเข้าระบบ
ให้ผู้เชื่อมต่อทําการปรับปรุงอุปกรณ์และ/หรือจุดเชื่อมต่อ แล้วจึงแจ้ง กฟผ. เพื่อนัดวันตรวจสอบใหม่
อีกครั้ง
2.1.4.4 การเชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
การจ่ า ยไฟฟ้ า เข้ า ระบบผ่ า นจุ ด เชื่ อ มต่ อ จะกระทํ า ได้ ภ ายหลั ง จากที่ กฟผ. ได้ อ อก
Certificate Of Readiness ให้ กั บ ทางผู้ เชื่ อมต่ อ แล้ ว โดย กฟผ. และผู้ เชื่ อ มต่ อ จะกํ า หนดวั น เริ่ ม
จ่ายไฟร่วมกัน
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2.1.4.5 ค่ า คุ ณ ลั ก ษณะของหน่ ว ยผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ล งทะเบี ย นไว้ กั บ กฟผ. (Registered Operating
Characteristics)
ข้ อ มู ล Planned Operating Characteristics ที่ ร ะบุ ใ น Connection Code ซึ่ ง เป็ น ส่ ว น
หนึ่ งของข้ อ มู ล Detailed Plannned ที่ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ได้ จั ด ส่ งให้ กั บ กฟผ. ตามเงื่อ นไข จะถู ก นํ ามา
พิ จ ารณาทบทวนใหม่ ต ามความจํ าเป็ น ภายหลั งจากที่ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ได้ เริ่ ม จ่ า ยไฟเข้ า ระบบและทํ า
Commissioning
ค่าที่ทําการปรับปรุงใหม่จะเรียกว่า Registered Operating Characteristics ซึ่งจะสะท้อน
ค่าความสามารถจริงของเครื่อง สอดคล้องตาม Prudent Practic
2.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า
เพื่อให้การจัดหากําลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ
ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงเชื่อถือได้ คุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐาน กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองมีเพียงพอ กฟผ. จึงได้
กําหนดขั้นตอนการประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งทั้ง กฟผ. และผู้เชื่อมต่อต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด ดังนี้
2.2.1 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Forecasting)
2.2.1.1 ความนํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหัวข้อ 2.2.1 นี้เกี่ยวกับการเตรียมการสําหรับทําคาดการณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อนําไปใช้ในการเตรียมแผนการเดินเครื่องต่าง ๆ ดังนี้
(ก) แผนการเดินเครื่องราย 5 ปี
(ข) แผนการเดินเครื่องรายปี
(ค) แผนการเดินเครื่องรายเดือน
(ง) แผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์
(จ) แผนการเดินเครื่องรายวัน
2.2.1.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หัวข้อ 2.2.1 คือ
(ก) กําหนดแหล่งที่มาหลัก ๆ ของข้อมูลซึ่ง กฟผ. จะใช้เตรียมการสําหรับคาดการณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า
(ข) อธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ กฟผ. จะนํามาพิจารณาในการเตรียมการสําหรับทํา
คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
(ค) วางขั้นตอนซึ่งจะทํ าให้แ น่ ใจว่าการคาดการณ์ ค วามต้องการใช้ไฟฟ้ าสําหรับ แผนการ
เดินเครื่องต่าง ๆ ถูกทําขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนการเดินเครื่องต่าง ๆ ดังกล่าว
2.2.1.3 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเครื่องราย 5 ปี
กฟผ. จะคาดการณ์ ค วามต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุ ด, ค่าพลังงานไฟฟ้ า รวมไปถึง กํ าลังผลิต
สํารองแต่ละเดือนในแต่ละปีของแผนการเดินเครื่องราย 5 ปี โดยพิจารณาจาก
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(ก) Demand Forecasts และ Load Factors รายปี ซึ่ ง ได้ ม าจาก Load Forecast For
Thailand Electric System
(ข) สถิติของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือนในแต่ละปี
(ค) นโยบายด้านกําลังผลิตสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความมั่นคง N-1
(ง) ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง กฟผ. เชื่อว่าเกี่ยวข้อง
2.2.1.4 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเครื่องรายปี
2.2.1.4.1 ในแต่ ล ะเดื อ นของแผนการเดิ น เครื่ อ งรายปี กฟผ. จะคาดการณ์ ค่ า ต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
(ก) สถิติปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ขายให้ กฟน., กฟภ. และ ลูกค้าตรง
(ข) สถิติปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน Station Service และที่สูญเสียในระบบ
ส่ง
(ค) ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน
(ง) ความต้องการกําลังผลิตสํารอง
2.2.1.4.2 ในการทําคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปนี้มาพิจารณา
(ก) คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้ในแผนการเดินเครื่องราย 5 ปี
(ข ) Demand Forecasts แ ล ะ Load Factors ร าย ปี ซึ่ งได้ ม าจ าก Load
Forecast For Thailand Electric System
(ค) สถิติปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ขายให้ กฟน., กฟภ. และ ลูกค้าตรง
(ง) สถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือน
(จ) นโยบายด้านกําลังผลิตสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความมั่นคง N-1
(ฉ) ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง
2.2.1.4.3 การคาดการณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า ตามที่ ร ะบุ ในข้ อ 2.2.1.4.1 จะต้ อ งเสร็ จ
สมบูรณ์ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนของปีซึ่งอยู่ก่อนปีของแผนการ
เดินเครื่องรายปีดังกล่าว
2.2.1.4.4 การคาดการณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า ตามที่ ร ะบุ ในข้ อ 2.2.1.4.1 จะต้ อ งเสร็ จ
สมบูรณ์ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมของปีที่เป็นปีเดียวกับแผนการ
เดินเครื่องรายปีเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการทําแผนการเดินเครื่องรายปีฉบับแก้ไข
2.2.1.5 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเครื่องรายเดือน
2.2.1.5.1 ในแต่ ล ะวั น ของแผนการเดิ น เครื่ อ งรายเดื อ น กฟผ. จะคาดการณ์ ค่ า ต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
(ก) สถิติปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง
(ข) สถิติปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน Station Service และที่สูญเสียในระบบ
ส่ง
(ค) สถิติค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวันในแต่ละเดือน
(ง) ความต้องการกําลังผลิตสํารอง
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2.2.1.5.2 ในการทําคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปนี้มาพิจารณา
(ก) คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้ในแผนการเดินเครื่องรายปี
(ข) สถิติปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง
(ค) สถิติค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวันในแต่ละเดือน
(ง) นโยบายด้านกําลังผลิตสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความมั่นคง N-1
(จ) ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง กฟผ. เชื่อว่าเกี่ยวข้อง
2.2.1.5.3 การคาดการณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า ตามที่ ร ะบุ ในข้ อ 2.2.1.5.1 จะต้ อ งเสร็ จ
สมบูรณ์ก่อนสิ้นสัปดาห์ที่สามของเดือนซึ่งอยู่ก่อนเดือนของแผนการเดินเครื่องราย
เดือนดังกล่าว
2.2.1.6 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์
2.2.1.6.1 ในแต่ละวันของแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์ กฟผ. จะคาดการณ์ค่าต่าง ๆ ดังต่อ
นี้
(ก) ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมง
(ข) ความต้องการกําลังผลิตสํารอง
2.2.1.6.2 ในการทําคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปนี้มาพิจารณา
(ก) คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้ในแผนการเดินเครื่องรายเดือน
(ข) สถิติความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงโดยเฉพาะของสัปดาห์ล่าสุด
(ค) นโยบายด้านกําลังผลิตสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความมั่นคง N-1
(ง) ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง กฟผ. เชื่อว่าเกี่ยวข้อง
2.2.1.6.3 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ระบุในข้อ 2.2.1.6.1 จะต้องเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันพุธของสัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ที่มีการทําแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์
2.2.1.7 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับแผนการเดินเครื่องรายวัน
2.2.1.7.1 ในแต่ละครึ่งชั่วโมงของแผนการเดินเครื่องรายวัน กฟผ. จะคาดการณ์ ค่าต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(ก) ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายครึ่งชั่วโมง
(ข) ความต้องการกําลังผลิตสํารอง
2.2.1.7.2 นอกจากนี้ กฟผ. จะคาดการณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวันในแต่ละเดือน
และช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวันในแต่ละเดือนดังกล่าวจะเกิดขึ้น
2.2.1.7.3 ในการทําการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะนําสิ่งต่อไปนี้มาพิจารณา
(ก) คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งอยู่ในแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์
(ข) สถิติค่าความต้ องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดรายวันในแต่ล ะเดือนโดยเฉพาะของวัน
ล่าสุด
(ค) พยากรณ์อากาศสําหรับแผนการเดินเครื่องรายวันดังกล่าว
(ง) นโยบายด้านกําลังผลิตสํารองเพียงพอรองรับมาตรฐานความมั่นคง N-1
- 22 -

(จ) ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง กฟผ. เชื่อว่าเกี่ยวข้อง
2.2.1.7.4 การคาดการณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า ตามที่ ร ะบุ ในข้ อ 2.2.1.6.1 - 2.2.1.7.1
จะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนเที่ยงของวันซึ่งอยู่ก่อนวันที่ทําแผนการเดินเครื่องรายวัน
ดังกล่าว
2.2.2 กําหนดการซ่อมบํารุง (Maintenance Scheduling)
2.2.2.1 คํานํา
2.2.2.1.1 หั วข้ อ 2.2.2 นี้ เกี่ ยวกั บ การประสานงานในการซ่ อ มบํ ารุงหน่ วยผลิ ต ไฟฟ้ า จุ ด
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ และระบบส่ง และเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแก่หน่วย
ผลิตไฟฟ้าในการทําการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการซ่อมบํารุง
2.2.2.1.2 กํ าหนดการซ่อมบํ ารุงซึ่ง กฟผ. ได้ทํ าขึ้น มา จะต้องถู กเตรีย มขึ้น โดยอ้ างอิงกับ
เนื้อหาในแผนการเดินเครื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแผนการเดินเครื่องรายวันทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีความเข้ากันได้ ระหว่างด้านการผลิต และความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้ (ซึ่งจะต้องรวมกําลังผลิตสํารอง) ตามหัวข้อ 2.2.1
2.2.2.1.3 ในหัวข้อ 2.2.2 นี้ ปี 0 หมายถึงปีปฎิทินปัจจุบัน ปี 1 หมายถึงปีปฎิทินถัดไป ปี 2
หมายถึงปีปฎิทินซึ่งถัดจากปี 1 และต่อ ๆ ไป
2.2.2.1.4 ตามหัวข้อ 2.2.2 นี้ กรณี ที่ข้อมูลต้องถูกเสนอในวันที่ กําหนดไว้เฉพาะ และวัน
ดังกล่าวไม่ใช่วันทําการ ข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกเสนอในวันทําการสุดท้ายก่อนจะ
ถึงกําหนดดังกล่าว
2.2.2.1.5 กฟผ. จะใช้ความพยายามในการจัดการปลดเครื่องให้ได้ ตามวันที่ซึ่งผู้เชื่อมต่อ
ต้องการแต่เมื่อมีการพิจารณาด้าน Economic และ Stability อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถดําเนินการตามนั้นได้ ซึ่งผู้เชื่อมต่อต้องยอมรับว่า กรณี ที่ไม่สามารถจัด
การปลดให้ได้ตามคําขอนั้น และได้มีการปรึกษาหารือตามที่กําหนดในหัวข้อ 2.2.2
แล้ว จะต้องใช้กําหนดวันที่ ซึ่ง กฟผ. กําหนดเท่านั้น
2.2.2.2 วัตถุประสงค์
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องหั วข้ อ 2.2.2 คื อ เพื่ อ ทํ าให้ กฟผ. จัด การหน่ ว ยผลิ ต ไฟฟ้ า จุ ด เชื่ อ มต่ อ
ระหว่างประเทศ และระบบส่ง ได้อย่างเหมาะสม และในขณะเดียวกัน จะต้อง
(ก) มีความพร้อมของหน่วยผลิต จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ระบบส่ง เพียงพอที่จะรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ ซึ่งรวมถึง กําลังผลิตสํารอง
(ข) ให้ความสําคัญ ต่อการลดความสูญ เสียต่อระบบ ซึ่งเกิดจากการให้การปลดหน่วยผลิต
ไฟฟ้าออก
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2.2.2.3 กําหนดการซ่อมบํารุง ปีที่ 1-7
2.2.2.3.1 ในวันแรกของแต่ละปีปฎิทิน แต่ละโรงไฟฟ้าจะต้อง ส่งแผนการปลดหน่วยผลิต
ไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับปีปฎิทินที่ 1 ถึง 7 โดยจะมีข้อมูล ของแต่ละ
หน่วยผลิตไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อดังนี้
(ก) แสดงหน่วยผลิตไฟฟ้าที่จะซ่อมบํารุง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
(ค) กรณี การปลดเป็นผลมาจากพระราชบัญ ญั ติหรือการตรวจ สอบตามสัญ ญา
ประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลดและระยะเวลา ที่จะดําเนินการแล้วเสร็จ
(ง) ระยะเวลาที่จะใช้ในการปลด เป็นวันหรือสัปดาห์
(จ) กําหนดวันเริ่มทําการหยุดเครื่อง
(ฉ) กรณีที่วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันที่ซึ่งจะเลื่อนเข้ามาได้สําหรับ
วันปลดเครื่อง และวันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้สําหรับวันสิ้นสุดงาน
2.2.2.3.2 ในวันแรกของแต่ละปีปฎิทินแต่ละผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะต้องส่งแผนการ
ปลดจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับปีปฎิทินที่ 1 ถึง 7
โดยจะมีข้อมูลของแต่ละจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ดังนี้
(ก) แสดงจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่จะซ่อมบํารุง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
(ค) ระยะเวลาที่จะใช้ในการปลด เป็นวันหรือสัปดาห์
(ง) กําหนดวันเริ่มทําการบํารุงรักษา
(จ) กรณีที่วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันที่ซึ่งจะเลื่อนเข้ามาได้สําหรับ
วันปลดเครื่องและ วันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้สําหรับวันสิ้นสุดงาน
2.2.2.3.3 ระหว่างวันแรกของปีปฎิทินจนถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม กฟผ. จะดําเนินการ
(ก) เตรียมกําหนดการหยุดเครื่องสําหรับปีปฎิทินที่ 1-7 โดยจะพิจารณาจาก
(1) ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ตามคาดการณ์ ใน Load Forecast For The
Thailand Electric System
(2) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ทําไว้ในปีปฎิทินก่อนหน้านั้นของปีที่ 2-7
(3) กําหนดการปลดที่ผู้เชื่อมต่อได้เสนอตามข้อ 2.2.2.3.1 และจากผู้เชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศ ตามข้อ 2.2.2.3.2
(4) กําหนดการทํางานของระบบส่ง
(5) การบํารุงรักษาส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของระบบน้อยที่สุดเท่าที่สามารถ
ดําเนินการได้
(6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่ กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง
(ข) จัดทํากําหนดการหยุดเครื่องเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับแต่ละโรงไฟฟ้า โดย
แยกเป็ น แต่ ล ะหน่ ว ยผลิ ต ที่ ได้ ทํ า การขอมาตามข้ อ 2.2.2.3.1 ระบุ ถึ ง วั น ที่
เริ่มต้นและสิ้นสุดของกําหนดหยุดเครื่อง
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(ค) จัด ทํ ากํ าหนดการหยุด เครื่อ งเป็ น ลายลักษณ์ อัก ษรสํ าหรับ แต่ ล ะผู้เชื่ อมต่ อ
ระหว่างประเทศ โดยแยกเป็นแต่ละจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ที่ได้ทําการขอ
มาตามข้อ 2.2.2.3.2 ระบุถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกําหนดหยุดเครื่อง
2.2.2.3.4 กรณีที่ผู้เชื่อมต่อ และผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับแผนการปลดหน่วย
ผลิตหรือจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะต้องทําหนังสือถึง กฟผ. ไม่เกินวันสุดท้าย
ของเดือนเมษายน โดย กฟผ. จะร่วมปรึกษาหารือในการแก้ปัญ หา ถ้า กฟผ. มี
ความเห็นว่าการขอให้มีการแก้ไขแผนการปลดหน่วยผลิตหรือจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ ไม่ทําให้ความปลอดภัยของระบบถูกกระทบกระเทือนหรือความสูญเสียที่
ไม่สมควรเพิ่มขึ้นกับระบบแล้ว กฟผ. จะทําการเปลี่ยนแปลงแผนการปลดดังกล่าว
ให้ตามต้องการ และถ้าในการจะเปลี่ยนแปลงแผนการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่น กฟผ. อาจจะเชิญผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าร่วมประชุม
2.2.2.3.5 ก่อนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน
(ก) ผู้เชื่อมต่อจะส่งแผนการปลดหน่วยผลิตไฟฟ้าซึ่งได้ปรับปรุงแล้ว ตามวิธีการใน
ข้อ 2.2.2.3.1 โดยในแผนที่เสนอใหม่นี้จะแสดงให้เห็นถึง การทบทวนความ
ต้องการในการปลดของผู้เชื่อมต่อและ แผนการปลดตามข้อ 2.2.2.3.4
(ข) ผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะส่งแผนการปลดจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ซึ่ง
ได้ปรับปรุงแล้วตามวิธีการในข้อ 2.2.2.3.2 โดยในแผนที่เสนอใหม่นี้จะแสดงให้
เห็นถึงการทบทวนความต้องการ ในการปลดของผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
และแผนการปลดตามข้อ 2.2.2.3.4
2.2.2.3.6 ก่อนสิ้นสุดเดือนสิงหาคม
(ก) ทบทวนกําหนดการหยุดหน่วยผลิตไฟฟ้าของปีปฎิทินที่ 1-7 โดยพิจารณาจาก
(1) กําหนดการหยุดเครื่องซึ่งทําขึ้นตาม ข้อ 2.2.2.3.3
(2) การเปลี่ยนแปลงแผนการหยุดหน่วยผลิตไฟฟ้าซึ่งได้มี การตกลง ภายใต้
ข้อกําหนดของ 2.2.2.3.4
(3) แผนการปลดเครื่อ งหรือ อุ ป กรณ์ ข องผู้ เชื่ อ มต่ อ หรือ ผู้ เชื่อ มต่ อ ระหว่ าง
ประเทศ ซึ่งได้มีการส่งให้ภายใต้ข้อกําหนดของ 2.2.2.3.5
(4) กําหนดการทํางานของระบบส่ง
(5) การบํารุงรักษาส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของระบบน้อยที่สุดเท่าที่สามารถ
ดําเนินการได้
(6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่ กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง
(ข) จัดทํากําหนดการหยุดเครื่องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็นแต่ละหน่วย
ผลิตที่ได้ ทําการขอมาตามข้อ 2.2.2.3.5 ระบุถึงวันที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดของ
กําหนดหยุดเครื่อง
(ค) จั ด ทํ ากํ าหนดการหยุ ด เครื่อ งเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรสํ าหรับ แต่ล ะผู้ เชื่ อมต่ อ
ระหว่างประเทศ โดยแยกเป็นแต่ละจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ที่ได้ทําการขอ
มาตามข้อ 2.2.2.3.5 ระบุถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกําหนดหยุดเครื่อง
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2.2.2.3.7 กรณี ที่ ผู้เชื่อมต่อและผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ ไม่เห็ นด้วยกั บแผนการ ปลด
หน่วยผลิต หรือจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะต้องทําหนังสือถึง กฟผ. ไม่เกินสิ้น
เดื อ นกั น ยายน โดย กฟผ. จะร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ ในการแก้ ปั ญ หา ถ้ า กฟผ. มี
ความเห็นว่าการขอให้มีการแก้ไข แผนการปลดเครื่องไม่ทําให้ความปลอดภัยของ
ระบบ ถูกกระทบกระเทือน หรือความสูญ เสียที่ไม่สมควรเพิ่มขึ้นกับระบบแล้ว
กฟผ. จะทําการเปลี่ยนแปลงแผนการปลดดังกล่าวให้ตามต้องการ และถ้าในการ
จะเปลี่ ย นแปลงแผนการดั งกล่ า วจะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ อื่ น กฟผ. อาจจะเชิ ญ
ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าร่วมประชุม
2.2.2.3.8 ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม กฟผ. จะ
(ก) ทํ า กํ า หนดการหยุ ด หน่ ว ยผลิ ต ฉบั บ เสร็ จ สมบู ร ณ์ สํ า หรั บ ปี ป ฎิ ทิ น ที่ 1-7
กําหนดการหยุดหน่วยผลิตดังกล่าวอยู่บนพื้นฐาน กําหนดการหยุดหน่วยผลิต
ซึ่ ง ได้ จ าก ข้ อ 2.2.2.3.5 และการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ได้ มี ก ารตกลงกั น
ภายใต้ข้อ 2.2.2.3.7
(ข) จัดทํากําหนดวันที่จะเริ่มต้นและสิ้นสุดการปลดของแต่ละ หน่วยผลิตซึ่งได้ทํา
การขอปลดภายใต้ข้อ 2.2.2.3.5 โดยจะจัดทําเป็น ลายลักษณ์ อักษรให้แก่ผู้
เชื่อมต่อ
(ค) จัดทํากําหนดวันที่จะเริ่มต้นและสิ้นสุดการปลดของแต่ละจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้ทําการขอปลดภายใต้ข้อ 2.2.2.3.5 โดยจะจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรให้แก่ผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
2.2.2.4 กําหนดการซ่อมบํารุงสําหรับปีปฎิทินที่ 0
2.2.2.4.1 กําหนดการหยุดหน่วยผลิตสําหรับปีปฎิทินที่ 0 จะอยู่บนพื้นฐานของปีปฎิทินที่ 1
ของกําหนดการหยุดเครื่องฉบับสมบูรณ์ ซึ่งทําขึ้นและได้ออกแผนเมื่อสิ้นเดือน
ตุลาคม ของปีงบประมาณที่แล้ว และสอดคล้องกับข้อ 2.2.2.3.8
2.2.2.4.2 ในกรณี ข องการปลดหน่ ว ยผลิ ต สํ า หรั บ ปี ป ฎิ ทิ น ที่ 0 ซึ่ งไม่ ได้ ร วมอยู่ ใน Final
Maintenance Schedule หรือ สําหรับกรณี ที่มีการร้องขอหยุดเครื่องเพื่ อซ่อม
บํารุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางตัว ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของข้อมูลสําหรับแต่ละหน่วยผลิตดังนี้
(ก) แสดงหน่วยผลิตไฟฟ้าที่จะหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
(ค) กรณี การปลดเป็นผลมาจากพระราชบัญ ญั ติ หรือการตรวจสอบตามสัญ ญา
ประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลดและระยะเวลาที่จะดําเนินการแล้วเสร็จ
(ง) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่อยู่ในกําหนดการหยุดเครื่องฉบับ
สมบูรณ์ด้วย) เป็นวันหรือสัปดาห์
(จ) กํ าหนดวันเริ่ม ทํ าการหยุดเครื่อง (ให้ลงวันเริ่มต้นหยุดเครื่องที่ แสดงในการ
กําหนดการหยุดเครื่องฉบับสมบูรณ์ด้วย)
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(ฉ) กรณี ที่ วั น ที่ ดั งกล่ า วอาจเปลี่ ย นแปลงได้ ให้ ร ะบุ วั น ที่ ซึ่ งจะเลื่ อ นเข้ า มาได้
สําหรับวันปลดเครื่องและ วันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน
2.2.2.4.3 ในกรณีของการปลดสําหรับปีปฎิทินที่ 0 ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในกําหนดการหยุดเครื่อง
ฉบับสมบูรณ์หรือสําหรับกรณีที่ มีการร้องขอหยุดเครื่องเพื่อซ่อมบํารุงหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางตัว ผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศจะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของข้อมูลสําหรับแต่ละจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
(ก) แสดงจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่จะทําการหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
(ค) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่อยู่ในกําหนดการหยุดเครื่องฉบับ
สมบูรณ์ด้วย) เป็นวันหรือสัปดาห์
(ง) กําหนดวันเริ่ม ทํ าการหยุดเครื่อง (ให้ ล งวัน เริ่ม ต้ น หยุดเครื่องที่ แสดงในการ
กําหนดการหยุดเครื่องฉบับสมบูรณ์ด้วย)
(จ) กรณีที่วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันที่ซึ่งจะเลื่อนเข้ามาได้สําหรับ
วันปลดเครื่อง และวันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับวันสิ้นสุดงาน
2.2.2.4.4 กําหนดการหยุดเครื่องรายเดือน
2.2.2.4.4.1 ในกรณีของการปลดในปีปฎิทินที่ 0 ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในกําหนดการหยุด
หน่ ว ยผลิ ต ฉบั บ สมบู ร ณ์ ห รื อ มี ก ารขอปลดหน่ ว ยผลิ ต ภายใต้ ข้ อ
2.2.2.4.2 ผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดส่งหนังสือให้ กฟผ. ก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ที่
2 ของแต่ละเดือน โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลสําหรับ เดือนถัดไปของ
แต่ละหน่วยผลิตที่จะทําการปลดดังนี้
(ก) แสดงหน่วยผลิตที่จะทําการหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
(ค) กรณี การปลดเป็นผลมาจากพระราชบัญ ญั ติ หรือการตรวจสอบ
ตาม สัญญาประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลดและระยะเวลา ที่
จะดําเนินการแล้วเสร็จ
(ง) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่ กฟผ. เห็นชอบด้วย)
เป็นสัปดาห์ วันและชั่วโมง
(จ) กํ าหนดวัน และเวลาปลดที่ ต้ อ งการ (ให้ ล งวัน และเวลาที่ กฟผ.
เห็นชอบด้วย)
(ฉ) กรณีที่วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันที่ซึ่งจะเลื่อนเข้า
มาได้สําหรับวันปลดเครื่องและวันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับ
วันสิ้นสุดงาน
2.2.2.4.4.2 ในกรณีของการปลดในปีปฏิทินที่ 0 ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในกําหนดการหยุด
เครื่องฉบับสมบูรณ์ หรือ มีการขอปลดจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ภายใต้ข้อ 2.2.2.4.3 ผู้เชื่อมต่อระหว่างประทศจะต้องจัดส่งหนังสือให้
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กฟผ. ก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือน โดยแสดงรายละเอียด
ข้อมูลสําหรับเดือนถัดไปของแต่ละจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ที่จะ
ทําการปลดดังนี้
(ก) แสดงจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่จะทําการหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องลดลง
(ค) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่ กฟผ. เห็นชอบด้วย)
เป็นสัปดาห์ วันและชั่วโมง
(ง) กํ าหนดวั น และเวลาปลดที่ ต้ อ งการ (ให้ ล งวัน และเวลาที่ กฟผ.
เห็นชอบด้วย)
(จ) กรณีที่วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันที่ซึ่งจะเลื่อนเข้า
มาได้สําหรับ วันปลดเครื่องและวันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับ
วันสิ้นสุดงาน
2.2.2.4.4.3 ในสั ป ดาห์ ที่ 4 ของแต่ ล ะเดื อ น ของปี ป ฏิ ทิ น ที่ 0 กฟผ. จะตรวจ
กําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศของเดือน
ต่อไป และจะทําการทบทวนกําหนดการ ดังกล่าว เท่ าที่ จําเป็นโดย
พิจารณาจาก
(ก) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศฉบับ
สมบูรณ์ สําหรับเดือนดังกล่าว ของปีปฏิทินที่ 0
(ข) การทบทวนคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า สําหรับเดือนดังกล่าว
ตามขัอ 2.2.1.5
(ค) ทั้งการขอปลดหน่วยผลิตและจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่เพิ่งขอ
มาใหม่ และการทบทวนเกี่ยวกับแผนการปลดเครื่องซึ่งกระทําโดย
ทั้ ง ผู้ เชื่ อ ม ต่ อ แ ล ะ ก ฟ ผ . ต า ม ข้ อ 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3,
2.2.2.4.4.1, 2.2.2.4.4.2
(ง) ปัจจัยอื่น ๆ ที่ กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง
2.2.2.4.4.4 ก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละเดือน กฟผ. จะ
(ก) ทํากําหนดการหยุดเครื่องฉบับเสร็จสมบูรณ์ (รายเดือน) สําหรับ
เดือนถัดไป กําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศดั งกล่ าวอยู่บ นพื้ น ฐานกําหนดการหยุด หน่ วยผลิต และ
จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ซึ่งได้จาก ข้อ 2.2.2.4.4.3
(ข) จัดทํากําหนดวันที่จะเริ่มและสิ้นสุดการปลดหน่วยผลิตของแต่ละ
หน่วยผลิตซึ่งได้ทําการขอปลดภายใต้ข้อ 2.2.2.4.4.1 โดยจะจัดทํา
เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้เชื่อมต่อ
(ค) จั ด ทํ า กํ า หนดวั น ที่ จ ะเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด การปลดของแต่ ล ะจุ ด
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ ทํ า การขอปลดภายใต้ ข้ อ
2.2.2.4.4.2 โดยจะจั ด ทํ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ แ ก่ ผู้ เชื่ อ มต่ อ
ระหว่างประเทศ
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2.2.2.4.5 กําหนดการหยุดเครื่องประจําสัปดาห์
2.2.2.4.5.1 การปลดเครื่องในปีปฎิทินที่ 0 ซึ่งมีอยู่ในกําหนดการหยุดหน่วยผลิต
รายเดือน และได้ตกลงกําหนดวันตามข้อ 2.2.2.4.4.4 แล้วหรือซึ่งการ
ขอปลดได้ ทํ าตามข้ อ 2.2.2.4.2 ผู้ เชื่ อมต่ อจะต้อ งจั ดทํ ากําหนดการ
ปลดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กฟผ. ก่อน 10.00 น. ทุกวันพุธโดยแสดง
ถึงรายละเอียดสําหรับสัปดาห์ถัดไป ของแต่ละหน่วยผลิตที่จะต้องมี
การปลดหน่วยผลิต ซึ่งประกอบด้วย
(ก) แสดงหน่วยผลิตที่จะทําการหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
(ค) กรณี การปลดเป็นผลมาจากพระราชบัญ ญั ติ หรือการตรวจสอบ
ตาม สัญญาประกัน จะต้องระบุสาเหตุการปลดและระยะเวลา ที่
จะดําเนินการแล้วเสร็จ
(ง) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่ กฟผ. เห็นชอบด้วย)
เป็นสัปดาห์ วันและชั่วโมง
(จ) กํ าหนดวั น และเวลาปลดที่ ต้ อ งการ (ให้ ล งวัน และเวลาที่ กฟผ.
เห็นชอบด้วย)
(ฉ) กรณีที่วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันที่ซึ่งจะเลื่อนเข้า
มาได้สําหรับ วันปลดเครื่องและวันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับ
วันสิ้นสุดงาน
2.2.2.4.5.2 การปลดจุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศในปี ป ฎิ ทิ น ที่ 0 ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ น
กําหนดการหยุดจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศรายเดือนและได้ตกลง
กําหนดวันตามข้อ 2.2.2.2.4.4.4 แล้ว หรือ ซึ่งการขอปลดได้ทําตาม
ข้ อ 2.2.2.4.3 ผู้ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ แต่ ล ะแห่ ง จะต้ อ งจั ด ทํ า
กําหนดการปลดเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ กฟผ. ก่อน 10.00 น. ทุกวัน
พุธโดยแสดงถึงรายละเอียดสําหรับสัปดาห์ถัดไปของแต่ละจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ระบุจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่จะหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
(ค) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่ กฟผ. เห็นชอบด้วย)
เป็นสัปดาห์ วันและชั่วโมง
(ง) กํ าหนดวัน และเวลาปลดที่ ต้ อ งการ (ให้ ล งวัน และเวลาที่ กฟผ.
เห็นชอบด้วย)
(จ) กรณีที่วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุวันที่ซึ่งจะเลื่อนเข้า
มาได้สําหรับวันปลดเครื่อง และวันที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้ สําหรับ
วันสิ้นสุดงาน
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2.2.2.4.5.3 ระหว่าง 10.00 น. ของวันพุธถึง 16.00 น. ของวันศุกร์ ของสัปดาห์
ดังกล่าว กฟผ. จะตรวจสอบกําหนดการหยุดหน่วยผลิตและจุดเชื่อม
ต่อระหว่างประเทศสําหรับสัปดาห์ต่อไป และทําการทบทวนใหม่เท่าที่
จําเป็น โดยพิจารณาจาก
(ก) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตรายเดือน สําหรับสัปดาห์ดังกล่าว ของ
ปีปฎิทินที่ 0
(ข) การทบทวนคาดการณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า สํ า หรั บ สั ป ดาห์
ดังกล่าวตามขัอ 2.2.1.6
(ค) คาดคะเนกําลังผลิตที่จะได้จาก หน่วยผลิต, จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ และระบบส่ง และประเมินความไม่แน่นอนของ กําลังผลิต
ที่อาจเกิดขึ้น
(ง) การขอปลดหน่วยผลิตที่เพิ่งขอมาใหม่ และการทบทวนเกี่ยวกับ
แผนการ ปลดหน่วยผลิตซึ่งกระทําโดยผู้เชื่อมต่อหรือผู้เชื่อมต่อ
ระหว่ า งประเทศ หรื อ กฟผ. ตามข้ อ 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3,
2.2.2.4.5.1, 2.2.2.4.5.2
(จ) ปัจจัยอื่น ๆ ที่ กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง
2.2.2.4.5.4 ก่อน 16.00 น. ของวันศุกร์ หรือวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ กฟผ.
จะ
(ก) ทํากําหนดการหยุดหน่วยผลิตฉบับเสร็จสมบูรณ์ สําหรับสัปดาห์
ถั ด ไป กํ า หนดการหยุ ด หน่ ว ยผลิ ต ดั ง กล่ า วอยู่ บ นพื้ น ฐาน
กําหนดการหยุดหน่วยผลิตซึ่งได้จากข้อ 2.2.2.4.4.4
(ข) จัดทํากําหนดวันที่จะเริ่มและสิ้นสุดการปลดเครื่องของแต่ละหน่วย
ผลิตซึ่งได้ทําการขอปลดภายใต้ข้อ 2.2.2.4.5.1 โดยจะจัดทําเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้เชื่อมต่อ
(ค) จั ด ทํ า กํ า หนดวั น ที่ จ ะเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด การปลดของแต่ ล ะจุ ด
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ ทํ า การขอปลดภายใต้ ข้ อ
2.2.2.4.5.2 โดยจะจั ด ทํ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ แ ก่ ผู้ เชื่ อ มต่ อ
ระหว่างประเทศ
2.2.2.4.6 กําหนดการหยุดเครื่องประจําวัน
2.2.2.4.6.1 การปลดเครื่องในปีปฎิทินที่ 0 ซึ่งมีอยู่ในกําหนดการหยุดเครื่องราย
สัปดาห์ และได้ตกลงกําหนดวันตามข้อ 2.2.2.4.5.4 แล้วหรือซึ่งการ
ขอปลดได้ทําตามข้อ 2.2.2.4.2 ผู้เชื่อมต่อจะต้อง จัดทํากําหนดการ
ปลดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กฟผ.ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ของ
ทุกวันโดยแสดง ถึงรายละเอียดสําหรับวันถัดไปของแต่ละ หน่วยผลิตที่
จะต้องมีการปลดซึ่งประกอบด้วย
(ก) แสดงหน่วยผลิตที่จะหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
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(ค) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่ กฟผ. เห็นชอบด้วย)
เป็นสัปดาห์ วันและชั่วโมง
(ง) กํ าหนดวัน และเวลาปลดที่ ต้ อ งการ (ให้ ล งวัน และเวลาที่ กฟผ.
เห็นชอบด้วย)
(จ) กรณีที่เวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ระบุเวลา ซึ่งจะเลื่อนเข้า
มาได้ สํ า หรั บ เวลาปลดเครื่ อ ง และเวลาซึ่ ง จะเลื่ อ นออกไปได้
สําหรับเวลาสิ้นสุดงาน
2.2.2.4.6.2 การปลดจุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศในปี ป ฎิ ทิ น ที่ 0 ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ น
กําหนดการหยุ ด เครื่องรายสัป ดาห์ และได้ ตกลงกําหนดวัน ตามข้ อ
2.2.2.4.4.4 แล้ ว หรื อ ซึ่ ง การขอปลดได้ ทํ า ตามข้ อ 2.2.2.4.3 ผู้
เชื่อมต่อระหว่างประเทศแต่ละแห่งจะต้องจัดทํากําหนดการปลดเป็น
ลายลักษณ์ อักษรให้ กฟผ.ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ของทุกวัน
โดยแสดง ถึ ง รายละเอี ย ดสํ า หรั บ วั น ถั ด ไปของ แต่ ล ะจุ ด เชื่ อ มต่ อ
ระหว่างประเทศที่จะต้องมีการปลดซึ่งประกอบด้วย
(ก) แสดงจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่จะหยุดเครื่อง
(ข) ค่ากําลังไฟฟ้า (MW) ที่จะต้องลดลง
(ค) ระยะเวลาที่จะทําการปลด (ให้ลงระยะเวลาที่ กฟผ. เห็นชอบด้วย)
เป็นสัปดาห์ วันและชั่วโมง
(ง) กํ าหนดวั น และเวลาปลดที่ ต้ อ งการ (ให้ ล งวัน และเวลาที่ กฟผ.
เห็นชอบด้วย)
(จ) กรณีที่เวลาที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ระบุเวลาที่ซึ่งจะเลื่อน
เข้ามาได้สําหรับเวลา ปลดเครื่องและเวลาที่ซึ่งจะเลื่อนออกไปได้
สําหรับเวลาสิ้นสุดงาน
2.2.2.4.6.3 ระหว่างช่วงเวลา 12.00 - 16.00 น. ของทุกวัน กฟผ. จะตรวจสอบ
กําหนดการหยุดหน่วยผลิตสําหรับวันต่อไป และทําการทบทวนใหม่
เท่าที่จําเป็น โดยพิจารณาจาก
(ก) กําหนดการหยุดหน่วยผลิตรายสัปดาห์สําหรับวันดังกล่าว
(ข) การทบทวนคาดการณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า สํ า หรั บ สั ป ดาห์
ดังกล่าว ตามขัอ 2.2.1.7
(ค) คาดคะเนกําลังผลิตที่จะได้จาก หน่วยผลิต, จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ และระบบส่งและประเมินความไม่แน่นอน ของกําลังผลิต
ที่อาจเกิดขึ้น
(ง) การขอปลดเครื่ อ งที่ เพิ่ ง ขอมาใหม่ และการทบทวนเกี่ ย วกั บ
แผนการ ปลดเครื่องซึ่งกระทําโดยผู้เชื่อมต่อหรือผู้เชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ ตามข้อ 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3, 2.2.2.4.6.1, 2.2.2.4.6.2
(จ) ปัจจัยอื่น ๆ ที่ กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง

- 31 -

2.2.2.4.6.4 ก่อน 16.00 น. ของทุกวัน กฟผ. จะ
(ก) ทํากําหนดการหยุดหน่วยผลิตฉบับเสร็จสมบูรณ์สําหรับวันถัดไป
กํ าหนดการหยุ ด เครื่อ งดั งกล่ า วอยู่ บ นพื้ น ฐานกํ าหนดการหยุ ด
เครื่องรายสัปดาห์ซึ่งได้จากข้อ 2.2.2.4.5.4
(ข) แจ้งผู้เชื่อมต่อถึงทราบกําหนดการปลด ที่ได้ตกลงสําหรับวันถัดไป
เพื่อจะให้ผู้เชื่อมต่อพิจารณา
(ค) แจ้งผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศทราบถึงกําหนดการปลดที่ได้ตกลง
สําหรับวันถัดไปเพื่อจะให้จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศพิจารณา
2.2.3 การวางแผนการผลิต (Operation Planning)
2.2.3.1 ความนํา
2.2.3.1.1 ในหัวข้อ 2.2.3 เกี่ยวข้องกับการทําแผนการเดินเครื่อง (Operating Programs)
รายปีและรายเดือน ในการทําแผนการเดินเครื่องนั้นกําลังผลิตที่คาดการณ์จะต้อง
พอดีกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ (Forecast Demand) รวมทั้งให้มีกําลัง
ผลิตสํารอง (Operating Reserve) ที่ เหมาะสมโดยแผนการเดิน เครื่องในหั วข้อ
2.2.3 นี้กับแผนการหยุดบํารุงรักษา (Outage Schedules) ในหัวข้อ 2.2.2 ต้อง
เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
2.2.3.1.2 ข้ อ กํ า หนดใน 2.2.3 นี้ จ ะรวมถึ ง เรื่ อ งความต้ อ งการการระบายน้ํ า ของกรม
ชลประทานและระดับน้ําในเขื่อนต่าง ๆ โดยทั้ง 2 ประเด็นนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศ
ไทยเท่านั้น
2.2.3.2 วัตถุประสงค์
การทําแผนการเดินเครื่องในหัวข้อ 2.2.3 นี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อแสดงปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ และกําลังผลิตไฟฟ้ าที่คาดการณ์
(รวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าที่ Imports และ Exports จากผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศด้วย)
(ข) เพื่อให้สามารถพิจารณาการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, การหยุดซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศและการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งต้องคํานึงถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่ต่ํา
ที่สุดบนพื้นฐานความมั่นคงของระบบ
(ค) เพื่อให้สามารถหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
และโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ น บนข้ อ จํ า กั ด ด้ า นเชื้ อ เพลิ ง , ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม,
ข้อจํากัดทางสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมไปถึงปริมาณความต้องการการระบายน้ําของกรม
ชลประทาน
(ง) เพื่ อ ช่ วยในการพิ จ ารณาแก้ ไขปั ญ หาในการควบคุ ม ระบบเป็ น ไปตามขั้ น ตอนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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2.2.3.3 แผนการเดินเครื่องราย 5 ปี (ปีที่ 0 – 4)
2.2.3.3.1 แผนการเดินเครื่องรายปี (ปีที่ 1 – 4)
2.2.3.3.1.1 แผนการเดินเครื่องรายปี (ปีที่ 1 – 4) นับตามปีปฏิทิน จะให้ข้อมูล
ต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลกําลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าในรายเดือนในแต่
ละปี
(ข) แผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่ างประเทศ และแผนการทํ า งานของระบบส่ งไฟฟ้ า ตาม
หัวข้อ 2.2.2
(ค) การจัดการปริมาณน้ําในเขื่อนต่าง ๆ และความต้องการระบายน้ํา
ของกรมชลประทานในแต่ละเดือน
(ง) แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงรายเดือน
ตารางเวลาในการทําแผนกําหนดไว้ดังต่อไปนี้
2.2.3.3.1.2 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการต่อไปนี้
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามที่
ระบุในหัวข้อ 2.2.1
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า
เบื้องต้น สําหรับปีนั้น ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2
(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าที่ Import และ Export รวมไปถึงต้นทุน
ราคาของพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน
(ง) คาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ําในแต่ละเดือนโดยอาศัยข้อมูล
สถิติการระบายน้ําร่วมกับกรมชลประทาน
(จ) พิ จารณาต้นทุ นการผลิตไฟฟ้ าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้าตาม
หั ว ข้ อ 2.2.4.6 โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง และราคาของ
เชื้อเพลิงประกอบ
2.2.3.3.1.3 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมในปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ.
จะดําเนินการดังนี้
(ก) พิจารณาค่าการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในหัวข้อ 2.2.1
และแผนบํารุงรักษา ในหัวข้อ 2.2.2 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(ข) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งการ
เดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า และโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ น โดย
คํานึงถึง ปริมาณความต้องการการระบายน้ําของกรมชลประทาน,
ปริมาณไฟฟ้ าที่รับซื้อจากต่างประเทศ รวมไปถึงข้อจํากัดต่าง ๆ
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เช่ น ข้ อ จํ า กั ด การระบายน้ํ า , ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ข้อจํากัดด้านเชื้อเพลิง
(ค) จัดทําร่างแผนการเดินเครื่องของแผนปีที่ 1 – 4 เพื่อทราบเป็นการ
ภายใน
2.2.3.3.1.4 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมของปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการดังนี้
(ก) สรุปแผนการเดินเครื่องของปีที่ 1 – 4 โดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ง
คิดว่ามีผลต่อแผนการเดินเครื่องดังกล่าว
(ข) ออกแผนการเดินเครื่องรายปีของปีที่ 1 – 4
2.2.3.3.1.5 กฟผ. มีการปรับปรุงแผนการเดินเครื่องปีที่ 1 – 4 และออกแผนการ
เดินเครื่องปีที่ 1 – 4 อีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี
โดยมีตารางเวลาในการทําแผนการเดินเครื่อง กําหนดไว้ดังนี้
2.2.3.3.1.6 ในช่ ว งสั ป ดาห์ แ รกของเดื อ นพฤษภาคมในปี ปั จ จุ บั น กฟผ. จะ
ดําเนินการดังนี้
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามที่
ระบุในหัวข้อ 2.2.1
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า
เบื้องต้น สําหรับปีนั้น ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2
(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าที่ Import และ Export รวมไปถึงต้นทุน
ราคาของพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน
(ง) คาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ําในแต่ละเดือนโดยอาศัยข้อมูล
สถิติการระบายน้ําร่วมกับกรมชลประทาน
(จ) พิ จารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้ าตาม
หั ว ข้ อ 2.2.4.6 โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง และราคาของ
เชื้อเพลิงประกอบ
2.2.3.3.1.7 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนของปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการดังนี้
(ก) พิจารณาค่าการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในหัวข้อ 2.2.1
และแผนบํารุงรักษา ในหัวข้อ 2.2.2 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(ข) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งการ
เดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า และโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ น โดย
คํานึงถึง ปริมาณความต้องการการระบายน้ําของกรมชลประทาน,
ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อจากต่างประเทศ รวมไปถึงข้อจํากัดต่าง ๆ
เช่ น ข้ อ จํ า กั ด การระบายน้ํ า , ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ข้อจํากัดด้านเชื้อเพลิง
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(ค) จัดทําร่างแผนการเดินเครื่องของแผนปี ที่ 1 – 4 ฉบับแก้ไขเพื่อ
ทราบเป็นการภายใน
2.2.3.3.1.8 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนของปีปัจจุบัน กฟผ. จะดําเนินการดังนี้
(ก) สรุป แผนการเดิน เครื่อ งของปี ที่ 1 – 4 ฉบั บ แก้ไข โดยคํานึ งถึ ง
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งคิดว่ามีผลต่อแผนการเดินเครื่องดังกล่าว
(ข) ออกแผนการเดินเครื่องรายปีของปีที่ 1 – 4 ฉบับแก้ไข
2.2.3.3.2 แผนการเดินเครื่องปีปัจจุบัน (ปีที่ 0)
2.2.3.3.2.1 แผนการเดินเครื่องรายปีของปีปัจจุบัน (ปีที่ 0) นับตามปีปฏิทิน จะให้
ข้อมูลต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลกําลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
(ข) แผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่ างประเทศ และแผนการทํ า งานของระบบส่ งไฟฟ้ า ตาม
หัวข้อ 2.2.2
(ค) การจัดการปริมาณน้ําในเขื่อนต่าง ๆ และความต้องการระบายน้ํา
ของกรมชลประทานในแต่ละเดือน
(ง) แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงรายเดือน
ตารางเวลาในการทําแผนกําหนดไว้ดังต่อไปนี้
2.2.3.3.2.2 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการดังนี้
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามที่
ระบุในหัวข้อ 2.2.1
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า
เบื้องต้น สําหรับปีนั้น ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2
(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าที่ Import และ Export รวมไปถึงต้นทุน
ราคาของพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน
(ง) คาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ําในแต่ละเดือนโดยอาศัยข้อมูล
สถิติการระบายน้ําร่วมกับกรมชลประทาน
(จ) คาดการณ์ระดับน้ําของแต่ละเดือนในเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. โดย
พิจารณาจากสถิติและข้อมูลสภาพอากาศและความต้องการระบาย
น้ําของกรมชลประทาน ในส่วนของผู้เชื่อมต่อ จะทําการคาดการณ์
ระดับน้ําในเขื่อนของตน และแจ้งค่าให้กับ กฟผ. ภายในช่วงเวลา
เดียวกันนี้
(ฉ) พิ จารณาต้นทุ นการผลิตไฟฟ้ าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้ าตาม
หั ว ข้ อ 2.2.4.6 โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง และราคาของ
เชื้อเพลิงประกอบ
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2.2.3.3.2.3 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการดังนี้
(ก) พิจารณาค่าการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในหัวข้อ 2.2.1
และแผนบํารุงรักษา ในหัวข้อ 2.2.2 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(ข) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งการ
เดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า และโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ น โดย
คํานึงถึง ปริมาณความต้องการการระบายน้ําของกรมชลประทาน,
ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อจากต่างประเทศ รวมไปถึงข้อจํากัดต่าง ๆ
เช่ น ข้ อ จํ า กั ด การระบายน้ํ า , ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ข้อจํากัดด้านเชื้อเพลิง
(ค) หาต้นทุนรวมของระบบ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า,
ต้นทุนพลังงานที่ซื้อขายระหว่างประเทศ, ต้นทุนของน้ําที่ระบาย
จากแผนการผลิตไฟฟ้า, ต้นทุนที่เกิดจาก Outage ของผู้เชื่อมต่อ,
ต้นทุนที่เกิดจากการหยุดซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ, ต้นทุนที่
เกิดจากการทํางานของระบบส่ง รวมไปถึง ต้นทุนที่เกิดจากการที่
โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นไม่ ส ามารถเดิ น ครื่ อ งได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
(ง) จั ด ทํ าร่างแผนการเดิ น เครื่ อ งของแผนปี ที่ 0 เพื่ อ ทราบเป็ น การ
ภายใน
2.2.3.3.2.4 ในช่วงปลายเดือนธันวาคมของปีก่อนปีปัจจุบัน กฟผ. จะดําเนินการ
ดังนี้
(ก) สรุปแผนการเดินเครื่องของปีที่ 0 โดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งคิด
ว่ามีผลต่อแผนการเดินเครื่องดังกล่าว
(ข) ออกแผนการเดินเครื่องรายปีของปีที่ 0
2.2.3.3.2.5 กฟผ. มี ก ารปรั บ ปรุ งแผนการเดิ น เครื่ อ งปี ที่ 0 และออกแผนการ
เดินเครื่องปีที่ 0 อีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี โดยมี
ตารางเวลาในการทําแผนการเดินเครื่อง กําหนดไว้ดังนี้
2.2.3.3.2.6 ในช่ วงสั ป ดาห์ ที่ ห นึ่ งของเดื อ นพฤษภาคมของปี ปั จ จุ บั น กฟผ. จะ
ดําเนินการดังนี้
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามที่
ระบุในหัวข้อ 2.2.1
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า
เบื้องต้น สําหรับปีนั้น ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2
(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าที่ Import และ Export รวมไปถึงต้นทุน
ราคาของพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน
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(ง) คาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ําในแต่ละเดือนโดยอาศัยข้อมูล
สถิติการระบายน้ําร่วมกับกรมชลประทาน
(จ) คาดการณ์ระดับน้ําของแต่ละเดือนในเขื่อนต่าง ๆ ของกฟผ. โดย
พิจารณาจากสถิติและข้อมูลสภาพอากาศและความต้องการระบาย
น้ําของกรมชลประทาน ในส่วนของผู้เชื่อมต่อ จะทําการคาดการณ์
ระดับน้ําในเขื่อนของตน และแจ้งค่าให้กับ กฟผ. ภายในช่วงเวลา
เดียวกันนี้
(ฉ) พิ จารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้าตาม
หั ว ข้ อ 2.2.4.6 โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง และราคาของ
เชื้อเพลิงประกอบ
2.2.3.3.2.7 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนของปีปัจจุบัน กฟผ. จะ
ดําเนินการดังนี้
(ก) พิจารณาค่าการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในหัวข้อ 2.2.1
และแผนบํารุงรักษา ในหัวข้อ 2.2.2 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(ข) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งการ
เดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า และโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ น โดย
คํานึงถึง ปริมาณความต้องการการระบายน้ําของกรมชลประทาน,
ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อจากต่างประเทศ รวมไปถึงข้อจํากัดต่าง ๆ
เช่ น ข้ อ จํ า กั ด การระบายน้ํ า , ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ข้อจํากัดด้านเชื้อเพลิง
(ค) หาต้นทุนรวมของระบบ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า,
ต้นทุนพลังงานที่ซื้อขายระหว่างประเทศ, ต้นทุนของน้ําที่ระบาย
จากแผนการผลิตไฟฟ้า, ต้นทุนที่เกิดจาก Outage ของผู้เชื่อมต่อ,
ต้นทุนที่เกิดจากการหยุดซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ, ต้นทุนที่
เกิดจากการทํางานของระบบส่ง รวมไปถึง ต้นทุนที่เกิดจากการที่
โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นไม่ ส ามารถเดิ น ครื่ อ งได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
(ง) จัดทําร่างแผนการเดินเครื่องของแผนปีที่ 0 ฉบับแก้ไขเพื่อทราบ
เป็นการภายใน
2.2.3.3.2.8 ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนของปีปัจจุบัน กฟผ. จะดําเนินการดังนี้
(ก) สรุปแผนการเดินเครื่องของปีที่ 0 ฉบับ แก้ไขโดยคํานึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ซึ่งคิดว่ามีผลต่อแผนการเดินเครื่องดังกล่าว
(ข) ออกแผนการเดินเครื่องรายปีของปีที่ 0 ฉบับแก้ไข
2.2.3.4 แผนการเดินเครื่องรายเดือน (Monthly Operating Program)
2.2.3.4.1 แผนการเดิ น เครื่ อ งรายเดื อ นจะทํ า ภายในรอบปี ป ฎิ ทิ น โดยอิ ง ตามแผนการ
เดินเครื่องรายปีซึ่งจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
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(ก) กําลังผลิต, พลังงานไฟฟ้าที่ Import และความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน
(ข) แผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อขายไฟฟ้ าระหว่าง
ประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้า ตามหัวข้อ 2.2.2
(ค) การจัดการน้ําในเขื่อนต่าง ๆ และความต้องการระบายน้ําของกรมชลประทาน
ในแต่ละวัน
ตารางเวลาในการทําแผนการเดินเครื่อง กําหนดไว้ดังนี้
2.2.3.4.2 ระหว่างสัปดาห์ที่ 3 จนถึงปลายเดือนของเดือนก่อนหน้า กฟผ. จะดําเนินการดังนี้
(ก) เก็บข้อมูลค่าคาดการณ์ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามที่ระบุในหัวข้อ
2.2.1
(ข) พิจารณาแผนการหยุดบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ, แผนการหยุดซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศ และแผนการทํางานของระบบส่งไฟฟ้าเบื้องต้น สําหรับเดือน
นั้น ๆ ตามหัวข้อ 2.2.2
(ค) คาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าที่ Import และ Export
(ง) คาดการณ์ ป ริม าณความต้ องการน้ํ าในแต่ล ะสัป ดาห์ ของเดือนนั้นโดยอาศัย
ข้อมูลสถิติการระบายน้ําร่วมกับกรมชลประทาน
(จ) คาดการณ์ระดับน้ําของแต่ละสัปดาห์ในเขื่อนต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสถิติและ
ข้อมูลสภาพอากาศและความต้องการระบายน้ําของกรมชลประทาน
(ฉ) พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า และโรงไฟฟ้ า พลั งความร้ อ น โดยคํ า นึ งถึ ง ปริ ม าณความ
ต้ อ งการการระบายน้ํ า ของกรมชลประทาน, ปริ ม าณไฟฟ้ า ที่ รั บ ซื้ อ จาก
ต่างประเทศ รวมไปถึงข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น ข้อจํากัดการระบายน้ํา, ข้อจํากัด
ด้านสิ่งแวดล้อม และข้อจํากัดด้านเชื้อเพลิง
(ช) พิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของแต่ละโรงไฟฟ้าตามหัวข้อ 2.2.4.6
โดยคํานึงถึงปริมาณเชื้อเพลิงและราคาของเชื้อเพลิงประกอบ
(ฌ) หาต้ น ทุ น รวมของระบบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า , ต้ น ทุ น
พลังงานที่ซื้อขายระหว่างประเทศ, ต้นทุนของน้ําที่ระบายจากแผนการผลิต
ไฟฟ้า, ต้นทุนที่เกิดจาก Outage ของผู้เชื่อมต่อ, ต้นทุนที่เกิดจากการหยุดซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ, ต้นทุนที่เกิดจากการทํางานของระบบส่ง รวมไปถึง
ต้นทุนที่เกิดจากการที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนไม่สามารถเดินครื่องได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
(ญ) ออกแผนการเดินเครื่องรายเดือน
2.2.4 การวางแผนการการเดินเครื่อง (Generation Scheduling)
2.2.4.1 ความนํา
2.2.4.1.1 หัวข้อ 2.2.4 นี้แสดงขั้นตอนการทําแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์และรายวัน ซึ่ง
ประกอบด้วย
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(ก) ผู้เชื่อมต่อแจ้งสภาพความพร้อมและคุณ ลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ณ
ปัจจุบันให้ กฟผ. รับทราบ
(ข) ผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศแจ้งสภาพความสามารถจ่ายไฟฟ้าและคุณลักษณะ
ของจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ให้ กฟผ. รับทราบ
(ค) ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับ-จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ระหว่าง กฟผ. กับ ผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
(ง) กฟผ. ดําเนินการจัดทําแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์และแผนการเดินเครื่อง
รายวัน
2.2.4.1.2 การส่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องดําเนินการส่งในวันทําการนั้น ๆ กรณีที่เป็นข้อมูลของ
วันหยุดทําการให้ส่งข้อมูลในวันทําการก่อนหน้าวันดังกล่าว
2.2.4.1.3 นอกจากที่ระบุในหัวข้อ 2.2.4.7 “ค่าคุณลักษณะการเดินหน่วยผลิต (Operating
Characteristics)” ในหั ว ข้ อ การวางแผนการการเดิ น เครื่ อ ง (Generation
Scheduling) จ ะ ห ม า ย ร ว ม ถึ ง Operating Characteristics ทั้ ง ห ม ด ที่
นอกเหนือจากค่ากําลังผลิต
2.2.4.1.4 ในการพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการด้านชลประทานและระดับน้ําของอ่างเก็บน้ํา
ของหั ว ข้ อ การวางแผนการการเดิ น เครื่ อ ง (Generation Scheduling) ให้ ใ ช้
เฉพาะที่เป็นเรื่องภายในประเทศไทย
2.2.4.2 วัตถุประสงค์
จุดมุ่ งหมายของหัวข้อ 2.2.4 คือกําหนดขั้นตอนที่จะให้ กฟผ. ได้รับข้อมู ลที่ จําเป็ นอย่าง
เพียงพอ และในเวลาที่แน่นอน เพื่อใช้ในการทําแผนการเดินเครื่องสําหรับ 1 สัปดาห์ และ 1 วัน
ล่วงหน้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
(ก) ความพร้อมและคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(ข) การรับกระแสไฟฟ้าผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
(ค) การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
(ง) ต้นทุนการผลิตของระบบ
(จ) การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ
(ฉ) ความต้องการด้านชลประทาน ข้อจํากัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการใช้เชื้อเพลิง
(ช) ข้อจํากัดของระบบส่งไฟฟ้า
2.2.4.3 แผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์
2.2.4.3.1 แผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์ถูกเตรียมขึ้นบนพื้ นฐานของข้อมู ลจากแผนการ
เดินเครื่องรายเดือน ซึ่งแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย
(ก) การคาดการณ์ กําลังผลิตไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ, การรับไฟฟ้าผ่านจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศ และค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
(ข) แผนบํ า รุ ง รั ก ษาของผู้ เชื่ อ มต่ อ , จุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ และแผน
บํารุงรักษาระบบส่ง ตามที่เตรียมขึ้นในหัวข้อ 2.2.2
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(ค) แผนการระบายน้ํา รวมถึงแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ
และ ความต้องการด้านชลประทานในแต่ละวัน
2.2.4.3.2 กฟผ. จัดเตรียมแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์ภายใต้กฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.2.4.3.3 ก่ อ นเวลา 10.00 น. ของทุ กวัน พุ ธ โรงไฟฟ้ าต่าง ๆ จะต้ อ งส่ งข้ อ มู ล ของแต่ ล ะ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับสัปดาห์ถัดไปให้ กฟผ. โดยผ่านระบบโทรสาร (หรือโดย
วิธีอื่น ๆ ที่ กฟผ. ยอมรับ) โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
(ก) การแจ้งค่าความพร้อม โดยระบุถึงกําลังผลิตของแต่ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาใด ๆ
(ข) กรณีที่ผู้เชื่อมต่อแจ้งค่าของความพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตกต่างไปจากค่า
Registered Operating Characteristics หรือมีค่าต่างไปจากค่าที่ผู้เชื่อมต่อ
ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าภายใต้หัวข้อ 2.2.4.3.3 ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้
(1) ระบุคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ตามที่ระบุในหัวข้อ 2.2.4.7)
(2) ค่าคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าค่าใหม่
(3) เวลาที่จะเริ่มใช้ค่าที่เปลี่ยนแปลงใหม่
(4) ระยะเวลาที่จะใช้ค่าที่เปลี่ยนแปลงใหม่
(ค) กรณี ที่ ไม่ มี ก ารแจ้ ง ค่ า Operating Characteristic กฟ ผ. จะถื อ ว่ า ค่ า
Operating Characteristic ซึ่งแจ้งไว้ครั้งหลังสุดเป็นค่าที่จะนํามาใช้งาน
(ง) ข้อจํากัดในการเดินเครื่อง โดยคํานึงถึงภาวะแวดล้อม
2.2.4.3.4 ก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวันพุธ ผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ จะต้องส่ง
ข้อมูลของแต่ละจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศสําหรับสัปดาห์ถัดไปให้ กฟผ. โดยผ่าน
ระบบโทรสาร (หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่ กฟผ. ยอมรับ) โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
(ก) ความต้องการ, การคาดการณ์ หรือ ข้อตกลงในการรับ - จ่าย ไฟฟ้า
(ข) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
(ค) กรณีที่จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ไม่มีการแจ้งค่าดังกล่าว กฟผ. จะทําการ
ประมาณค่าดังกล่าวและข้อจํากัดที่จะนํามาใช้งาน
(ง) ข้อจํากัดในการรับ-จ่ายไฟฟ้า โดยคํานึงถึงภาวะแวดล้อม หรือ เงื่อนไขอื่น ๆ
2.2.4.3.5 ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ หรือ วันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่
แผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์จะมีผล กฟผ. จะดําเนินการดังนี้
(ก) ระบุค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามที่กําหนดในหัวข้อ 2.2.1
(ข) จั ด ทํ าร่ างกํ าหนดการณ์ ข องแผนบํ ารุ งรัก ษาหน่ ว ยผลิ ต ของผู้ เชื่ อ มต่ อ , จุ ด
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ และแผนบํ า รุ ง รั ก ษาระบบส่ งในสั ป ดาห์ ตามที่
กําหนดในหัวข้อ 2.2.2
(ค) กําหนดการระบายน้ําเพื่อการชลประทานเขื่อนต่าง ๆ ในแต่ละวันของสัปดาห์
โดยอาศัยข้อมูลในอดีต, สภาพอากาศ และข้อมูลที่มีการพิจารณาร่วมกับกรม
ชลประทาน
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(ง) จัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ํา, โรงไฟฟ้าพลังความร้อน, การรับไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ และ โรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ อย่างประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
(1) ความต้องการด้านชลประทาน
(2) ค่าความพร้อมและคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(3) ข้อกําหนดด้านกําลังไฟฟ้าสํารอง
(4) ข้อจํากัดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและภาวะแวดล้อม
(5) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
(จ) ลําดับการเดินเครื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ตามลําดับต้นทุนการผลิต
(Merit Order) ตามที่กําหนดในหัวข้อ 2.2.4.6
(ฉ) คํานวณค่าต้นทุนการผลิตของระบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า, การ
รับไฟฟ้าจากต่างประเทศ, ต้นทุนจากการเดินเครื่องภายใต้ข้อจํากัดในระบบ
ต่าง ๆ, ต้นทุนซึ่งเกิดจากการเดินเครื่องนอก Merit Order และต้นทุนจากการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ
(ช) จัดทําแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์ และแจ้งแผนดังกล่าวให้กับหน่วยงาน
ภายใน กฟผ., โรงไฟฟ้าต่าง ๆ และผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
2.2.4.3.6 กรณี ที่ กฟผ. พิจารณาว่าไม่สามารถจัดให้มีกําลังไฟฟ้ าสํารองในระบบได้อย่าง
เพียงพอ (ตามข้อมูลที่โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แจ้งค่าความพร้อมมาให้) กฟผ. อาจจะ
ดําเนินการประสานผู้เชื่อมต่อที่แ จ้งค่าความพร้อมต่ํากว่าค่ าทางสัญ ญาให้ ปรับ
ความพร้อมเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และ/หรือ ประสานเลื่อนการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าที่สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีผลต่อการจัดทําแผน
เดินเครื่องรายสัปดาห์
2.2.4.4 แผนการเดินเครื่องรายวัน
2.2.4.4.1 แผนการเดิ น เครื่องรายวันถู กเตรีย มขึ้น บนพื้ น ฐานของของข้ อมู ล จากแผนการ
เดินเครื่องรายสัปดาห์ ซึ่งแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย
(ก) การคาดการณ์กําลังผลิตไฟฟ้าและค่าความต้องการใช้ไฟฟ้ารายครึ่งชั่วโมง
(ข) แผนการบํ ารุ งรั ก ษาโรงไฟฟ้ า, จุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ และแผนการ
บํารุงรักษาระบบส่ง ตามที่กําหนดในหัวข้อ 2.2.2
(ค) แผนการระบายน้ํา รวมถึงแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ
และ ความต้องการด้านชลประทานในแต่ละวัน
2.2.4.4.2 กฟผ. จัดเตรียมแผนการเดินเครื่องรายวันภายใต้กฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.2.4.4.3 ก่ อ นเวลา 12.00 น. ของทุ ก วัน ทํ าการ ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งแจ้ งข้ อ มู ล ของเครื่ อ ง
กําเนิดไฟฟ้าสําหรับวันถัดไปให้ กฟผ. พิจารณา โดยผ่านระบบโทรสาร (หรือโดยวิธี
อื่น ๆ ที่ กฟผ. ยอมรับ) โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
(ก) ค่าความพร้อมของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
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(ข) กรณีที่ผู้เชื่อมต่อแจ้งค่าของความพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตกต่างไปจากค่า
Registered Operating Characteristics หรือมีค่าต่างไปจากค่าที่ผู้เชื่อมต่อ
ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าภายใต้หัวข้อ 2.2.4.3.3 ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้
(1) ระบุคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ตามที่ระบุในหัวข้อ 2.2.4.7)
(2) ค่าคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าค่าใหม่
(3) เวลาที่จะเริ่มใช้ค่าที่เปลี่ยนแปลงใหม่
(4) ระยะเวลาที่จะใช้ค่าที่เปลี่ยนแปลงใหม่
(5) สาเหตุของการแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อม
(ค) กรณี ที่ ไม่ มี ก ารแจ้ ง ค่ า Operating Characteristic กฟ ผ. จะถื อ ว่ า ค่ า
Operating Characteristic ซึ่งแจ้งไว้ครั้งหลังสุดเป็นค่าที่จะนํามาใช้งาน
(ง) ข้อจํากัดในการเดินเครื่อง โดยคํานึงถึงภาวะแวดล้อม
2.2.4.4.4 ก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกวัน ผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ จะต้องส่งข้อมูล
ของแต่ล ะจุดเชื่ อมต่อระหว่างประเทศ สําหรับสัป ดาห์ ถัดไปให้ กฟผ. โดยผ่าน
ระบบโทรสาร (หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่ กฟผ. ยอมรับ) โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
(ก) ความต้องการ, การคาดการณ์ หรือ ข้อตกลงในการรับ - จ่าย ไฟฟ้า
(ข) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
(ค) กรณีที่จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ไม่มีการแจ้งค่าดังกล่าว กฟผ. จะทําการ
ประมาณค่าดังกล่าวและข้อจํากัดที่จะนํามาใช้งาน
(ง) ข้อจํากัดในการรับ-จ่ายไฟฟ้า โดยคํานึงถึงภาวะแวดล้อม หรือ เงื่อนไขอื่น ๆ
2.2.4.4.5 ก่อนเวลา 17.00 น. ของทุกวัน ก่อนวันที่แผนการเดินเครื่องรายวันจะถูกใช้งาน
กฟผ. จะดําเนินการดังนี้
(ก) ระบุค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามที่กําหนดในหัวข้อ 2.2.1
(ข) จั ดทํ าร่างกํ าหนดการณ์ ข องแผนบํ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ า, จุ ดเชื่ อมต่ อระหว่าง
ประเทศ และแผนบํารุงรักษาระบบส่งรายวัน ตามที่กําหนดในหัวข้อ 2.2.2
(ค) กําหนดการระบายน้ํ าเพื่ อการชลประทานเขื่อนต่ าง ๆ รายครึ่งชั่วโมง โดย
อาศัยข้อมูลในอดีต, สภาพอากาศ และข้อมูลที่มีการพิจารณาร่วมกับกระทรวง
เกษตรฯและกรมชลประทาน
(ง) จัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ํา, โรงไฟฟ้าพลังความร้อน, การรับไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ และ โรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ อย่างประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
(1) ความต้องการด้านชลประทาน
(2) ค่าความพร้อมและคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(3) ข้อกําหนดด้านกําลังไฟฟ้าสํารอง
(4) ข้อจํากัดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและภาวะแวดล้อม
(5) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
(จ) ลําดับการเดินเครื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ตามลําดับต้นทุนการผลิต
(Merit Order) ตามที่กําหนดในหัวข้อ 2.2.4.6
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(ฉ) จัดทําแผนการเดินเครื่องรายวัน และแจ้งแผนดังกล่าวให้กับหน่วยงานภายใน
กฟผ., โรงไฟฟ้าต่าง ๆ และผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
2.2.4.4.6 กรณี ที่ กฟผ. พิจารณาว่าไม่สามารถจัดให้มีกําลังไฟฟ้ าสํารองในระบบได้อย่าง
เพียงพอ (ตามข้อมูลที่โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แจ้งค่าความพร้อมมาให้) กฟผ. อาจจะ
ดําเนินการประสานผู้เชื่อมต่อที่แ จ้งค่าความพร้อมต่ํากว่าค่ าทางสัญ ญาให้ ปรับ
ความพร้อมเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และ/หรือ ประสานเลื่อนการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าที่สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีผลต่อการจัดทําแผน
เดินเครื่องรายวัน
2.2.4.5 การขอเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อม และ Operating Characteristics
เมื่อใดที่ผู้เชื่อมต่อหรือผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ พบว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือจุดเชื่อมต่อ
ระหว่ างประเทศ มี ค่ าใดค่าหนึ่ งซึ่ งได้ ทํ าการแจ้งไปแล้ วตาม 2.2.4.4.3 หรือ 2.2.4.4.4 ได้ มี การ
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องแจ้งศูนย์ควบคุมของ กฟผ. ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุถึงค่าคุณลักษณะ
ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ต้องการปรับลดลง (ระบุเวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวโดยทันที
ผ่านทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นแล้วแต่ที่ได้ตกลงกัน และจะต้องทํ าการยืนยันเป็นหนังสือภายใน 2
ชั่วโมง (โดยการขอเปลี่ยนแปลงค่าความพร้อมดังกล่าวไม่รวมไปถึงค่าคุณลักษณะทางด้านต้นทุน
การผลิต, Economic Operating Characteristics)
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
ละเครื่ อ งกํ าเนิ ด ไฟฟ้ า ซึ่ งลํ าดั บ ดั งกล่ าวจะขึ้ น กั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่
เปลี่ ย นแปลงต่ อ หน่ ว ย ตามที่ ได้ กํ าหนดในหั ว ข้ อ 2.2.4.6.1.3 และ
2.2.4.6.1.4 โดยคิ ด ผลของค่ า ความสู ญ เสี ย ในระบบส่ ง จากเครื่ อ ง
กําเนิดไฟฟ้าดังกล่าวด้วย
2.2.4.6.1.2 ค่ า Merit Order นี้ จ ะ ต้ อ งมี ก ารป รั บ ป รุ ง อ ยู่ เส ม อ ต าม ก าร
เปลี่ยนแปลงของค่า Economic Operating Characteristics โดยแต่
ละโรงไฟฟ้ าต้ องแจ้งตามหั วข้อ 2.2.4 ซึ่ ง กฟผ. จะทํ าการปรับ ปรุง
Merit Order ตามความจําเป็นอย่างสม่ําเสมอ และเป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการเดินเครื่องรายสัปดาห์
2.2.4.6.1.3 ค่า Economic Operating Characteristics ของแต่ละเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าที่ส่งให้ จะแยกเป็นชนิดเชื้อเพลิง และ ความต้องการใช้พลังงาน
(ตามที่ระบุในหัวข้อ 2.2.4.7.2.2.3) โดยค่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของแต่ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะถูกคํานวณดังนี้
(ก) F : ค่าเชื้อเพลิง (บาท/หน่วยปริมาตร)
(ข) C : ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (BTU/หน่วยปริมาตร)
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(ค) H : Heat Rate Curve ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ค่าโหลดต่าง ๆ
(BTU/ชม.)
(ง) M : ค่ากําลังผลิตไฟฟ้า (MW)
ซึ่งค่า Operating Cost (บาท/MWh) = ((F/C) x H) / M ที่ค่าโหลดใด ๆ
2.2.4.6.1.4 ค่า Economic Operating Characteristics ของแต่ละเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าที่ส่งให้ จะแยกเป็นชนิดเชื้อเพลิง และ ความต้องการใช้พลังงาน
(ตามที่ ระบุ ในหั วข้ อ 2.2.4.7.2.2.4) โดยค่าต้น ทุ นการผลิตต่อหน่ วย
ของแต่ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะถูกคํานวณดังนี้
(ก) N : ค่าเชื้อเพลิงที่ No-load (บาท/ชม.)
(ข) P : Incremental Price (บาท/MWh)
(ค) C : ค่ากําลังผลิตไฟฟ้า (MW)
ซึ่งค่า Operating Cost (บาท/MWh) = (N/C) + P
2.2.4.6.2 Merit Order ของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
ประสิทธิภาพของกังหันพลังน้ํามีผลสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นTurbine Head และ
ค่า Active, Reactive Power ที่ผลิตเป็นต้น การกําหนด Merit Order ของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
กฟผ. จะจั ด เตรี ย ม Loading Chart, Reservoir Characteristics Curve และ Discharge
Curve ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพกับกําลังผลิตที่ทําได้ ภายในช่วงของค่า Turbine Head ตามสภาพระดับน้ําใน
อ่างเก็บน้ําและระดับท้ายน้ํา นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยซึ่งนํามาพิจารณาในการกําหนด Merit
Order ของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา คือ ความต้องการทางด้านชลประทาน
2.2.4.7 ข้อมูลคุณลักษณะในการเดินเครื่อง
2.2.4.7.1 ความนํา
2.2.4.7.1.1 แต่ละโรงไฟฟ้าต้องแจ้งค่า คุณลักษณะในการเดินเครื่อง ตามที่ระบุใน
หั ว ข้ อ 2.2.4.7.2 ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งของตน (ซึ่ งค่ า นี้ จ ะ
สะท้อนถึงสมรรถนะจริง ของเครื่อง ที่ถูกกําหนดตาม มาตรฐานการ
ดําเนินงาน, Prudent Practice)
2.2.4.7.1.2 ในส่วนของเครื่องพลังน้ํา ให้แจ้งค่าคุณ ลักษณะในการเดินเครื่องที่
สภาวะ “Cold” เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากไม่ มี ค่ า ที่ ส ภาวะ “WarmthVarying”
2.2.4.7.1.3 ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ ความสามารถในการสูบน้ํา
จะถู ก จั ด อยู่ ในคุ ณ ลั ก ษณะในการเดิ น เครื่ อ งด้ ว ย ซึ่ งเครื่อ งพลั งน้ํ า
ดังกล่าว ต้องสามารถใช้เป็นเครื่องสูบน้ํากลับ
2.2.4.7.1.4 ในส่วนของเครื่องพลังความร้อน โรงไฟฟ้าต้องแจ้งค่า และ อธิบาย
เกี่ ย วกั บ Warmth Condition ซึ่ ง จะใช้ แ สดง คุ ณ ลั ก ษณะในการ
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เดินเครื่องที่สภาวะ “Warmth - Varying” ให้แ ก่ กฟผ. ทราบ การ
แจ้งค่าต้องทําตามที่ระบุในหัวข้อ 2.2.4.7.2.1 และ กฟผ. อาจขอให้มี
การเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวได้
2.2.4.7.1.5 แต่ละผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะต้องแจ้งความสามารถในการรับ
ไฟฟ้ าเข้า (Import) หรือการจ่ายไฟออก (Export) หรือการให้กําลัง
ผลิ ต สํ า รอง (ซึ่ ง ค่ า นี้ จ ะสะท้ อ นถึ ง สมรรถนะจริ ง ของเครื่ อ ง ที่ ถู ก
กําหนดตามมาตรฐานการดําเนินงาน , Prudent Practice) ปริมาณ
การรับไฟฟ้าเข้า และจ่ายไฟออก รวมทั้งราคาในการรับไฟเข้าได้ระบุ
ไว้ใน 2.2.4.7.3
2.2.4.7.2 การแจ้งค่าของโรงไฟฟ้า (Generator Declartions)
2.2.4.7.2.1 Warmth Conditions
2.2.4.7.2.1.1 สภาวะ “Cold” และ “Hot”
สภาวะ
นับจากเวลาที่ปลดเครื่องเป็นต้นไป
Cold
มากกว่า [ ] ชั่วโมง
Hot
น้อยกว่า [ ] ชั่วโมง
2.2.4.7.2.1.2 “Warm” Condition คือสภาวะที่ ไม่ ใช่ทั้ ง Hot และ
Cold
2.2.4.7.2.2 คุณลักษณะในการเดินเครื่อง (Operating Characteristics)
2.2.4.7.2.2.1 คุณลักษณะในการเดินเครื่อง ในชุดแรกจะเกี่ยวข้องกับ
ค วาม ส าม ารถใน ก ารเป ลี่ ยน ระดั บ Active ห รื อ
Reactive Power ของเครื่อง และในกรณีของโรงไฟฟ้า
พลังน้ําแบบสูบกลับจะเกี่ยวกับความสามารถ ในการสูบ
น้ํากลับ จาก อ่างเก็บน้ําด้านล่าง ไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ํา
ด้านบน รายละเอียดมีดังนี้
(ก) Capacity คือกําลังผลิตมีหน่วยเป็น MW ซึ่งเครื่อง
สามารถผลิตได้หลังจากจ่ายให้กับอุปกรณ์ของเครื่องแล้ว
และจะหมายถึงกําลังผลิตสูงสุดที่ทําได้
(ข) Minimum Generation คื อ ระดั บ ต่ํ า สุ ด ของกํ า ลั ง
ผลิต มีหน่วยเป็น MW ซึ่งเครื่องยังสามารถเดินได้ตลอด
(ค ) Maximum Generation คื อระดั บ กํ าลั ง ผ ลิ ต ที่
มากกว่ากําลังผลิตที่แจ้งมา มีหน่วยเป็น MW ซึ่งสามารถ
เดินเครื่องได้เพียงในระยะเวลาสั้น ๆ
(ง) Reactive Power Capability คือระดั บกํ าลังไฟฟ้ า
เสมื อ น ทั้ ง Leading และ Lagging ที่ ร ะดั บ กํ าลั งผลิ ต
หนึ่ง ๆ โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
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Reactive Power = V * I * sin  โดย  คือ Phase Angle
(จ) Spinning Reserve Capability คื อ ความสามารถ
Control ในขณะที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ดิ น เครื่ อ งเต็ ม ที่ ในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ
(ฉ) Notice To Synchronise คือ ช่วงเวลา มีหน่วยเป็น
ชั่วโมง ตั้งแต่เมื่อโรงไฟฟ้าได้รับการแจ้งให้ขนานเครื่อง
ถึ ง เวลาที่ เครื่ อ งสามารถขนานเข้ า ระบบ ในสภาวะ
Warmth Conditions ต่ อ ไ ป นี้ Cold (With Boiler
Cold), Cold (With Boiler On Hot Standby), Warm
And Hot
(ช) Block Load On Synchronisation คือ ระดับกําลัง
ผลิตทันทีทันใด มีหน่วยเป็น MW ซึ่งเครื่องต้องใช้ในการ
ขนานเข้าระบบ อาจต้องระบุสภาวะ Hot, Warm และ
Cold ด้วย
(ซ) Loading Rate คื อ อั ต ราสู งสุ ด ของเครื่อ ง ในการ
เพิ่ ม กํ า ลั ง ผลิ ต ภายใต้ ก ารควบคุ ม ในสภาวะปกติ
หลังจากขนานเครื่องเข้าระบบ มีหน่วยเป็น MW / นาที
สํ า หรั บ ระดั บ กํ า ลั ง ผลิ ต และ Warmth Condition
ต่างๆ
(ฌ) De-loading Rate คือ อัตราสูงสุดของเครื่องในการ
ลดกําลังผลิต ภายใต้การควบคุมในสภาวะปกติ มีหน่วย
เป็น MW / นาที สําหรับระดับกําลังผลิตและ Warmth
Condition ต่าง ๆ
(ญ) Minimum Up-Time คื อ ระยะเวลาน้ อ ยที่ สุ ด มี
หน่วยเป็นชั่วโมง ที่เครื่องต้องใช้ในการขนานเข้าระบบ
(ฎ) Minimum Down-Time คือ ระยะเวลาน้อยที่สุด มี
หน่ ว ยเป็ น ชั่ วโมง ที่ เครื่ อ งต้ อ งใช้ ในการปลดออกจาก
ระบบ
(ฏ) Maximum Fuel Changes คื อ จํ า นวนครั้ ง สู ง สุ ด
ของการเปลี่ ย นเชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง เครื่ อ งจะถู ก ขอให้ ทํ า ได้
ภายใน ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
(ฐ) Turbine Head คื อ ระยะความสู ง คาดคะเนของ
Turbine ซึ่งเหมาะสมกั บสภาพของโรงไฟฟ้ า (สําหรับ
โรงไฟฟ้าพลังน้ําทั้งหมด)
(ฑ) River Flow Rate คือ อัตราการไหลคาดคะเน ของ
แม่ น้ํ า (มี ห น่ วยเป็ น เมตร3 /ชั่ วโมง) ซึ่ งเหมาะสมกั บ
สภาพของโรงไฟฟ้า (สําหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ําประเภท
Run - Of - River เท่านั้น)
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(ฒ) Reservoir Capacity คือ ปริมาณน้ําที่กักเก็บอยู่ใน
อ่ า งเก็ บ น้ํ า (สํ า หรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า ที่ มี อ่ า งเก็ บ น้ํ า
เท่านั้น รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับด้วย)
(ณ) Pumping Capability คือ ปริมาณน้ํา ที่สามารถสูบ
ได้ (มีหน่วยเป็น เมตร3/ชั่วโมง) ซึ่งเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงไฟฟ้ า (สํ า หรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า แบบสู บ กลั บ
เท่านั้น)
(ด) Pumping Availability คือ ระยะเวลาที่เครื่องใช้ใน
การสู บ น้ํ า และ MW ที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
เครื่ อ งสู บ น้ํ า ซึ่ ง เหมาะสมกั บ สภาพของโรงไฟฟ้ า
(สําหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับเท่านั้น)
2.2.4.7.2.2.2 คุณลักษณะในการเดินเครื่อง ในชุดที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับ
การเดินเครื่องโดยคํานึงถึงการประหยัดต้นทุน ตามที่ได้
ตกลงกับ กฟผ. ทางโรงไฟฟ้าอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดิ น เครื่ อ งดั งกล่ าว ตามที่ ร ะบุ ใน 2.2.4.7.2.2.3 หรื อ
2.2.4.7.2.2.4 ข้อใดข้อหนึ่งคุณลักษณะในการเดินเครื่อง
เหล่ า นี้ เรี ย กว่ า คุ ณ ลั ก ษณะในการเดิ น เครื่ อ งทาง
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ( Economic Operating
Characteristics)
2.2.4.7.2.2.3 สํ า หรั บ ทางเลื อ กที่ ห นึ่ ง โรงไฟฟ้ า ต้ อ งแจ้ ง ข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
(ก) Fuel ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่อง
(ข) Specific Energy Content Of Fuel คื อ ปริ ม าณ
ของพลั ง งานเป็ น Giga Joule (GJ) ต่ อ ปริ ม าณ หรื อ
น้ําหนัก มาตรฐาน ของเชื้อเพลิง
(ค) Start - Up Heat คือปริมาณของพลังงาน มีหน่วย
เป็ น GJ / Start - Up ซึ่ ง ต้ อ งการใช้ ใ นการเริ่ ม ขนาน
เครื่ อ ง ใน สภาวะ Cold (With Boiler Cold), Cold
(With Boiler On Hot Standby), Warm And Hot
Conditions
(ง) No-load Heat คือปริมาณของพลังงาน มีหน่วยเป็น
GJ / ชั่วโมง ซึ่งต้องการใช้ในการรักษาสภาพการขนาน
เครื่องไว้ โดยที่ยังไม่ได้ให้กําลังผลิต (MW Output = 0)
(จ) Incremental Heat คื อ ปริ ม าณ ของพลั ง งาน มี
หน่วยเป็น GJ / Mwh ซึ่งเครื่องต้องใช้ในการผลิตกําลัง
ผลิตสุทธิ (Net Output)
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(ฉ) Standby Start Up Heat คือปริมาณของพลังงาน
เป็ น GJ ซึ่ งต้องใช้ในการทํ าให้ Boiler ซึ่งอยู่ในสภาวะ
Cold หรือ Warm ไปอยู่ที่สภาวะ Hot Standby
(ช) Hot Standby Heat คื อ ปริม าณของพลังงาน เป็ น
GJ / ชั่วโมง ซึ่งต้องการใช้ในการรักษาให้ Boiler คงอยู่
ในสภาวะ Hot Standby
(ซ) Start O And M Costs คื อ ต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการ
เดินเครื่อง และบํารุงรักษาเครื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การ Start - Up เท่านั้น มีหน่วยเป็น บาท / Start - Up
โดยไม่เกี่ยวกับ ต้นทุน ค่าเชื้อเพลิง
(ฌ) Output O And M Costs คื อ ต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการ
เดินเคื่องและบํารุงรักษาเครื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต กําลังไฟฟ้าเท่านั้น มีหน่วยเป็น บาท / Mwh โดย
ไม่เกี่ยว กับ ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
(ญ) Standby Start Up O And M Costs คือ ต้นทุนที่
ใช้ ใ นการเดิ น เครื่ อ ง และบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทํ า ให้ Boiler ไปอยู่ ใ นสภาวะ Hot
Standby เท่ า นั้ น มี ห น่ ว ยเป็ น บาท/ Start โดยไม่
เกี่ยวกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
(ฎ) Hot Standby O And M Costs คือ ต้นทุนที่ใช้ใน
การเดินเครื่อง และบํารุงรักษาเครื่อง ในส่วนที่เกี่ยว ข้ อ ง
กับการรักษาสภาวะ Hot Standby ของ Boiler เอาไว้
เท่านั้น มีหน่วยเป็น บาท / ชั่วโมง โดยไม่เกี่ยวกับต้นทุน
ค่าเชื้อเพลิง
2.2.4.7.2.2.4 สําหรับทางเลือกที่ 2 โรงไฟฟ้าต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) Start - Up Price คือ ราคาสําหรับการ Start - Up
เครื่อง มีหน่วยเป็น บาท / ชั่วโมงที่สภาวะ Cold (with
Boiler Cold), Cold (with Boiler On Hot Standby),
Warm And Hot Conditions
(ข) No-load Price คื อ ราคา สํ าหรับ การรักษาสภาพ
การขนานเครื่องไว้ แต่ยังไม่ได้ให้กําลังผลิต มีหน่วยเป็น
บาท / ชั่วโมง
(ค) Incremental Price คือ ราคาของพลังงานไฟฟ้า แต่
ละ MWh มี ห น่ ว ยเป็ น บาท / MWh และเป็ น ส่ ว นที่
เพิ่มขึ้นจาก No-load Price
(ง) Standby Start Price คื อ ราค าของก ารทํ าให้
Boiler ซึ่งอยู่ในสภาวะ Warm หรือ Cold ไปสู่สภาวะ
Hot Standby มีหน่วยเป็น บาท / Start
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(จ) Hot Standby Price คือ ราคาของการรักษา Boiler
ให้คงสภาวะ Hot Standby ไว้
2.2.4.7.3 การแจ้ งค่ า ของผู้ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ างประเทศ ถึ งข้ อ มู ล ของจุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่าง
ประเทศ จะระบุถึงความสามารถในการรับไฟฟ้า หรือ การจ่ายไฟออก หรือการให้
กําลังผลิตสํารอง หรือการให้บริการอื่น ๆ ต้นทุน (หรือ ราคา) ในการรับไฟเข้า
รวมถึงปริมาณที่คาดคะเน และระยะเวลาของการรับไฟเข้า และจ่ายไฟออก กฟผ.
จะทํ า การตกลงกั บ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะในการ
เดินเครื่องว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะระบุให้แจ้งค่า ตามหัวข้อ 2.2.4.7 นี้
2.2.5 การสั่งการระบบผลิตไฟฟ้า (Generation Dispatch)
2.2.5.1 บทนํา
2.2.5.1.1 หัวข้อนี้แสดงขั้นตอนการสั่งการและแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะเป็น
ส่วนที่เพิ่มเติมจากหัวข้อ 2.2.4 และ 2.2.6 ประกอบด้วย
(ก) การแจ้งคําสั่งการให้ผู้เชื่อมต่อ
(ข) การให้ ความเห็ นชอบแก่ผู้เชื่อมต่อหรือผู้เชื่อมต่ อระหว่างประเทศเพื่ อปลด
เครื่องหรือ อุปกรณ์ออกจากระบบตามแผนงาน
(ค) ปรับแผนการเดินเครื่องรายวันใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามสภาพระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
2.2.5.1.2 การสั่งการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายไฟฟ้า หรือ การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายไฟผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากร่วมกัน
ระหว่าง กฟผ. และผู้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
2.2.5.1.3 การสั่งการทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทย
2.2.5.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของหัวข้อ 2.2.5 คือ ต้องการให้ กฟผ. สามารถจัดบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้า,
การรับซื้อไฟฟ้า และ ความต้องการใช้ไฟฟ้า ให้มีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมี
กําลังผลิตสํารองที่เพียงพอ ดังนี้
(ก) การระบุแผนการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ตามแผนงานใน
แผนการเดินเครื่องรายวัน
(ข) Merit Order ตามที่กล่าวในหัวข้อ 2.2.4
(ค) การรักษาสภาพระบบให้มีเสถียรภาพ
(ง) มาตรฐานการควบคุมความถี่และแรงดันไฟฟ้าของระบบ
2.2.5.3 ข้อมูลในการสั่งการ
พิจารณาสั่งการเดินเครื่อง, การรับ – จ่ายไฟฟ้า หรือ การอนุญาติให้ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
หรือจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ตามแผนงาน กฟผ. จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจดังต่อไปนี้
(ก) แผนการเดินเครื่องรายวันของวันดังกล่าว ตามหัวข้อ 2.2.4
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(ข) ค่ า ความพร้ อ มและคุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า ซึ่ งแจ้ งไว้ ล่ า สุ ด ตามหั ว ข้ อ
2.2.4.4.3 หรือ 2.2.4.5.1
(ค) ความสามารถในการรับ – จ่ายไฟฟ้าผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศตามที่ผู้เชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศได้แจ้งกับ กฟผ. ตามข้อ 2.2.4.4.4 หรือ 2.2.4.5.1
(ง) ข้อมูลค่าความถี่ และแรงดันไฟฟ้า ผ่านระบบ SCADA
(จ) ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง กฟผ. พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง
2.2.5.4 การปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามแผนงาน
การพิจารณาการปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามแผนงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐาน
ดังนี้
(ก) การรักษาระดับกําลังผลิตสํารอง
(ข) การควบคุมต้นทุนการผลิต
2.2.5.5 การสั่งการ
2.2.5.5.1 ลักษณะของการสั่งการ
2.2.5.5.1.1 การสั่งการในวันที่พิจารณานั้น สามารถแจ้งคําสั่งการได้ที่เวลาใด ๆ ใน
วันดังกล่าว หรือ สามารถแจ้งล่วงหน้าวันดังกล่าวได้
2.2.5.5.1.2 กฟผ. จะสั่งการไปยังผู้เชื่อมต่อโดยตรง และจะต้องมีการแจ้งชื่อของผู้
ประสานงานทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่ได้มีการ
ตกลงระหว่าง กฟผ. กับ ผู้เชื่อมต่อ โดยรูปแบบของคําสั่งการจะเป็น
ตามข้อ 2.2.5.7
2.2.5.5.1.3 เมื่ อ ได้ รั บ คํ า สั่ ง การแล้ ว ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งแจ้ ง การรั บ ทราบคํ า สั่ งการ
ดังกล่าวทันทีว่าสามารถปฏิบัติได้ตามคําสั่งการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งผู้
เชื่อมต่ออาจปฏิเสธการปฏิบัติตามคําสั่งการของ กฟผ. ได้ต่อเมื่อ
(ก) กรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบุคคลากรหรืออุปกรณ์ของผู้
เชื่อมต่อ
(ข) กรณีที่คําสั่งการนั้นอยู่นอกเหนือความสามารถของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 2.2.4.4.3 หรือ 2.2.4.5.1 โดย
(1) กฟผ. ไม่ได้แจ้งว่า คําสั่งการดังกล่าวนั้นเป็นคําสั่งการในกรณีที่
เกิดภาวะฉุกเฉิน
(2) คําสั่งการดังกล่าวแจ้งให้ดําเนินการนอกเหนือความสามารถ
และกําลังผลิตที่ได้แจ้งไว้
2.2.5.5.1.4 กรณีที่ผู้เชื่อมต่อพบปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งการ
ได้ ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบทันที
2.2.5.5.1.5 นอกจากคําสั่งการที่เกี่ยวข้องกับค่า Active Power แล้ว อาจหมาย
รวมไปถึงคําสั่งการดังนี้
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(ก) คําสั่งการให้ใช้งานหรือไม่ใช้งานระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
(Automatic Generation Control : AGC) ของ กฟผ.
(ข) คําสั่งการให้ ผู้เชื่อมต่อช่วยปรับความถี่ของระบบตามกําลังผลิต
สํารองที่มี
(ค) คําสั่งการให้ผู้เชื่อมต่อช่วยปรับแรงดันของระบบ โดยการปรับค่า
Reactive Power ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(ง) คําสั่งการให้ขนานเครื่องในเวลาที่กําหนด
(จ) คําสั่งการให้ผู้เชื่อมต่อขนานหรือปลดเครื่อง
(ฉ) คําสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การ Energize หรือการปรับ Tap หม้ อ
แปลงของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(ช) คําสั่งการที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันในส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเชื่อมโยง
กับระบบส่งของ กฟผ.
(ฌ) คําสั่งการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องในส่วนที่ผู้
เชื่อมต่อเชื่อมโยงกับระบบส่งของ กฟผ.
(ญ) คําสั่งการให้ผู้เชื่อมต่อเปลี่ยนชนิดของการใช้เชื้อเพลิง (โดยสิทธิ
ดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง กฟผ. และผู้เชื่อมต่อแล้ว)
(ฎ) คําสั่งการให้ผู้เชื่อมต่อพลังน้ําระบายน้ําเพื่อการชลประทาน
(ฏ) คําสั่งการผู้เชื่อมต่อพลังน้ําแบบสูบกลับให้ดําเนินการสูบน้ํากลับ
2.2.5.5.2 การปฏิบัติตามคําสั่งการจากผู้เชื่อมต่อ
2.2.5.5.2.1 ผู้เชื่อมต่อต้องปฏิบัติตามคําสั่งการของ กฟผ. โดยทันที ยกเว้น กรณีที่
เป็ น ไปตามหั ว ข้ อ 2.2.5.5.1.3 หรื อ กรณี ไ ด้ มี ก ารบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคําสั่งการตามหัวข้อ 2.2.5.5.1.4
2.2.5.5.2.2 ภายใต้ข้อกําหนดในหัวข้อ 2.2.5.5.2.1 ผู้เชื่อมต่อจะต้องปฏิบัติตามที่
ได้รับคําสั่งการให้สําเร็จลุล่วงและมีความถูกต้องในการปฏิบัติ ดังนี้
(ก) การปลดหรือขนานเครื่องตรงตามเวลาในคําสั่งการ
(ข) การผลิตไฟฟ้าตามค่าสั่งการ (รวมถึงการปรับความถี่ในระบบ กรณี
ที่ความถี่เบี่ยงเบนไปจากค่าเป้าหมาย) ผู้เชื่อมต่อจะต้องจ่ายไฟฟ้า
ให้ได้โดยมีค่าความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ ±5% ของค่ากําลังผลิตตาม
ค่ า คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า ที่ ได้ แ จ้ งไว้ (Registered
Operating Characteristics)
2.2.5.6 การปรับแผนการเดินเครื่องรายวัน
กฟผ. จะทํ าการปรั บ แผนการเดิ น เครื่อ งรายวั น ใหม่ ต ามความจํ าเป็ น โดยการปรั บ แผน
ดังกล่าวจะนําปัจจัยต่าง ๆ ตามหัวข้อ 2.2.4.4 และ 2.2.4.5 มาประกอบการพิจารณาตามความ
จําเป็น
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2.2.5.7 รูปแบบของการสั่งการ (Instruction)
2.2.5.7.1 คําสั่งการควบคุมระบบ
2.2.5.7.1.1 ตามปกติคําสั่งการควบคุมระบบจะทําในลักษณะดังนี้
(ก) แจ้งชื่อพนักงานกะทั้งสองฝ่าย
(ข) แจ้งชื่อหน่วยผลิตไฟฟ้าที่จะทําการสั่งการควบคุม สําหรับโรงไฟฟ้า
พลังน้ําแบบสูบกลับให้แจ้งชื่อของ Pump ที่จะทําสั่งการควบคุม
ถ้าชื่อของ Pump ไม่เหมือนกับชื่อของหน่วยผลิตไฟฟ้าซึ่งสัมพันธ์
กัน
(ค) ภาระที่จะให้หน่วยผลิตทําหรือ ค่า Load ที่ต้องการสั่งการ
(ง) กําหนดเวลาที่จะให้หน่วยผลิตเริ่มปฏิบัติตามการสั่งการดังกล่าว
(ถ้าเวลาที่จะให้ปฏิบัติไม่ใช่เวลาเดียวกับเวลาที่สั่งการ)
(จ) เป้ าหมายของเวลาที่ จ ะต้ อ งทํ าให้ Load ได้ ตามคําสั่งการ หรือ
เป้าหมายของเวลาที่จะปฏิบัติตามคําสั่งการให้เสร็จสิ้น
(ฉ) เวลาที่แจ้งคําสั่งการ
2.2.5.7.1.2 ตัวอย่างของคําสั่งการหลัก ๆ เป็นตามตัวอย่างข้างล่าง ในแต่ละตัวอย่าง
สมมติว่าได้มีการแจ้งชื่อของพนักงานกะผู้ซึ่งทําการติดต่อแล้ว
2.2.5.7.2 คําสั่งการให้เปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟ้า
ในแต่ละตัวอย่างหน่วยผลิตที่ 3 ได้รับคําสั่งการให้เปลี่ยนค่ากําลังไฟฟ้าไปที่ 200 MW
โดยแจ้งคําสั่งการที่เวลา 13.00 น.
(ก) ตัวอย่างแรก ให้กระทําตามคําสั่งการทันที “หน่วยผลิตที่ 3 ขอจ่าย Load ที่ 200
MW สั่งการเวลา 13.00 น.”
(ข) ตัวอย่างที่สอง ให้กระทําตามคําสั่งการในอีก 1 ชม. “หน่วยผลิตที่ 3 ขอให้เริ่ม
เปลี่ยนการจ่าย Load ไป ที่ 200 MW ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สั่งการเวลา 13.00
น.”
(ค) ตัวอย่างสุดท้าย ให้กระทําตามคําสั่งการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 13.30 น. “หน่วย
ผลิตที่ 3 ขอให้เปลี่ยนการจ่าย Load ไปที่ 200 MW ก่อนเวลา 13.30 น.”
2.2.5.7.3 คําสั่งการให้ขนานเครื่อง
2.2.5.7.3.1 โดยทั่วไป ในคําสั่งการให้ขนานเครื่องเข้าระบบ จะมีคําสั่งการกําหนดค่า
Load ที่ จะต้ องจ่ายร่วมด้วย แต่ ถ้าไม่ ได้ มี คําสั่ งการกํ าหนดค่ า Load
รวมอยู่ โรงไฟฟ้ าจะต้องขนานเครื่องเข้าระบบ แล้วทําการเพิ่ ม Load
ด้ ว ย Loading Rate ของเครื่ อ งไปจนถึ ง ค่ า Minimum Generation
(เมื่อทําการเพิ่ม Load เสร็จ โรงไฟฟ้าจะแจ้งให้ กฟผ. ทราบว่าได้เพิ่ม
Load เสร็จเรียบร้อย) ในการออกคําสั่งการให้ขนานเครื่อง กฟผ. จะใช้
ช่วงเวลาในการ Start - Up ที่โรงไฟฟ้าแจ้ง (Notice To Synchronise)
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ในการพิ จารณาสั่งการ และโดยทั่ วไปจะกําหนดเวลาที่ต้องการจะให้
ขนานเครื่องเข้าระบบ (Target Time)
2.2.5.7.3.2 ในตัวอย่างต่อไปนี้ หน่วยผลิตที่ 2 ถูกสั่งให้ชนานเครื่อง โดยสั่งการที่
เวลา 08.00 น. สําหรับช่วงเวลาที่ใช้ในการขนานเครื่องใช้เวลา 4 ชม.
(ก) ในตัวอย่างแรก เวลาที่ต้องการให้ขนานเครื่องเท่ากับช่วงเวลาในการ
Start - Up (Notice To Synchronise) “หน่วยผลิตที่ 2 ขนาน
เครื่องที่เวลา 12.00 น. สั่งการเวลา 08.00 น.”
(ข) ถ้าเวลาที่จะให้ขนานเครื่องยาวกว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการ Start -Up
(Notice To Synchronise) ลั กษ ณ ะคํ าสั่ งการจะเป็ น ดั ง นี้
“หน่ ว ยผลิ ต ที่ 2 ขนานเครื่ อ งที่ เวลา 14.00 น. สั่ ง การ เวลา
08.00 น.”
2.2.5.7.4 คําสั่งการให้ปลดเครื่อง
2.2.5.7.4.1 ในการออกคําสั่ งการให้ ป ลดเครื่องนั้ น ถือ ว่าจะต้องมี คําสั่ งการให้ ล ด
กําลังไฟฟ้ าร่วมด้วยและในกรณี ที่ ไม่ ได้ต้องการให้ปลดเครื่องในทัน ที
จะต้องแจ้งเวลาที่จะให้ปลดเครื่องด้วย (Target Time)
2.2.5.7.4.2 ในตัวอย่างต่อไปนี้ หน่วยผลิตที่ 1 กําลังจ่ายไฟอยู่ที่ 60 MW และมีค่า
De-loading Rate ของเครื่องเท่ากับ 6 MW / นาที ได้ทําการออกคําสั่ง
การให้ปลดเครื่องออกที่เวลา 11.00 น. โรงไฟฟ้าจะสามารถปลดเครื่อง
ได้ภายในเวลา 11.10 น.
(ก) ถ้าต้องการให้หน่วยผลิตที่ 1 ทําการปลดเครื่องโดยเร็ว คําสั่งการจะ
เป็นดังนี้ “หน่วยผลิตที่ 1 ขอปลดเครื่องออก สั่งการเวลา 11.00
น.”
(ข) ถ้าต้องการให้หน่วยผลิตที่ 1 ปลดเครื่องที่เวลา 12.00 น. คําสั่งการ
จะเป็นดังนี้ “หน่วยผลิตที่ 1 ขอปลดเครื่องออกที่เวลา 12.00 น.
สั่งการเวลา 11.00 น.”
2.2.5.7.5 คําสั่งการเพื่อการควบคุมความถี่
2.2.5.7.5.1 คําสั่งการเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงความถี่ของระบบโดยศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าส่วนกลางของ กฟผ. จะแจ้งให้โรงไฟฟ้าทําการนํา AGC เข้า
ใช้งาน การควบคุมความถี่ดังกล่าวกระทําโดยระบบ SCADA ภายใต้การ
ดูแลของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
2.2.5.7.5.2 ตั ว อย่ า งคํ า สั่ ง การเพื่ อ นํ า ระบบ AGC เข้ า หรื อ ออกจากการใช้ ง าน
“โรงไฟฟ้าพระนครใต้หน่วยที่ 1 “ON” ระบบ AGC เวลา 12.00 น. สั่ง
การเวลา 08.00 น.”, “โรงไฟฟ้าพระนครใต้หน่วยที่ 1 “OFF” ระบบ
AGC เวลา 12.00 น. สั่งการเวลา 08.00 น.”
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2.2.6 การควบคุมความถี่และแรงดัน (Frequency and Voltage Control)
2.2.6.1 บทนํา
2.2.6.1.1 หั วข้ อ 2.2.6 กํ าหนดขั้ น ตอนสํ าหรับ ให้ กฟผ. ใช้ในการควบคุ ม ค่ าความถี่ แ ละ
แรงดันของระบบ และกําหนดหน้าที่ของโรงไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2.6.1.2 การรักษาค่าความถี่และแรงดันของระบบเป็นประเด็นสําคัญที่ใช้ในการพิจารณา
วางแผนและสั่งการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ขั้นตอนที่กําหนดใน 2.2.6 จะสัมพันธ์กันกับ
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ใน 2.2.4 และ 2.2.5
2.2.6.1.3 ภายใต้สถานการณ์ ฉุกเฉิน Under Frequency Emergency (ระบบมีความถี่ต่ํา
กว่ า 49.5 Hz) , Partial Blackout , Total Blackout และ High Frequency
Emergency (ระบบมีความถี่สูงกว่า 50.5 Hz) รวมถึงช่วงระหว่างการกู้ระบบกลับ
สู่สภาพการจ่ายไฟปกติ (Restoration Period) ระบบกําลังไฟฟ้าอาจมีค่าความถี่
และแรงดันที่อยู่นอกช่วงการทํางานในสภาวะปกติ (49.5-50.5 Hz และ ±5% ของ
แรงดันระบบ) และในการวางแผนและสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอาจไม่ได้เป็นไป
ตาม Merit Order
2.2.6.2 วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดขั้นตอนที่จะช่วยให้ กฟผ. สามารถรักษาค่าความถี่และแรงดันของ
ระบบภายใน Operating Limits ที่กําหนด มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้
2.2.6.3 การควบคุมความถี่ของระบบ
2.2.6.3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
กฟผ. มีหน้าที่ในการประสานงานวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการรับซื้อหรือ
ขายไฟฟ้ ากับ ต่างประเทศผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และทําการออก Instruction
เพื่ อ ที่ จ ะควบคุ ม ค่ า ความถี่ ข องระบบ และรั ก ษาระดั บ กํ า ลั ง ผลิ ต สํ า รอง (Operating
Reserve) ในระบบให้เพียงพอ
2.2.6.3.2 การควบคุมความถี่
2.2.6.3.2.1 กฟผ. จะรั ก ษาความถี่ ข องระบบที่ 50 Hz โดยการควบคุ ม ผ่ า น
Automatic Frequency Control Computer System (AFR เป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบ AGC)
2.2.6.3.2.2 โรงไฟฟ้ า ต้ อ งยอมให้ ห น่ ว ยผลิ ต ไฟฟ้ า ของตน ทํ า การผลิ ต ไฟฟ้ า
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของระบบ AFR (จาก กฟผ.) หรื อ Governor
Droop (ของโรงไฟฟ้า) ตลอดช่วงเวลาที่เดินเครื่องจ่ายไฟเข้าระบบ
ยกเว้ น ว่ า จะติ ด ข้ อ ขั ด ข้ อ งทางเทคนิ ค (ซึ่ ง โรงไฟฟ้ า ต้ อ งรายงาน
เหตุการณ์ต่อ กฟผ. โดยเร็วที่สุด หรือได้รับการบรรเทาภาระผูกพัน
ในการปฏิบัติตาม 2.2.6.3.2.2 จาก กฟผ.
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2.2.6.3.2.3 โรงไฟฟ้าต้องสามารถตอบสนองเมื่อค่าความถี่ของระบบเปลี่ยนแปลง
50 ± 0.05 Hz ตลอดช่ ว งเวลาที่ ข นานเครื่ อ งในระบบ สํ า หรั บ
โรงไฟฟ้าที่มี Gas Turbine ต้องตั้งให้ Governor สามารถทํางานได้
ที่ Droop Characteristic 4 % ทั้ ง นี้ ก ฟ ผ . จ ะ เ ป็ น ผู้
กําหนด %Droop Setting และโรงไฟฟ้าไม่สามารถทําการแก้ไขโดย
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ก่อน
2.2.6.3.3 ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Action)
2.2.6.3.3.1 กรณีที่ความถี่ของระบบลดลงต่ํากว่า 49.25 Hz และยังไม่มีการสั่ง
การใด ๆ เพื่ อ แก้ ไขเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วภายใน 1 นาที โรงไฟฟ้ า
จะต้ อ งทํ า การเพิ่ ม กํ าลั งผลิ ต ไม่ ว่ า จะด้ ว ยวิธี Manual หรือ Auto
ทั้งนี้ ในการเพิ่มกําลังผลิตต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือ
โรงไฟฟ้าร่วมด้วย
2.2.6.3.3.2 กรณีที่ความถี่ของระบบเพิ่มสูงกว่า 50.75 Hz และยังไม่มีการสั่งการ
ใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 1 นาที โรงไฟฟ้าจะต้องทํา
การลดกํ าลั งผลิ ต ไม่ ว่า จะด้ ว ยวิธี Manual หรือ Auto ให้ ได้ อ ย่ าง
น้ อ ย 2% ของกํ า ลั ง ผลิ ต ต่ อ ค่ า ความถี่ ที่ เ บี่ ย งเบนจาก Target
Frequency ทุก 0.1 Hz
2.2.6.3.3.3 โรงไฟฟ้ า ต้ อ งทํ า การเพิ่ ม หรื อ ลดกํ า ลั ง ผลิ ต ตาม 2.2.6.3.3.1 และ
2.2.6.3.3.2 โดยไม่ ต้ อ งรอคํ าสั่ งการจาก กฟผ. และให้ ดําเนิ น การ
จนกว่าความถี่ของระบบจะกลับสู่ Target Frequency หรือ จนกว่า
โรงไฟฟ้าจะได้รับ Instruction จาก กฟผ. (ตามเงื่อนไข 2.2.5) และ
โรงไฟฟ้าจะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงสิ่งที่โรงไฟฟ้าได้ดําเนินการ
เพื่อช่วย กฟผ. ควบคุมความถี่ของระบบ โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ต้องแจ้ง
ภายใน 5 นาทีหลังจากที่ความถี่ระบบกลับสู่สภาวะปกติ
2.2.6.3.3.4 ระหว่ า งเกิ ด เหตุ ก ารณ์ High Frequency Emergency (ระบบมี
ความถี่สูงกว่า 50.5 Hz) โรงไฟฟ้าอาจถูกสั่งการให้ปลดเครื่องออก
จากระบบแม้ ว่ า จะขั ด กั บ Minimum Uptime แต่ ห ากโรงไฟฟ้ า
พิจารณาแล้วว่าการปลดเครื่องนั้นอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของ
บุคคลหรือโรงไฟฟ้า ก็สามารถทําการปฏิเสธ Instruction นั้นได้
2.2.6.3.3.5 ในการจัดเตรียมแผนการผลิตรายสัปดาห์ หรือแผนการผลิตรายวัน
หรือระหว่างการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า หาก กฟผ. ได้พิจารณา
แล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ ส ามารถที่ จ ะจั ด แผนให้ ร ะบบมี กํ า ลั ง ผลิ ต สํ า รอง
เพียงพอ (Operating Reserve) ตามค่าความพร้อมที่โรงไฟฟ้าได้ทํา
การแจ้งมานั้น กฟผ. จะติดต่อโรงไฟฟ้าที่มีการแจ้งค่าความพร้อมมา
ต่ํากว่า Registered Operating Characteristics (และมีผลกระทบ
ต่อการจัดแผนของ กฟผ.) และจะขอให้โรงไฟฟ้านั้นพิจารณาเสนอ
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ค่าความพร้อมมาใหม่ในระดับที่จะทําให้ กฟผ. สามารถจัดแผนและ
สั่งการเดินเครื่องได้ตามที่กําหนด
2.2.6.3.4 การควบคุมแรงดันในระบบ
2.2.6.3.4.1 ในระบบกําลังไฟฟ้า นอกจากจะต้องทําการควบคุมค่า Active Power
แล้ ว ยังต้ องทํ าการควบคุ ม ค่ า Reactive Power ให้ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการในระบบด้วยเช่นกัน
2.2.6.3.4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.2.6.3.4.2.1 กฟผ. จะพิจารณาสั่งจ่ายและสํารอง Reactive Power ทั้ง
ในการวางแผนและสั่งการเดิน เครื่อง ให้ ส อดคล้องตาม
ความต้องการของระบบ
2.2.6.3.4.2.2 โรงไฟฟ้าจะต้องเดินเครื่องเพื่อรักษาระดับแรงดันของระบบ
และจะทํ าการจ่า ยหรือ สํ ารอง Reactive Power ตามที่
กฟผ. สั่งการ ตลอดช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าขนานเครื่องอยู่ใน
ระบบ ยกเว้นว่าจะติดข้อขัดข้องทางเทคนิค (ซึ่งโรงไฟฟ้า
ต้องรายงานเหตุการณ์ ให้ กฟผ. ทราบโดยเร็วที่สุด หรือ
ได้รับการบรรเทาภาระผูกพันในการปฏิบัติ
2.2.6.3.4.3 ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Action)
2.2.6.3.4.3.1 เพื่ อ ช่วยรัก ษาระบบให้ มี เสถีย รภาพภายใต้ ส ภาวการณ์
ฉุกเฉิน โรงไฟฟ้าจะต้องดําเนินการ
2.2.6.3.4.3.2 ในกรณี ที่ แ รงดั น ในระบบลดลงอย่ า งทั น ที ทั น ใดแล้ ว
โรงไฟฟ้ าทําการจ่ายเพิ่ม Reactive Power ให้กับระบบ
นั้น โรงไฟฟ้าต้องมั่นใจว่าจะสามารถรักษาการจ่าย MVAR
ที่เพิ่มขึ้นนั้นได้และจะต้องไม่ลดการจ่าย Field Current
ไปจนกว่ า โรงไฟฟ้ า จะได้ รั บ Instruction จาก กฟผ.
ยกเว้ น ว่ า การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลต่ อ ความ
ปลอดภัยของบุคคลหรือโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าต้องทํา
การจ่าย MVAR ตามค่าความสามารถสูงสุดหาก กฟผ. สั่ง
การ
2.2.6.3.4.3.3 ในกรณี ที่ แ รงดั น ในระบบเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งทั น ที ทั น ใดแล้ ว
โรงไฟฟ้ามีการจ่าย Reactive Power ลดลงนั้น โรงไฟฟ้า
จะต้องไม่ทําการจ่ายเพิ่มค่า Reactive Power (คือไม่ต้อง
จ่ า ยเพิ่ ม เพื่ อ ไปชดเชยกั บ ค่ า เดิ ม ก่ อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ์ )
รวมถึงต้องไม่จ่าย Field Current เพิ่ ม จนกว่าโรงไฟฟ้า
จะได้รับ Instruction จาก กฟผ. ยกเว้นว่าการดําเนินการ
ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลต่ อ ความปลอดภั ย ของบุ ค คลหรื อ
โรงไฟฟ้า
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2.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
2.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อจะต้องประสานงาน
กับ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กฟผ. ประกาศกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เรื่อง “หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงาน ระหว่าง กฟผ.
กับ IPP” อย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า
2.3.2 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อมีหน้าที่ต้องช่วยระบบไฟฟ้า ดังนี้
(1) กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.00 – 52.00 Hz ผู้เชื่อมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือลด
กําลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อทําให้ความถี่ของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50 Hz โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้
เชื่อมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า
(2) กรณี ความถี่ ลดลงอยู่ ในช่ วง 49.00 - 48.50 Hz ต่อเนื่องเกิน 5 นาที ผู้ เชื่อมต่ อสามารถตั ดการ
เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุ
ของผู้เชื่อมต่อ
(3) กรณี ความถี่ลดลงอยู่ในช่วง 48.50 - 47.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 5 วินาที ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการ
เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุ
ของผู้เชื่อมต่อ
(4) กรณีความถี่ต่ํากว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้า
ของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุของผู้เชื่อมต่อ
2.3.3 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง
2.3.3.1 เหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าอันทําให้เกิดผลกระทบหรืออาจทํา
ให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อผู้เชื่อมต่อ รวมถึงเหตุขัดข้องอันเป็นผลกระทบมาจากผู้เชื่อมต่อ
รายหนึ่ งรายใดหรื อ หลายราย ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า จะแจ้ งให้ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ที่ ค าดว่ าจะได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นทราบโดยเร็วที่สุด
2.3.3.2 เหตุขัดข้องในระบบของผู้เชื่อมต่อ
เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าและ/หรือโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่ออันทําให้เกิดผลกระทบ
หรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งเหตุและ
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ให้ ก ารไฟฟ้ า ทราบโดยเร็ ว ที่ สุ ด ด้ ว ยระบบสื่ อ สารทางเสี ย ง แล้ ว จึ ง ส่ ง รายงาน
รายละเอียดของเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า อาจพิจารณาว่าเกี่ยวข้องและจําเป็น มายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ทันทีที่สถานการณ์
คลี่คลายลง
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2.3.4 การรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้า
ในแต่ละวัน ผู้เชื่อมต่อจะต้องรายงานข้อมูลการผลิตประจําวันแก่การไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
(1) MW รายครึ่งชั่วโมง
(2) Energy รวมทั้งวัน
(3) การใช้เชื้อเพลิง [ปริมาณที่ใช้, รับ, เหลือ]
(4) หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
2.3.5 เอกสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน
กําหนดให้เอกสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และด้านปฏิบัติการ
ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้
(1) Availability Notice
(2) หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
2.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผูเ้ ชื่อมต่อตามที่ กฟผ. กําหนด
(1) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาแรงดันและความถี่ไม่ให้ด้อยกว่า หรือพยายามทําให้ดีกว่าค่าที่ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดที่ 1.3.1.1 และ 1.3.1.2
(2) ผู้เชื่อมต่อต้องสามารถรับหรือจ่าย Reactive Power ที่ 0.9 Leading และ 0.9 Lagging ณ
จุดเชื่อมต่อ ได้อย่างต่อเนื่องตามคุณสมบัติ Capability Curve ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ เพื่อรักษา
แรงดันที่จุดเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ Reactive Power ของระบบไฟฟ้าในแต่
ละช่วงเวลาตามที่ กฟผ. กําหนด
(3) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาแรงดันและกระแสผิดเพี้ยนที่จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า ไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.3
(4) ผู้เชื่อมต่อต้องพยายามลดระดับความรุนแรงของไฟกระพริบที่อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์หรือ
กระบวนการผลิตของ ผู้เชื่อมต่อหรือจากลูกค้าของผู้เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.4
(5) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาภาวะแรงดันไม่ได้ดุล ณ จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.5
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 เพื่อหาเหตุผลที่แน่ชัด
เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม Operating Characteristics
2.5.1.3 การทดสอบ Performance ของโรงไฟฟ้า อาจถูกให้ดําเนินการเมื่อ
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(ก) เวลาใด ๆ ก็ตาม กฟผ. อาจสั่งให้โรงไฟฟ้าทําการทดสอบ เพื่อยืนยันค่า Operating
Characteristics
(ข) ภายหลังจากที่ กฟผ. ติดตาม Performance ของโรงไฟฟ้า แล้วมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
เชื่อได้ว่าโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม Operating Characteristics
(ค) โรงไฟฟ้าประสงค์จะทําการทดสอบภายหลังจากที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว หรือภายหลัง
การติ ด ตามของ กฟผ. หรือ จากการทดสอบครั้ งก่ อ น ที่ มี ผ ลทํ าให้ ค่ า Operating
Characteristics ของโรงไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง (มีความพร้อมลดลง)
2.5.1.4 ในหั ว ข้ อ 2.5 นี้ , คํ า ว่ า “Operating Characteristics” จะไม่ ไ ด้ ห มายความรวมถึ ง
Economic Operating Characteristics ทั้ งนี้ Economic Operating Characteristics
จะไม่มีการติดตามและขอทดสอบ
2.5.2 วัตถุประสงค์
หัวข้อ 2.5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(ก) ทํ าให้ เกิ ด ความมั่ น ใจต่ อวิ ธีป ฏิ บั ติ ข อง กฟผ. ในการใช้ ยืน ยั น ค่ าความสามารถ Operating
Characteristics จริงของโรงไฟฟ้า
(ข) กําหนดวิธีการที่ทําให้โรงไฟฟ้าต้องแก้ไขค่า Operating Characteristics เมื่อมีการติดตามหรือ
ทดสอบแล้วพบว่าค่า Operating Characteristics ที่โรงไฟฟ้าแจ้งมาไม่ตรงกับความสามารถ
จริงปัจจุบัน
(ค) กําหนดวิธีการเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถขอทําการทดสอบ ภายหลังจากที่ได้แก้ไขปัญหาที่ทําให้
โรงไฟฟ้าถูกลดค่าความสามารถ Operating Characteristics ลง
2.5.3 การติดตามตรวจสอบ (Monitoring)
2.5.3.1 กฟผ. อาจติ ด ตาม Performance ของโรงไฟฟ้ า ณ เวลาใด ๆ ก็ ต าม โดยการนํ า ค่ า
ความสามารถ (Output/Response) ที่ทําได้จริง เปรียบเทียบกับ ค่าที่โรงไฟฟ้าควรจะทํา
ได้ตามที่แจ้งความพร้อมมา และตามที่ กฟผ. สั่งการ
2.5.3.2 ในการติดตาม Performance โรงไฟฟ้า หาก กฟผ. พิจารณาแล้วว่า
(ก) โรงไฟฟ้าไม่สามารถทําได้ตาม Operating Characteristics ค่าใดค่าหนึ่งตามที่แจ้งมา
ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องติดต่อกัน
(ข) โรงไฟฟ้ า ไม่ ส ามารถทํ า ได้ ต าม Operating Characteristics ตามลั ก ษณ ะของ
เหตุการณ์ที่ระบุใน 2.5.3.5
กฟผ. จะต้องแจ้งรายละเอียดและผลลัพธ์การติดตาม ให้โรงไฟฟ้าทราบ
2.5.3.3 เมื่อโรงไฟฟ้าได้รับการแจ้งจาก กฟผ. ตาม 2.5.3.2 โรงไฟฟ้าจะต้องจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ให้กับ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุด
(ก) อธิบาย Failure ที่เกิดขึ้น
(ข) รายการและค่า Operating Characteristics ที่จะแก้ไข
(ค) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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2.5.3.4 กฟผ. และโรงไฟฟ้าจะร่วมหารือตามข้อมูลที่โรงไฟฟ้าจัดส่งให้ใน 2.5.3.3 และจะพยายาม
หาข้อสรุปร่วมกันทั้งเรื่องแนวทางแก้ไขปัญ หาและค่า Operating Characteristics ที่จะ
แก้ไขใหม่ โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว โรงไฟฟ้าจะแจ้งค่าความพร้อมใหม่ที่ลดลงนั้นไปจนกว่าจะ
แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ซึ่ง กฟผ. สามารถขอข้อมูลหลักฐานการแก้ไขปัญหาจากโรงไฟฟ้าได้
รวมถึงอาจขอให้โรงไฟฟ้าทําการทดสอบ ทั้งนี้ในกรณี ที่ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้
ภายใน 3 วันทําการ กฟผ. จะสงวนสิทธิ์ ในการเรียกทดสอบโรงไฟฟ้า
2.5.3.5 เหตุการณ์ Failure ที่ไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ถูกพิจารณาว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบ
จะต้องมีการดําเนินการตาม 2.5.3.2, 2.5.3.3 และ 2.5.3.4 ประกอบด้วยเหตุการณ์
(ก) โรงไฟฟ้าไม่สามารถทําการขนานเครื่องเข้าระบบได้ตามที่ กฟผ. สั่งการ
(ข) โรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบเอง โดยที่ กฟผ. ไม่ได้สั่งการ
2.5.4 การทดสอบ (Testing)
2.5.4.1 Testing Procedures
2.5.4.1.1 การทดสอบ Operating Characteristics ทุ ก รายการ (ยกเว้ น การทดสอบที่
เกี่ ย วกั บ AGC ซึ่ ง จะระบุ ใ น 2.5.4.1.2) กฟผ. จะต้ อ งทํ า การสั่ ง การโดยออก
Instruction ตาม 2.2.5 โดยในการทดสอบครั้ ง แรก กฟผ. จะต้ อ งแจ้ ง ใน
Instruction ด้ วยว่าเป็ นการสั่งการเพื่ อทดสอบ และในการทดสอบครั้งสุ ดท้ าย
(หรืออาจเป็นการสั่งการทดสอบครั้งแรกกรณีที่มีการทดสอบเพียงครั้งเดียว) กฟผ.
จะต้องแจ้งใน Instruction ว่าเป็นการสั่งการทดสอบครั้งสุดท้าย พร้อมแจ้งเวลา
สิ้นสุดการติดตามการทดสอบ Performance
2.5.4.1.2 การทดสอบการตอบสนองอั ต โนมั ติ ข องโรงไฟฟ้ า ต่ อ ความถี่ ข องระบบที่
เปลี่ ย นแปลง จะดํ าเนิ น การระหว่างที่ ระบบทํ างานปกติ โดยไม่ ต้ องมี ก ารออก
Instruction
2.5.4.1.3 การทดสอบทุ ก รายการ (รวมถึ ง AGC) จะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ท ดสอบโรงไฟฟ้ า
ภายในช่วงค่าความสามารถ Operating Characteristics ของโรงไฟฟ้าที่แจ้งมา
ครั้งหลังสุด (ก่อนที่ กฟผ. จะออกใบ Instruction ครั้งแรก)
ในกรณีที่โรงไฟฟ้าได้รับ Instruction สั่งการทดสอบครั้งแรกแล้ว (หรือ กรณี
ทดสอบ AGC โรงไฟฟ้าได้รับแจ้งแล้วว่าจะให้ทําการทดสอบ) แต่โรงไฟฟ้าได้มีการ
แจ้ ง ค่ า ความสามารถ Operating Characteristics รายการที่ กํ า ลั ง จะทํ า การ
ทดสอบใหม่ ซึ่งลดลงจากเดิม กฟผ. อาจพิจารณาสรุปได้ว่าการทดสอบที่กําลังจะ
ดําเนินการนั้นมีผลทดสอบไม่ผ่าน
2.5.4.1.4 ในการทดสอบใด ๆ อาจใช้ระยะเวลาถึง 120 นาที โดยในระหว่างเฝ้าดูการทดสอบ
กฟผ. จะเก็ บ บั น ทึ ก ค่ า Performance ของโรงไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ กฟผ. สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลทดสอบได้เอง รวมถึงอาจเก็บบันทึกค่าความถี่และ
แรงดันของระบบในขณะทําการทดสอบ หากจําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบด้วย
2.5.4.1.5 ระหว่างช่วงทําการทดสอบ หาก กฟผ. ได้พิจารณาตามเหตุผลอันสมควรแล้วว่า
โรงไฟฟ้ า ไม่ ส ามารถทํ า ได้ ต าม Operating Characteristics กฟผ. จะต้ อ งแจ้ ง
รายละเอียดและผลทดสอบให้โรงไฟฟ้ารับทราบ
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2.5.4.1.6 กรณีที่โรงไฟฟ้าได้รับแจ้งจาก กฟผ. ตาม 2.5.4.1.5 , โรงไฟฟ้าจะต้องดําเนินการ
แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้กับ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุด
(ก) อธิบาย Failure ที่เกิดขึ้น
(ข) รายการและค่า Operating Characteristics ที่จะแก้ไข
(ค) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2.5.4.1.7 กฟผ. และโรงไฟฟ้าจะร่วมหารือตามข้อมูลที่โรงไฟฟ้าจัดส่งให้ใน 2.5.4.1.6 และ
จะพยายามหาข้ อ สรุป ร่วมกั น ทั้ งเรื่ อ งแนวทางแก้ ไขปั ญ หาและค่ า Operating
Characteristics ที่จะแก้ไขใหม่ โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว โรงไฟฟ้าจะแจ้งค่าความ
พร้อมใหม่ที่ลดลงนั้นไปจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จซึ่ง กฟผ. สามารถขอข้อมูล
หลักฐานการแก้ไขปัญหาจากโรงไฟฟ้าได้ รวมถึงอาจขอให้โรงไฟฟ้าทําการทดสอบ
ใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ภายใน 3 วันทําการ กฟผ. จะให้
โรงไฟฟ้ า ทํ า การทดสอบใหม่ (Re-test) และทั้ ง กฟผ. และ โรงไฟฟ้ า จะต้ อ ง
ยอมรับตามผลทดสอบดังกล่าว
2.5.4.1.8 กรณี ที่ กฟผ. เป็นฝ่ายเริ่มขอให้มีการทดสอบ และผลทดสอบพบว่าโรงไฟฟ้าไม่
สามารถทํ าได้ ต าม Operating Characteristics ที่ แ จ้ งไว้ ทํ าให้ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไข
Operating Characteristics ใหม่ตาม 2.5.4.1.7 กฟผ. มีสิทธิที่จะดําเนินการดังนี้
(ก) กรณีที่การเรียกทดสอบ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดตามและพบเห็นค่าผิดปกติ
หรือไม่ได้เกิดขึ้นจากการทดสอบไม่ผ่านในครั้งแรก กฟผ. สามารถพิจารณา
สรุปให้ค่า Operating Characteristics ที่จะแก้ไขใหม่ตามข้อสรุป 2.5.4.1.7
นั้น เป็นค่าความพร้อมใหม่ของโรงไฟฟ้านับย้อนหลังตั้งแต่เวลาที่ กฟผ. ได้
ออก Instruction สั่งการทดสอบในครั้งแรก
(ข) กรณีที่การเรียกทดสอบเป็นผลจากการที่ กฟผ. ติดตาม Performance ของ
โรงไฟฟ้าตาม 2.5.3 กฟผ. สามารถพิจารณาสรุปให้โรงไฟฟ้าทําการแก้ไขค่า
Operating Characteristics ใหม่ย้อนหลังตั้งแต่เวลาที่โรงไฟฟ้าได้รับแจ้งใน
ข้อ 2.5.3.2
(ค) กรณีที่เป็นการทดสอบใหม่ (Re-test) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรงไฟฟ้า และ กฟผ.
ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ตามที่ระบุใน 2.5.4.1.7 กฟผ. จะพิจารณาว่า
โรงไฟฟ้าและ กฟผ. ได้ยอมรับการทดสอบที่เกิดขึ้นครั้งแรก และจะพิจารณา
เวลาเริ่มค่าความพร้อมใหม่ (ตามข้อสรุป 2.5.4.1.7) จากเงื่อนไขการเรียก
ทดสอบในครั้งแรกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ (ก) หรือ (ข)
2.5.4.1.9 กรณี ที่ โ รงไฟฟ้ า เป็ น ฝ่ า ยเริ่ ม ขอให้ มี ก ารทดสอบ การแก้ ไ ขค่ า Operating
Characteristics ใหม่ตามข้อสรุปใน 2.5.4.1.7 นั้น จะเริ่มพิจารณานับย้อนหลัง
ตั้งแต่เวลาที่โรงไฟฟ้าได้แจ้ง กฟผ. ตาม 2.5.4.3 ว่าพร้อมที่จะทําการทดสอบ
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2.5.4.2 สิทธิของ กฟผ. ในการขอทดสอบโรงไฟฟ้า
กฟผ. สามารถทําการทดสอบ Operating Characteristics ของโรงไฟฟ้า (อาจมากกว่า 1
รายการ) ณ เวลาใด ๆ บนเงื่อนไขว่า กฟผ. จะต้องไม่สั่งการทดสอบโรงไฟฟ้า (พิจารณาเป็นราย
Generating Unit) มากเกินกว่า 3 ครั้งต่อปี ยกเว้นกรณีเกิดสภาพการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผลทดสอบแสดงว่ ามี ค่ า Operating Characteristics (อาจมากกว่ า 1 รายการ) ไม่
เป็นไปตามที่โรงไฟฟ้าได้แจ้งไว้ ; หรือ
(ข) เกิดสภาพเงื่อนไขบางอย่างขึ้นในระบบซึ่งทําให้ต้องยกเลิกการทดสอบ โดยมีเหตุผลอัน
สมควรเชื่อได้ว่า กฟผ. ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ว่าจะมีเหตุการณ์ เช่นว่านั้ น
เกิดขึ้น การทดสอบในครั้งนั้นจะถือเป็นโมฆะ ; หรือ
(ค) เป็นการเรียกทดสอบซึ่งเป็นผลจากการที่ กฟผ. ได้ติดตาม Performance ของโรงไฟฟ้า
โดย กฟ ผ. ได้ ทํ าการแจ้ ง โรงไฟ ฟ้ า (2.5.3.2) ให้ ทํ าการแก้ ไ ขค่ า Operating
Characteristics ใหม่ (อาจมากกว่า 1 รายการ) แต่ กฟผ. และ โรงไฟฟ้าไม่สามารถตก
ลงสรุปค่าที่จะแก้ไขใหม่ร่วมกันได้ (2.5.3.4)
(ง) เป็นการเรียกทดสอบตามที่โรงไฟฟ้าขอภายใต้เงื่อนไข 2.5.4.3
2.5.4.3 สิทธิของโรงไฟฟ้า ในการขอทําการทดสอบ
2.5.4.3.1 โรงไฟฟ้าสามารถขอทําการทดสอบได้ตามเงื่อนไขสภาพการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่จะขอทําการทดสอบ ; และ
(ข) (1) โรงไฟฟ้าได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ความพร้อมลดลงและต้องการ
จะแจ้งยืนยันค่า Operating Characteristics ที่เพิ่มขึ้นใหม่ ; หรือ
(2) เป็ น งาน Commissioning Test ภ ายห ลั ง การก่ อ สร้ า งห รื อ งาน
บํ ารุงรักษาใหญ่ งานบํ ารุงรักษาตามวาระ หรือ งานปรับปรุง/แก้ไข/
ดัดแปลง/ซ่อมแซมให้คืนสภาพ
2.5.4.3.2 โรงไฟฟ้ าที่ จะขอทํ าการทดสอบ ต้องทําหนั งสื อแจ้ง ต่ อ กฟผ. เป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษร พร้อมด้วยข้อมูลดังนี้
(ก) วันที่จัดส่งหนังสือ
(ข) วันที่ที่สามารถเริ่มทําการทดสอบได้เร็วที่สุด (แต่ต้องห่างจากวันที่จัดส่งเรื่อง
ขอทดสอบไปไม่น้อยกว่า 2 วันทําการ)
(ค) ระบุโรงไฟฟ้าที่จะทําการทดสอบ
(ง) รายการ Operating Characteristics ที่จะขอทดสอบ
(จ) ค่า Operating Characteristics ที่คาดว่าจะทําได้
2.5.4.3.3 กฟผ. จะพยายามจัดแผนให้โรงไฟฟ้าได้ทําการทดสอบภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันที่ที่โรงไฟฟ้าแจ้งตาม 2.5.4.3.2(ข) ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถจัดแผนภายใน
ช่ ว งเวลาดั งกล่ าวได้ ทั้ ง กฟผ. และโรงไฟฟ้ า จะพิ จ ารณาว่ า โรงไฟฟ้ า ได้ มี ก าร
ทดสอบและสามารถทํ า ได้ Operating Characteristics ที่ แ จ้ ง มาใหม่ ต าม
2.5.4.3.2(จ)
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2.6 การประสานงานแจ้งข้อมูลด้านปฏิบัติการ (Operational Liaison)
2.6.1 บทนํา
2.6.1.1 ข้อกําหนดนี้กล่าวถึง
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านปฏิบัติการและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว
ในระบบไฟฟ้าของฝ่ายหนึ่ง อันจะทําให้เกิด หรืออาจเกิด หรือได้เกิดผลกระทบขึ้นแล้ว
ต่อระบบส่งไฟฟ้าของอีกฝ่ายหนึ่ง
- ประเภทต่าง ๆ ของการแจ้งเตือนที่ดําเนินการโดย กฟผ.
2.6.1.2 ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการแจ้งสิ่งที่อาจจะเกิดหรือได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น มิได้รวมถึงสาเหตุของ
เหตุการณ์นั้น ๆ ด้วย
2.6.1.3 เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งมีเหตุหรือผลกระทบมา
จากเหตุการณ์หรือการปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อรายหนึ่งแล้ว กฟผ. จะต้อง
แจ้งเหตุ ก ารณ์ ห รือ ผลกระทบนั้ น แก่ผู้ เชื่อ มต่ อรายอื่ น รายใดรายหนึ่ งตามข้ อ ตกลงการ
เชื่อมต่อ กฟผ. ก็สามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับมาจากผู้เชื่อมต่อรายแรกถึงการ
ปฏิบัติการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบของผู้เชื่อมต่อรายนั้นได้
2.6.1.4 ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับตามข้อกําหนดนี้ไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผย
แก่บุคคลที่สามได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
(ก) เป็นไปตามข้อกําหนดที่ กฟผ. ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550 มาตรา 81
(ข) โดยที่
(1) มีข้อตกลงระหว่างผู้เชื่อมต่อรายนั้นกับบุคลที่สามให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
(2) บุคคลที่สามนั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ
รายนั้นที่เชื่อมต่ออยู่กับหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(3) ถ้าบุคคลที่สามนั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยตรง ก็ย่อมมีสิทธิได้รับ
ข้อมูลโดยตรงจาก กฟผ.อยู่แล้ว
(ค) เป็นการให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนด
(ง) เป็นข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว มิใช่โดยการที่ผู้เชื่อมต่อรายนั้นละเมิด
เงื่อนไขตามข้อกําหนดนี้
2.6.1.5 ข้อกําหนดนี้รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย
2.6.2 วัตถุประสงค์
2.6.2.1 กําหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถพิจารณาการปฏิบัติการ และ/
หรือเหตุการณ์ หนึ่ง ๆ ได้ สามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนั้นได้รวมทั้ง
ระยะเวลาที่คาดว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้สามารถ
ดํ าเนิ น การที่ เหมาะสมต่ อ สถานการณ์ นั้ น ๆ ได้ เพื่ อ รัก ษาความมั่ น คงของระบบไฟฟ้ า
โดยรวม ดั งนั้ น ข้ อ มู ล ดั งกล่ า วจึ งต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดมากพอที่ ผู้ รั บ จะสามารถประเมิ น
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สถานการณ์ได้ตามวัตถุประสงค์นี้ และผู้รับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มตามจากผู้แจ้งได้
เท่าที่จําเป็น โดยผู้แจ้งไม่จําเป็นต้องแจ้งข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับทราบมา อนึ่ง
ข้ อ กํ า หนดนี้ มุ่ งเน้ น ที่ ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เท่ า นั้ น มิ ได้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ าเนิ น การที่
สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นแต่อย่างใด
2.6.2.2 กําหนดประเภทต่าง ๆ ของการแจ้งเตือนในระบบไฟฟ้าโดย กฟผ.
2.6.2.3 กําหนดกรอบการดําเนินงานด้านการแจ้งข้อมูลและการหารือระหว่าง กฟผ. กับผู้เชื่อมต่อ
ในเรื่องการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
2.6.3 ข้อกําหนดการแจ้งการปฏิบัติการ
2.6.3.1 การปฏิบัติการในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation on the Transmission System)
เมื่อจะมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบหรืออาจ
ส่งผลกระทบให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าก็ดี หรือระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อรายหนึ่งรายใดหรือหลายราย
ก็ดี เปลี่ยนแปลงออกนอกสภาวะปกติ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าจะต้องแจ้งข้อมูลปฏิบัติการดังกล่าว
แก่ผู้เชื่อมต่อนั้น ๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบดังกล่าว
2.6.3.2 การปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ (Operation on a User's System)
เมื่อจะมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อรายใดรายหนึ่ง ที่จะ
ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบให้สภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้าก็ดี หรือระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ
รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายก็ดีเปลี่ยนแปลงออกนอกสภาวะปกติ ผู้เชื่อมต่อรายนั้นจะต้องแจ้ง
ข้อมูลปฏิบัติการดังกล่าวแก่ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
จะต้องแจ้งข้อมูลตามที่เห็นสมควรแก่ผู้เชื่อมต่อรายอื่น (ถ้ามีข้อตกลงการเชื่อมต่อไว้ให้แจ้งข้อมูล) ที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบดังกล่าว
2.6.4 รูปแบบการแจ้งข้อมูล (Form)
2.6.4.1 โดยที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถพิจารณาการปฏิบัติการ และ/หรือ
เหตุการณ์ หนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนั้ นได้
ข้อมูลดังกล่าวจึงต้องมีรายละเอียดมากพอที่ผู้รับจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ ค าดว่ าสถานการณ์ จ ะกลับ คืน สู่ส ภาวะปกติ เพื่ อ ให้ ผู้มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องจะได้
สามารถดําเนินการที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ นั้น ๆ ได้เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าโดยรวม ตามวัตถุประสงค์นี้
2.6.4.2 ผู้รับข้อมูลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มตามจากผู้แจ้งได้เท่าที่จําเป็น โดยผู้แจ้งต้องให้ข้อมูล
แก่ผู้รับเท่าที่ทราบ ไม่จําเป็นต้องแจ้งข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับทราบมา
2.6.4.3 กรณีที่ผู้เชื่อมต่อแจ้งการปฏิบัติการหรือเหตุการณ์หนึ่ง ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานตาม
แผนที่ตกลงกันไว้แล้วกระทบต่อระบบไฟฟ้าของตนเอง (มิใช่เหตุการณ์หรือปฏิบัติการที่
เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ าของตนเอง) การแจ้งเหตุดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลที่ผู้เชื่อมต่อนั้นได้
รับมาจากบุคคลที่ดําเนินการในปฏิบัติการหรือแผนงานนั้น ๆ ในระบบไฟฟ้าของตน (โดยผู้
เชื่อมต่ ออาจจํ าเป็ นต้องมีข้อตกลงหรืออื่น ใดก็ตามกั บ ผู้ป ฏิ บัติงานนั้น เพื่ อให้ แ จ้งข้อมู ล
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ดังกล่าวแก่ตน) และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าก็สามารถแจ้งข้อมูลนั้นต่อไปยังผู้เชื่อมต่อราย
อื่นได้
2.6.4.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าจะต้องไม่นําข้อมูลที่ได้รับตามข้อกําหนดนี้
ไปแจ้งต่อแก่บุคคลอื่น แต่ก็สามารถแจ้งแก่ผู้ที่เชื่อมต่อกับระบบของตนได้ เช่นโรงไฟฟ้า
หนึ่งมีการจ่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทอื่นที่เป็นลูกค้าของตนด้วย ก็สามารถแจ้งแก่ลูกค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากปฏิ บั ติ ก ารหรื อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น ๆ ถึ งการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้น(มิใช่สาเหตุของเหตุการณ์) และระยะเวลาที่
คาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ(ถ้าทราบ)ได้
2.6.4.5 การแจ้งข้อมูลกันนี้ ต้องมีการบันทึกชื่อผู้ส่งและผู้รับ และเมื่อแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้
กล่าวทวนซ้ําทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้ส่งยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจน
ต้องเก็บเป็นหลักฐานสามารถตรวจสอบยืนยันได้ ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ
2.6.5 ระยะเวลาของการแจ้งข้อมูล (Timing)
การแจ้งข้อมูลตามข้อกําหนดนี้ ให้ดําเนินการล่วงหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และในเหตุการณ์ใด
ๆ ก็ตาม จะต้องให้เวลามากพอสมควรที่ผู้รับจะพิจารณาและประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นได้
2.6.6 ข้อกําหนดในการแจ้งเหตุการณ์ (Requirements to Notify Events)
2.6.6.1 เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า (Events on the Transmission
System)
เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบให้สภาพ
ระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายก็ดีเปลี่ยนแปลงออกนอกสภาวะปกติ ศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าจะต้องแจ้งข้อมูลตามข้อกําหนดนี้แก่ผู้เชื่อมต่อรายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้รับ
หรืออาจได้รับผลกระทบดังกล่าว
2.6.6.2 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ (Events on a User's System)
เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อที่จะส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบให้
สภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลงออกนอกสภาวะปกติ ผู้เชื่ อมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลตาม
ข้อกําหนดนี้ให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าทราบ
2.6.6.3 เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ผลมาจากเหตุ ก ารณ์ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น (Events Caused by
another Event or by an Operation)
2.6.6.3.1 เหตุการณ์หนึ่งอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์อื่นหรือปฏิบัติการอื่นในอีกระบบไฟฟ้า
หนึ่ง ในกรณีนั้นข้อมูลที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันก็จะต่างออกไปจากที่เกิดขึ้น
โดยมิได้เป็นกระทบจากระบบอื่น
2.6.6.3.2 ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือผู้เชื่อมต่อก็ดี สามารถสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งได้ว่าได้เกิด
เหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในระบบนั้นหรือไม่ ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น และฝ่ายที่เกิด
เหตุเห็นว่าอาจเกิดผลกระทบให้สภาพระบบไฟฟ้าของฝ่ายผู้สอบถามเปลี่ยนแปลง
- 65 -

ออกนอกสภาวะปกติขึ้นแล้ว ฝ่ายที่เกิดเหตุนั้นจะต้องให้ข้อมูลตามข้อกําหนดนี้แก่
ฝ่ายผู้สอบถาม
2.6.6.4 ระยะเวลาของการแจ้งข้อมูล (Timing)
การแจ้งข้อมูลตามข้อกําหนดนี้ ให้ดําเนินการทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ หรือทันทีที่ทราบหรือ
พบเหตุ และไม่ควรเกิน 15 นาทีจากเวลานั้น
2.6.7 เหตุการณ์สําคัญ (Significant Incidents)
เมื่อผู้เชื่อมต่อหรือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งว่า เกิดเหตุการณ์ขึ้นตามข้อกําหนดนี้
และฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญต่อระบบไฟฟ้าของตน สามารถร้องขอข้อมูล
จากอีกฝ่ายหนึ่งโดยให้ส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรได้
2.6.8 การแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Transmission System Warnings)
2.6.8.1 วัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Role of Transmission System
Warnings)
การแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้านี้กล่าวถึงสถานการณ์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรวะบบ
โครงข่าย และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(ก) ให้ผู้เชื่อมต่อตระหนักรู้ถึงสภาพการขาดกําลังผลิตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริง ปัญหา
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือการลดโหลดในระบบ
(ข) แจ้งช่วงเวลาของเหตุการณ์
(ค) ระบุลําดับขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้นสําหรับผู้เชื่อมต่อทั้งหลาย
(ง) แจ้งให้ผู้เชื่อมต่อที่กําหนดไว้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมปฏิบัติตามคําสั่งจากศูนย์ควบคุม
ระบบ
2.6.8.2 ผู้ รั บ การแจ้ ง เตื อ นในระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า (Recipients of Transmission System
Warnings)
2.6.8.2.1 เมื่อมีการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าถึงสภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีผลแผ่กระจายออกไป ศูนย์ควบคุม
ระบบจะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทั้งหลายรับทราบ
2.6.8.2.2 กรณีที่ศูนย์ควบคุมระบบมั่นใจว่าสภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้นมีผลในวงจํากัด ศูนย์ควบคุมระบบจะแจ้งให้ผู้
เชื่อมต่อเฉพาะรายที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบรับทราบเท่านั้น
2.6.8.2.3 กรณีที่ต้องมีการแจ้งเตือนถึงภาวะคับขันในการควบคุมโหลด จะทําการแจ้งไปยังผู้
เชื่อมต่อรายที่ศูนย์ควบคุมระบบต้องการให้ดําเนินการด้านการควบคุมโหลดเท่านั้น
2.6.8.3 การเตรียมพร้อม (Preparatory Action)
2.6.8.3.1 ถ้าเป็ น ไปได้ ให้ ผู้รับการแจ้งเตือนทํ าการเตรีย มพร้อมตามที่ เห็ นว่าจําเป็ นตาม
ข้อมู ล ที่ ได้ รับ การแจ้งเตือ นนั้น ทั้งนี้ การแจ้งเตือนจะเป็ น ไปตามรูป แบบที่ ศูน ย์
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ควบคุมระบบกําหนด และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เวลาที่เริ่มต้นจนกว่าจะยกเลิก
หรือสิ้นสุด ทั้งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งการซ้ําได้ตามสถานการณ์
2.6.8.3.2 กรณี มี ก ารแจ้ ง เตื อ นไปยั ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารในระบบไฟฟ้ า (System
Operator) รายหนึ่ง และการแจ้งเตือนนั้นยังดําเนินอยู่ จะต้องไม่มีการปรับโหลด
ในระหว่างนั้นนอกจากจะได้รับคําสั่งจากศูนย์ควบคุมระบบ แต่ถ้าจําเป็นต้องปรับ
เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของตน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้า
รายนั้ น จะต้ อ งคํ านึ งถึงผลกระทบต่อความมั่ น คงของระบบโครงข่ายไฟฟ้ าเป็ น
สําคัญ และถ้าสามารถกระทําได้ให้ทําการหารือกับผู้ควบคุมระบบก่อนดําเนินการ
2.6.8.3.3 การแจ้งเตือนสามารถกระทําได้ทั้งโดยการส่ง Fax โดยผ่านระบบสื่อสารข้อมูล
อิเลคทรอนิค หรืออื่น ๆ รวมถึงตําแหน่งหรือสถานที่ของผู้รับและผู้ส่ง ตามที่ตกลง
กันระหว่างผู้ควบคุมระบบและผู้เชื่อมต่อทั้งหลาย
2.6.8.3.4 กรณีมีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์หรือข่ายสื่อสารใด ๆ ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สามารถให้ทําการส่งคํายืนยันติดตามไปภายหลัง รวมทั้งเอกสารเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ ถ้ามีการร้องขอ
2.6.8.4 ประเภทต่ า ง ๆ ของการแจ้ งเตื อ นในระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า (Types of Transmission
System Warnings)
(ก) กําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอ
(ข) มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องลดโหลด
(ค) การควบคุมโหลดในภาวะคับขัน
(ง) มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
2.6.8.4.1 กํ าลังผลิ ตสํ ารองไม่ เพี ย งพอ (Transmission System Warning - Inadequate
System Margin)
เมื่อเกิดภาวะกําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอให้ทําการแจ้งเตือนไปยังผู้เชื่อมต่อตาม
กําหนดไว้ในข้อ 2.6.8.2 ทันทีที่เกิดเหตุ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) ระยะเวลาที่ให้มีผลบังคับใช้
(ข) ปริมาณกําลังผลิตที่ยังขาดอยู่ (เป็น MW)
(ค) ขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้นสําหรับผู้เชื่อมต่อรายนั้น ๆ
2.6.8.4.2 มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องลดโหลด (Transmission System Warning - High Risk
of Demand Reduction)
2.6.8.4.2.1 เมื่อเกิดภาวะกําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอให้ทําการแจ้งเตือนถึงความ
เสี่ยงที่จะต้ องลดโหลดไปยั งผู้เชื่ อมต่ อตามกําหนดไว้ในข้อ 2.6.8.2
ทันทีที่เกิดเหตุ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อ 2.6.8.4.1ดังนี้
(ก) เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่จะต้องลดโหลด
(ข) ระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าและลูกค้าที่อาจได้รับ
คําสั่งให้ทําการปลดโหลด
2.6.8.4.2.2 การแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่จะต้องลดโหลดนี้ ผู้ควบคุมระบบสามารถ
สั่งแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าและลูกค้ารายใดก็ได้ที่
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พิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องสั่งให้ดําเนินการภายใต้ข้อกําหนด 2.7
เกี่ยวกับการลดโหลดในสถานการณ์ ที่ ไม่ใช่กรณี กําลังผลิตสํารองต่ํา
(เช่นในการลดโหลดเพื่อควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกินพิกัด เป็น
ต้ น ) โดยจะระบุ ถึ ง ระยะเวลาที่ จํ า ให้ ดํ า เนิ น การลดโหลด และให้
ดําเนินการในพื้นที่ใดของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามที่จําเป็น
2.6.8.4.3 การขาดกํ าลั ง ผลิ ตเป็ น เวล าน าน (Protracted Periods of Generation
Shortage)
2.6.8.4.3.1 เมื่อผู้ควบคุมระบบพบว่าสภาพขาดกําลังผลิตจะยังคงดําเนินอยู่ต่อไป
ให้ทําการแจ้งเตือนถึงกําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอ หรือความเสี่ยงที่
จะต้องลดโหลด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าและลูกค้า
ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องสั่งให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้
ทราบสถานการณ์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
2.6.8.4.3.2 การแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่จะต้องลดโหลดในภาวะการณ์เช่นนี้ จะ
ระบุ ถึ ง เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารลดโหลดโดยประมาณ ระยะเวลาที่ จ ะให้
ดําเนินการ และอาจรวมถึงประมาณการเปอร์เซ็นต์การลดโหลดที่จะ
ให้ดําเนินการเพิ่มขึ้นอีก
2.6.8.4.3.3 การแจ้งเตือนถึงกําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอ หรือความเสี่ยงที่จะต้อง
ลดโหลดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับได้วางแผนล่วงหน้าสําหรับการ
ดําเนินการต่าง ๆ ในลดโหลด
2.6.8.4.4 การควบคุมโหลดในภาวะคับขัน (Transmission System Warning - Demand
Control Imminent)
2.6.8.4.4.1 ในการแจ้ งเตื อนเรื่อ งการควบคุ ม โหลดในภาวะคั บ ขั น นี้ ผู้ค วบคุ ม
ระบบจะส่ งไปยั งผู้ เชื่ อ มต่ อ ต่ า ง ๆ ตามข้ อ 2.6.8.2 โดยจะระบุ ตั ว
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบไฟฟ้าที่อาจได้รับคําสั่งให้ดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป
2.6.8.4.4.2 การแจ้งเตือนเรื่องการควบคุมโหลดในภาวะคับขันนี้ไม่จําเป็นต้องมี
การแจ้งเตือนประเภทใดมาก่อน และจะแจ้งเมื่อต้องการให้มีการลด
โหลดภายใน 30 นาทีต่อจากนั้น แต่หลังจาก 30 นาทีนั้นไปแล้วการมี
ผลบังคับใช้ก็จะยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมระบบอาจแจ้งซ้ํา
หรือยกเลิกการแจ้งเตือนนี้ได้ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงนับจากการแจ้ง
เตือนครั้งแรก หรือนับจากการแจ้งซ้ํา แล้วแต่กรณี
2.6.8.4.5 ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Transmission System
Warning - Risk of System Disturbance)
2.6.8.4.5.1 เมื่อผู้ควบคุมระบบทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติร้ายแรง
ลุกลามขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม จะทํา
การการแจ้ ง เตื อ นเรื่ อ งความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความผิ ด ปกติ ใ นระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
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2.6.8.4.5.2 การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้านี้จะระบุถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ควบคุมระบบเห็นว่าเหมาะสม
2.6.8.4.5.3 เมื่อผู้เชื่อมต่อแต่ละรายได้รับการแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิด
ความผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องดําเนินการตามที่จําเป็นที่
จะย้ําเตือนให้พนักงานด้านปฏิบัติการของตนทราบ และระวังรักษา
โรงไฟฟ้า และ/อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างดีที่สุดที่จะรับสภาพเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาของการแจ้งเตือนนั้น
2.6.8.4.5.4 ตลอดระยะเวลาของการแจ้ งเตื อ นเรื่อ งความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความ
ผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้ านี้ ตารางการทํางานและการสั่งการ
เดินเครื่องจําเป็นต้องถือสภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นสําคัญ ซึ่ง
นั่นหมายความว่าอาจจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานที่ได้มีการ
อนุมัติมาก่อนหน้าแล้วก็ได้
2.6.8.5 การยกเลิ ก การแจ้ ง เตื อ นในระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า (Cancellation of Transmission
System Warning)
2.6.8.5.1 เมื่อผู้ควบคุมระบบมั่นใจว่าสถานการณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้กลับคืนสู่สภาวะ
ปกติแล้ว จะแจ้งยกเลิกการแจ้งเตือนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่ผู้เชื่อมต่อทุกราย
2.6.8.5.2 การแจ้งยกเลิกนี้จะระบุประเภทของการแจ้งที่จะยกเลิกนั้น เวลาที่แจ้ง และระบุ
ว่ายังมีการเตือนใดบ้างที่ยังคงบังคับใช้อยู่
2.6.8.6 การปฏิ บั ติ ก ารการแจ้ ง เตื อ นในระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า (General Management of
Transmission System Warnings)
2.6.8.6.1 การแจ้งเตือนต่าง ๆ ตามข้อกําหนดนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในการแจ้ งเตื อ นนั้ น ๆ นอกจากจะมี ก ารสั่ งการอื่ น มาแทนที่ ห รือ ยกเลิ ก โดยผู้
ควบคุมระบบ
2.6.8.6.2 การแจ้งเตือนหนึ่ง ๆ ที่มีการระบุระยะเวลาไว้อาจถูกการแจ้งเตือนอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแทนที่ได้ ทั้งนี้รวมถึงการที่การแจ้งเตือนกําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอถูกแทนที่
ด้วยการแจ้งเตือนความเสี่ยงสูงที่จะต้องลดโหลด หรือการแทนที่ในทางกลับกัน
2.6.8.6.3 ในกรณีที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนหนึ่ง
(ก) ระยะเวลาที่ให้ใช้บังคับอาจขยายออกไปได้ด้วยการส่งการแจ้งเตือนอีกอันหนึ่ง
ที่ระบุให้ขยายเวลาต่อไปจากเดิมอีกก็ได้
(ข) ถ้าปรากฏว่าช่วงเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนฉบับที่ประกาศใช้งานอยู่มีการคาบ
เกี่ยวทับซ้อนกัน ให้มีการปรับปรุงแก้ไขการแจ้งเตือนใหม่ได้ แต่ช่วงเวลาที่ระบุ
ในฉบับใหม่นั้นจะต้องครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดที่ระบุในฉบับที่ประกาศใช้งาน
อยู่ ส่วนในประเด็นอื่นให้ยกเลิกฉบับเก่าและประกาศใช้ฉบับใหม่แทน
2.6.8.6.4 การแจ้ งเตื อ นในระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ใด ๆ จะสิ้ น สุ ด ผลบั งคั บ ใช้ ทั น ที ที่ ค รบ
กําหนดเวลาที่ระบุไว้ และให้ผู้ควบคุมระบบประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนฉบับนั้น
เพื่อเป็นการยืนยันด้วย
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2.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย (Safety Liaison)
2.7.1 บทนํา
2.7.1.1 หั ว ข้ อ 2.7 เป็ น การกํ าหนดขั้ น ตอนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้ า และ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ใช้ ในการขอทํ า
Switching เพื่อติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานดังกล่าวเมื่อปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงใน
ระบบของ กฟผ., โรงไฟฟ้า หรือ ผู้เชื่อมต่อสามารถกระทําได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ จะใช้
เฉพาะกรณี งาน และ/หรือ การทดสอบ ที่จําเป็นต้องทําและต้องอาศัยการประสานงาน
ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับ โรงไฟฟ้า และ/หรือ ผู้เชื่อมต่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อ
บุคคลและทรัพย์สินเท่านั้น (ไม่รวมถึงการทดสอบตามแผนงานที่ระบุไว้ใน 2.5)
2.7.1.2 หัวข้อนี้ไม่ใช่การกําหนดกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน แต่เป็นการเตรียมขั้นตอน
สําหรับติดต่อประสานงานกัน และวางกฎเกณฑ์ในการที่หน่วยงาน(ฝ่าย)หนึ่งจะเห็นชอบกับ
ขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอีกหน่วยงาน(ฝ่าย)หนึ่ง
2.7.1.3 ในการที่ระบุให้หน่วยงานหนึ่ง ๆ ต้องให้ความเห็นชอบกับขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ของอี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง นั้ น มิ ได้ ห มายความว่ า หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ จะต้ อ ง
รับผิดชอบต่อความไม่สมบูรณ์หรืออื่นใดก็ตามในขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ได้ให้
ความเห็นชอบไปนั้น การให้ความเห็นชอบดังกล่าวนี้เป็นเพียงการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยของอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนเหล่านั้นไม่ขัดแย้งหรือทํา
ให้ขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยในส่วนของตน ณ จุดเชื่อมต่อนั้น ๆ บกพร่องไป
2.7.2 วัตถุประสงค์
หัวข้อ 2.7 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า ขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน
สําหรับการทํางาน และ/หรือ การทดสอบที่จุดเชื่อมต่อหรือใกล้เคียงกับจุดเชื่อมต่อนั้น ๆ มีแนวทาง
ปฏิบัติที่สอดคล้องกันในการทําให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สินตลอดช่วงเวลาของการ
ปฏิบัติงาน
2.7.3 การประสานงานเพื่อกําหนดขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย
2.7.3.1 การให้ความเห็นชอบต่อขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย
2.7.3.1.1 ก่อนเริ่ม ทํ าการจ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่ อใด ๆ เป็นครั้งแรก กฟผ. และ โรงไฟฟ้ า
(หรือ ผู้เชื่อมต่อ) จะจัดทําสําเนาขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่จะใช้ปฏิบัติ
ส่งให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อความเห็นชอบ
สําหรับจุดเชื่อมต่อที่ได้มีการจ่ายไฟเข้าระบบก่อนที่จะมีการกําหนดขั้นตอน
ตาม 2.7 นี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม 2.7.3.1 โดยเร็วที่สุด
2.7.3.1.2 เมื่อหน่วยงานได้รับขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยจากอีกหน่วยงานหนึ่ง ให้ทํา
การพิจารณาและตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันทําการ ดังนี้
(ก) ให้ความเห็นชอบขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยนั้น ; หรือ
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(ข) กรณีไม่ให้ความเห็นชอบ ต้องอธิบายเหตุผล พร้อมเสนอข้อแก้ไขที่ต้องการ
2.7.3.1.3 หากหน่ วยงานที่ เป็ น ผู้ให้ ค วามเห็ นชอบ ต้องการเพิ่ ม ข้อกําหนดด้ านการดับ ไฟ
อุปกรณ์หรือแยกระบบการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์และ/หรือการต่อลงดิน หน่วยงาน
ที่จัดส่งขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยต้องทําการปรับปรุงตามความเห็นนั้น
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้ ทั้งนี้ ข้อปรับปรุงจะต้องสมเหตุสมผล
2.7.3.1.4 เมื่อมีการให้ความเห็นชอบขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยแล้ว แต่หน่วยงาน
เจ้าของ ขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยนั้นต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบาง
ขั้นตอนใหม่ หน่วยงานนั้นต้องจัดเตรียมขั้นตอนปฏิบัตินั้นใหม่โดยแสดงข้อความ
เดิมก่อนแก้ไขและระบุข้อความใหม่ที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน และเสนอเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากอีกหน่วยงานหนึ่งใหม่ จึงจะสามารถนํามาใช้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาประกอบกับ 2.7.3.1.5
2.7.3.1.5 กรณีที่พบภายหลังว่า ขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
มีบางขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือ
ทรัพย์สิน ให้ทําการแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยฉบับนั้นตามที่จําเป็น
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอและสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
ความเห็นชอบจากอีกหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องแจ้งผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย
ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบถึงเนื้อหาส่วนที่แก้ไขนั้นและได้รับการยืนยัน
ว่ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วและการแก้ไขดังกล่าวนั้นไม่ทําให้มีความเสี่ยงเพิ่ม
มากขึ้นแต่อย่างใดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในส่วนของตน
2.7.4 ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย (Safety Co-ordinators)
2.7.4.1 ก่อนเริ่มทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าจุดเชื่อมต่อใด ๆ เป็นครั้งแรก กฟผ. และ โรงไฟฟ้า (หรือ ผู้
เชื่อมต่อ) จะแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย (Safety Co-ordinators) ของแต่ละ
หน่วยงาน จํานวน 1 คน และแต่งตั้งผู้ทําหน้าที่แทนอีก 1 คนกรณี ที่ผู้ประสานงานด้าน
ความปลอดภัยหลักติดภารกิจ
สําหรับจุดเชื่อมต่อที่ได้มีการจ่ายไฟเข้าระบบก่อนที่จะมีการกําหนดขั้นตอนตาม 2.7 นี้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม 2.7.4.1 โดยเร็วที่สุด
2.7.4.2 ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน (กฟผ. โรงไฟฟ้ า และ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ) แจ้ งชื่ อ บุ ค คลที่ ทํ า หน้ า ที่ เป็ น ผู้
ประสานงานด้านความปลอดภัยและผู้ทําการแทน ให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลทําหน้าที่ดังกล่าวก็ให้
แจ้งให้หน่วยงานอื่นทราบโดยเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน
2.7.4.3 ผู้ป ระสานงานด้ านความปลอดภั ยมี หน้ าที่รับ ผิ ดชอบในการประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ระหว่างจุดเชื่อมต่อที่
เกี่ยวข้อง ทั้งขณะก่อน ขณะทํางาน และหลังเสร็จงาน รวมถึงการให้ความเห็นชอบขั้นตอน
ปฏิ บั ติ ด้ านความปลอดภั ย ต่ าง ๆ ด้ วย ทั้ งนี้ ผู้ ป ระสานงานด้ า นความปลอดภั ย อาจจะ
รับผิดชอบจุดเชื่อมต่อได้มากกว่า 1 สถานีไฟฟ้า
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2.7.5 การแยกระบบการจ่ายไฟ และ การต่อลงดิน (Isolation and Earthing)
2.7.5.1 แต่ละหน่วยงานถูกคาดหวังให้มีการนําข้อกําหนดที่ไม่ต่ํากว่าที่ระบุไว้ใน 2.7.5.2 มาใช้ใน
การแยกระบบการจ่ายไฟและการต่อลงดิน ทั้งนี้ ข้อกําหนดใน 2.7.5 นี้ จะไม่มีผลต่อการ
เตรียมและการให้ความเห็นชอบขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ Connection Point
นั้น ๆ
2.7.5.2 ข้อกําหนดการแยกระบบการจ่ายไฟและการต่อลงดิน
2.7.5.2.1 (ก) ตําแหน่งใดซึ่งมีการแยกระบบการจ่ายไฟด้วยอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า จะต้อง
รักษาสถานะการทํางานของอุปกรณ์ เช่นนั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานทั้งจากความประมาทเลินเล่อ เหตุการณ์ไม่คาดคิด
หรือการกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องมีการติดป้ายแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
(ข) การอนุญาตให้มีการทํางานที่อุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งจําเป็นต้องมีการปลดและทํา
การแยกระบบการจ่ า ยไฟส่ ว นนั้ น ออก จะสามารถกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ ผู้
ประสานงานด้ า นความปลอดภั ย ได้ ดํ า เนิ น การตาม 2.7.5.2.1(ก) เสร็ จ
สมบูรณ์
2.7.5.2.2 (ก) ตําแหน่งซึ่งมีการต่อลงดินด้วยอุปกรณ์ ไฟฟ้าสําหรับต่อลงดินนั้น จะต้อง
รักษาสถานะการทํางานของอุปกรณ์ เช่นนั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานทั้งจากความประมาทเลินเล่อ เหตุการณ์ไม่คาดคิด
หรือการกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องมีการติดป้ายแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
(ข) การอนุญาตให้มีการทํางานที่อุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งจําเป็นต้องมีการต่อลงดิน จะ
สามารถกระทําได้ต่อเมื่อผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยได้ดําเนินการ
ตาม 2.7.5.2.2(ก) เสร็จสมบูรณ์
2.8 แผนปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน (Contingency Planning)
2.8.1 บทนํา
2.8.1.1 หัวข้อ 2.8 เป็นการกําหนดขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติรุนแรงต่อระบบ
อันได้แก่
(ก) Load Shedding คือการดับไฟฟ้าบางส่วนเนื่องจากกําลังผลิตในระบบไม่เพียงพอ หรือ
ปรากฏว่ามีการจ่ายไฟฟ้าเกินพิกัดหรือเกรงว่าจะเกินพิกัดที่อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือหลายส่วนในระบบ ซึ่งเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วจึงจะคืนสภาพการจ่ายไฟฟ้า (Load
Restoration) ในบริเวณนั้นตามปกติ
(ข) Generator Shedding การปลดโรงไฟฟ้าบางส่วนออกจากระบบทันทีทันใดเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบหลังเกิดเหตุการณ์ผิดปกติรุนแรงบางอย่างในระบบ
(ค) Black Start การที่โรงไฟฟ้าสามารถ Start-Up โดยใช้แหล่งพลังงานของตนเอง ไม่ต้อง
ใช้แหล่งพลังงานจากภายนอก ซึ่ง Black Start เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการกู้ระบบไฟฟ้าสู่
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สภาวะปกติภายหลังการเกิด Black Out โดยเมื่ อโรงไฟฟ้ าทํ าการ Black Start และ
ขนานจ่ายไฟเข้าระบบแล้วก็จะสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าอื่นที่ไม่สามารถ
Black Start ได้ การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ระบบสามารถทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
หลักของระบบจําหน่ายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในที่สุด
ขั้นตอนสําหรับโรงไฟฟ้าในการติดตามเหตุการณ์เพื่อช่วยรักษาความถี่ของระบบ มีระบุไว้ใน
หัวข้อ 2.2.6
2.8.1.2 System Emergency Action Sheets(1)
2.8.1.2.1 นอกจากหั ว ข้ อ 2.8 จะกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ พื้ น ฐานสํ า หรั บ Load Shedding,
Generator Shedding และ Black Start แล้ว ยังมีการกําหนดรายละเอียดข้อมูล
ที่ควรจะแสดงไว้ใน System Emergency Action Sheet ไว้ด้วย ทั้งนี้ กฟผ. จะ
ออก System Emergency Action Sheet ให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้ง
คราวไป
2.8.1.2.2 System Emergency Action Sheet ควรแสดงข้อมูล
(ก) รายละเอียดของ Load Shedding Blocks(2) ทั้งหมด
(ข) หมายเลขโทรศั พ ท์ แ ละข่ า ยสื่ อ สารต่ า ง ๆ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(พิจารณาประกอบกับ 2.6)
(ค) ข้อปฏิบัติเมื่อการสื่อสารขัดข้อง (พิจารณาประกอบกับ 2.6)
(ง) ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขัดข้องในระดับต่าง ๆ และขั้นตอนปฏิบัติพิเศษสําหรับ
ปริมาณพลังไฟฟ้าระดับนั้น ๆ
2.8.2 วัตถุประสงค์
(ก) เพื่อวางกฎเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถดําเนินการได้โดยอิสระเพื่อ
รักษาระบบไม่ให้เกิด System Blackout ; และ
(ข) เพื่ อ อธิ บ ายขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ใ นการนํ า ระบบกลั บ สู่ ส ภาวะปกติ ภายใต้ เหตุ ก ารณ์ Under
Frequency Emergency, Partial Blackout หรือ Total Blackout
(ค) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบป้องกันไม่ให้เกิดการ Trip ต่อเนื่อง
2.8.3 System Emergencies
2.8.3.1 Under Frequency Emergency เป็นเหตุการณ์ที่ความถี่ของระบบลดลงเท่ากับหรือน้อย
กว่า 49.25 Hz โดยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
2.8.3.2 Partial Blackout เกิดขึ้นเมื่อมีส่วนหนึ่งของระบบได้แยกออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
หลัก ทําให้เกิดสภาพเป็น Power Island
1

System Emergency Action Sheet เป็นขั้นตอนที่ กฟผ. จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดสิ่งที่ต้องดําเนินการเมื่อเกิดสภาวการณ์ที่จะส่งผลให้
ระบบทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดสภาวะที่ไม่ปกติ ไม่ปลอดภัย หรือไม่มีเสถียรภาพ โดยผู้ที่จะสามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนนี้จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเท่านั้น ทั้งนี้ ตัวรายละเอียดขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Grid Code
2 Load Shedding Block คือ จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่จัดไว้เป็นกลุ่มๆ ที่จะต้องถูกปลดออกไปเป็นลําดับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบ
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2.8.3.3 Total Blackout เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบทั้งจากโรงไฟฟ้าและการ
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
2.8.3.4 เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ Under Frequency Emergency, Partial Blackout หรื อ Total
Blackout ในช่วงระหว่างการกู้ระบบให้กลับสู่สภาวะปกตินั้น ระบบอาจจะมีความถี่และ
แรงดั น ที่ อยู่ น อกช่วงการทํ างานในสภาวะปกติ (49.5-50.5 Hz และ ±5% ของแรงดั น
ระบบ) รวมถึ งการวางแผนและสั่ งการเดิ น เครื่อ งโรงไฟฟ้ าอาจไม่ ได้ เป็ น ไปตาม Merit
Order
2.8.4 Load Shedding
2.8.4.1 Load Shedding Block
2.8.4.1.1 ต้ อ งมี ก ารจั ด กลุ่ ม ผู้ ใช้ ไฟฟ้ า ไว้ เป็ น กลุ่ ม ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถปลดออกในสภาวะ
System Emergency ได้ เป็ น ลํ า ดั บ การปลดโหลดดั ง กล่ า วนี้ อ าจทํ า งานด้ ว ย
Under Frequency Automatic Load Shedding ( ป ล ด โ ด ย Under
Frequency Relay) และ/หรื อ Manual Load Shedding (โดยศู น ย์ ค วบคุ ม
ระบบไฟฟ้าแห่งชาติ สั่งปลด circuit breaker) ก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่
2.8.4.1.2 Under Frequency Automatic Load Shedding เป็ น การป ลด Load ด้ ว ย
Under Frequency Relay ซึ่งมีการติดตั้งที่ตําแหน่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมในระบบ
ทั้ ง นี้ ใน System Emergency Action Sheet ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดค่ า
setting และตําแหน่งติดตั้งของ Under Frequency Relay
2.8.4.1.3 การตั้งค่าการทํางานของ Under Frequency Relay เพื่อปลดโหลดเป็นลําดับนั้น
จะต้ อ งตั้ ง ตามค่ า ความถี่ ที่ กฟผ. กํ า หนด ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ (ซึ่ ง จะ
สอดคล้องกับที่ กฟผ. สั่งการ)
Step 1 49.0 Hz
Step 2 48.8 Hz
Step 3 48.6 Hz
Step 4 48.3 Hz
Step 5 47.9 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 ไว้ ใน System
Emergency Action Sheets
2.8.4.1.5 กรณี ที่ลําดับของการปลดโหลดตามที่กําหนดนั้น อาจยังไม่สามารถทําให้สภาพ
ระบบกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ กฟผ. อาจสั่งการปลดโหลดที่ความถี่อื่นเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าว
2.8.4.2 การคืนสภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับ Load (Load Restoration)
ทันทีที่ความถี่ของระบบเพิ่มขึ้นถึงค่าที่กําหนดไว้ใน System Emergency Action Sheet
กฟผ. จะเริ่มคืนสภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับ Load
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2.8.5 การปลดโรงไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Generation Shedding)
โดยปกติ กฟผ. จะใช้ N-1 Design Criteria ในการวางแผนและควบคุมระบบ แต่หากคาดว่ามีความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มีการ Trip ต่อเนื่องขึ้นกับโรงไฟฟ้า, สายส่งบางวงจร หรือมีระบบส่วน
หนึ่งถูกแยกออกไปนั้น กฟผ. มีสิทธิที่จะติดตั้งระบบป้องกัน เช่น Automatic Generation Shedding
ได้เมื่อจําเป็น เพื่อป้องกันปัญหาร้ายแรงในระบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ N-2
2.8.6 Black Start
2.8.6.1 โรงไฟฟ้าที่สามารถ Start-Up ขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
จะถู ก บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ความสามารถนี้ ไว้ใน Connection Conditions (CC) (“Black Start
Capability”)
2.8.6.2 ในเหตุ ก ารณ์ Total Blackout หรือ Partial Blackout กฟผ. จะสั่ งการให้ โรงไฟฟ้ าที่ มี
ความสามารถ Black Start Capability (ตาม 2.8.6.1) ทํ าการ Black Start และ กฟผ.
อาจจะสั่งการด้วยคําสั่งอื่น ๆ ที่จําเป็นเพื่อทําให้ระบบกลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งโรงไฟฟ้า
ต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตาม Operating Characteristics ก็ตาม ยกเว้น
ว่าการเดินเครื่องในลักษณะนั้นจะส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือโรงไฟฟ้า
2.8.6.3 เมื่อได้รับคําสั่งให้ทําการ Black Start, โรงไฟฟ้าต้องเริ่มทําการ Start-Up ทันทีโดยเร็วที่สุด
และต้ อ งแจ้ ง ให้ กฟผ. ทราบเมื่ อ ทํ า การ Start-Up สํ า เร็ จ กฟผ. จะพยายามรั ก ษา
เสถียรภาพการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าโดยการจัด Load ที่เหมาะสมและเริ่ม Start-Up
และขนานเครื่องโรงไฟฟ้าแห่งอื่น ๆ เข้าระบบ หากในช่วงระหว่าง restoration โรงไฟฟ้า
พบว่ าไม่ ส ามารถรั ก ษาสภาพการเดิ น เครื่ อ งให้ อ ยู่ ใน Operating limits ที่ ป ลอดภั ย ได้
โรงไฟฟ้าจะต้องแจ้ง กฟผ. ทันที และ กฟผ. จะต้องดําเนินการใด ๆ ก็ตามที่จําเป็นเพื่อลด
ระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว
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บทที่ 3
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ของ กฟผ. สําหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) นี้ ใช้กับผู้เชื่อมต่อ และผู้ขอใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อ ดังนี้
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
- โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
3.1 การปฏิบตั ิการก่อนการเริ่มต้นการเชือ่ มต่อ
ผู้เชื่อมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนการ
เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อต้องทดสอบเดินเครื่อง หรือทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อตามเกณฑ์ที่กําหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ความมั่นคง ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย และ
คุณภาพไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
สําหรับผู้เชื่อมต่อที่ทําการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย จะต้องได้รับการ
รับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายดังกล่าวนั้นถึงความพร้อมของระบบต่าง ๆ และได้รับการอนุญาตให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว
3.1.1 การรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Energization)
(1) ผู้เชื่อมต่อจะต้องนําส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
กฟผ. ให้ กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนกําหนดวันเริ่มต้นการรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 60 วัน
(2) ผู้เชื่อมต่อจะต้องนําส่งข้อมูลคุณ ลักษณะอุปกรณ์ ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้เชื่อมต่อ ให้ กฟผ.
พิจารณาล่วงหน้าก่อนกําหนดวันเริ่มต้นการรับไฟฟ้าจากระบบครั้งแรกไม่น้อยกว่า 60 วัน
และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่นําส่งแล้ว ผู้เชื่อมต่อจะต้องส่งข้อมูลล่าสุดให้
กฟผ. ทราบทั น ที ทั้ งนี้ ร วมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงหลั ง วั น เริ่ ม ต้ น ซื้ อ ขายไฟฟ้ า ตามสั ญ ญา
รายละเอียดตาม ตารางที่ 3.1
(3) กฟผ. จะพิจารณาแจ้งผลให้ผู้เชื่อมต่อทราบภายใน 45 วันหลังจากได้รับข้อมูลของผู้เชื่อมต่อ
ครบถ้วน
ทั้งนี้หากผู้เชื่อมต่อนําส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลา กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เชื่อมต่อ
ทําการรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก จนกว่าผู้เชื่อมต่อจะนําส่งข้อมูลข้างต้นครบถ้วน และ
กฟผ. ได้พิจารณาตามกําหนดระยะเวลาข้างต้นแล้ว
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ตารางที่ 3.1 คุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้เชื่อมต่อที่อาจมีผลทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้า ณ
จุดเชื่อมต่อ ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
คุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้เชื่อมต่อ*
ก)

กําลังไฟฟ้ารวมของลูกค้าของผู้เชือ่ มต่อ

ขนาด ________

MW

ขนาด ________

MVAr

ขนาด ________

kA

ข)

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชือ่ มต่อ

ค)

กรณีผู้เชื่อมต่อหรือลูกค้าของผู้เชื่อมต่อมี หรือจะมีอุปกรณ์ หรือโหลดที่สร้างกระแสฮาร์มอนิกเหล่านี้
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%, ขนาด ________

MVA

DC Drive
 6-Pulse Converter With Large Inductor

ขนาด ________

MVA

 12-Pulse Converter

ขนาด ________

MVA

 AC Voltage Regulator

ขนาด ________

MVA

 อื่น ๆ ……………………….…………………………………

ขนาด ________

MVA

* อ้างอิงตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตามการแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดดังกล่าวฉบับล่าสุด

3.1.2 การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization)
3.1.2.1 การดําเนินการก่อนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก
(1) ผู้ เชื่ อ มต่ อ ทุ ก รายจะต้ อ งนํ า ส่ งกํ าหนดการขนานเครื่อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ าเข้ า กั บ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) และขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ให้
กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการขนานเครื่องครั้งแรกไม่น้อยกว่า 30 วัน
(2) ผู้เชื่อมต่อทุกรายจะต้องจัดเตรียม ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมรักษาไว้ซึ่งความ
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระบบป้องกัน
ไฟฟ้ า ระบบสื่ อ สาร (ทุ ก ชนิ ด) ระบบควบคุม ระยะไกล (SCADA) อุป กรณ์ ค วบคุ ม
ระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า และอื่น ๆ
ตามข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ของ กฟผ. ที่ ผ่ า นการ
พิจารณาเห็นชอบของ กฟผ. แล้ว
(3) ผู้เชื่อมต่อทุกรายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
อย่างครบถ้วน และนําส่งข้อมูลตามตารางตรวจสอบความพร้อมก่อนการเชื่อมต่อที่
- 77 -

กฟผ. กําหนด (ตารางที่ 3.2) ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนกําหนดวันขนานเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก โดย กฟผ. จะพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้
เชื่อมต่อทราบภายใน 5 วันหลังได้รับเอกสารการนําส่งข้อมูลของผู้เชื่อมต่อครบถ้วน
ทั้ งนี้ ห าก กฟผ. พบว่าข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ วนตามที่ กฟผ. กํ าหนดไว้ ผู้
เชื่อมต่อจะต้องดําเนินการแก้ไข และนําส่งข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้วให้ กฟผ. พิจารณา
ใหม่อีกครั้ง
(4) เมื่อข้อมูลครบถ้วน กฟผ. จะเชิญผู้เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมและกําหนดวันในการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครั้งแรกต่อไป
ตารางที่ 3.2 รายการตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของผู้เชื่อมต่อ ก่อนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
รายการตรวจสอบ
(ก) ข้อมูลทั่วไป

(ข) ข้อมูลทางเทคนิค

-

(ค) ข้อมูลศึกษาผลกระทบ
(ตามมาตรฐานของข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.)

-

รายละเอียดข้อมูลและสถานะการนําส่ง
ชื่อผู้เชื่อมต่อ ภาษาไทย
ชื่อผู้เชื่อมต่อ ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ (กฟผ. เป็นผู้กําหนด)
นามเรียกขาน (กฟผ. เป็นผู้กําหนด)
สัญญาเลขที่ / ลงวันที่
สถานที่ตั้งสํานักงาน
สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า
กําลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจาก Name Plate (MVA)
ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (MW)
ปริมาณ Maximum Reactive Power (MVAr) ทั้ง Leading
และ Lagging ที่สามารถถ่ายเทกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ข้อมูลเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวนเครื่อง และ กําลังผลิตแต่ละ
เครื่อง (MVA, MW, PF)
ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ ชุด Inverter
ประเภทของโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้า
พลังความร้วนร่วม เป็นต้น
ลั ก ษณะกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า เช่ น ประเภทพลั ง งาน
หมุนเวียน ประเภท Cogeneration เป็นต้น
เชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงสํารองที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิงเสริมที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
และสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.
จุดติดตั้งมาตรวัดซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
ปริมาณการซื้อพลังไฟฟ้าสํารอง (MW)
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าหรือระบบไอน้ํา
ข้อมูล Start – Up Curves
กําหนดวันขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครั้งแรก และขั้นตอนการ
ทดสอบการเดินเครื่อง
ข้อมูลทางเทคนิคตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
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รายการตรวจสอบ
(ง) ระบบป้องกัน

(จ) ระบบสื่อสาร

(ฉ) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
(ช) ข้อมูลก่อนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

-

(ฌ) กําหนดการ First Synchronization
(ญ) กําหนดการทดสอบ Trial Run
(Tentative Program)

-

รายละเอียดข้อมูลและสถานะการนําส่ง
ระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระบบป้องกันระยะไกล (Teleprotection System)
ระบบป้องกัน Direct Transfer Trip และ
Logic Diagram And Configurations
Single Line Diagram
อุปกรณ์ระบบสื่อสาร
SCADA
RTU
ระบบ Party Line
หมายเลขโทรศัพท์ในเครือข่าย กฟผ.
หมายเลขโทรสารในเครือข่าย กฟผ.
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการสาธารณะ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สํารอง (ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์สํานักงาน
หมายเลขโทรสารสํานักงาน
อุปกรณ์ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
การติดตั้ง Unit Monitoring Meter
ระบบ Automatic Meter Reading (AMR)
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
ใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด เช่ น ใบอนุ ญ าต
ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงาน
(รง.4) เป็นต้น
เอกสารรับรองการผ่านกระบวนการพิจารณาด้าน EIA และ/
หรือ EHIA โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว
แผนบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้าเฉพาะผู้เชื่อมต่อประเภท
SPP Firm
แผนบํารุงรักษาล่วงหน้า 1 ปี เฉพาะผู้เชื่อมต่อประเภท SPP
Non-Firm
กําหนดวัน First Synchronization
ขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่อง
กําหนดวันทดสอบ
กําหนดจํานวนวันที่จะทําการทดสอบ

(5) ก่อนถึงกําหนดเริ่มต้นการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครั้งแรกเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. ผู้เชื่อมต่อจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และทดสอบความพร้อมใช้งานของ
ระบบต่าง ๆ ระหว่างผู้เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ดังนี้
(ก) การแสดงข้อมูลทางไฟฟ้าผ่านระบบ SCADA แบบ Real Time เฉพาะผู้เชื่อมต่อ
ประเภท SPP Firm และผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ประเภทเชื้อเพลิง
เชิงพาณิชย์
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(ข) ความถูกต้องของการอ่านและส่งค่าทางไฟฟ้าของระบบ RTU
(ค) ขั้นตอนการทํางานของระบบป้องกันต่าง ๆ
(ง) การใช้งานของระบบโทรศัพท์ ระบบโทรสาร และระบบ Party Line
ทั้งนี้หากผู้เชื่อมต่อ นําส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลา หรือในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือคุณลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ าไม่ ตรงกั บ ที่ แจ้งหรือส่งให้ กฟผ. ศึ กษา หรือไม่ ส ามารถปฏิ บั ติตามข้ อกําหนดใด
ข้อกําหนดหนึ่งตามที่ระบุไว้ได้ กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เชื่อมต่อ ทําการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จนกว่าผู้เชื่อมต่อจะมีการดําเนินการตรวจสอบแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น
ครบถ้วนแล้ว
3.1.2.2 ข้อกําหนดเพิ่มเติม
สําหรับ ผู้เชื่ อมต่อที่ ทํ าการเชื่ อมต่อเข้ ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ายจําหน่ าย
จะต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายดังกล่าวนั้นถึงความพร้อมของระบบต่าง ๆ และ
ได้รับการอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายแล้ว
3.1.3 การทดสอบเดินเครื่อง
3.1.3.1 ก่อนการทดสอบการเดินเครื่อง
(1) ผู้ เชื่ อ มต่ อ ทุ ก รายจะต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการขนานเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า เข้ า กั บ ระบบ
โครงข่ า ยไฟฟ้ า ครั้ ง แรก (First Synchronization) ตามข้ อ กํ า หนดที่ 3.1.2.1 และ
สําหรับผู้เชื่อมต่อที่ทําการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
จะต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย ตามข้อกําหนดที่ 3.1.2.2
(2) ผู้ เชื่ อ มต่ อ ทุ ก รายจะต้ อ งทํ า การทดสอบความเสถี ย รของการเดิ น เครื่ อ งโดยต้ อ ง
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่อเนื่องในปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ในระหว่างการทดสอบ ต้องไม่มีการหยุดหรือลดการเดินเครื่องมากกว่าร้อยละ 10
(10%) ต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที
(3) ผู้เชื่อมต่อจะต้องทําการทดสอบการปลดการเดินเครื่องแบบฉุกเฉิน (Load Rejection
Test) ขณะมี การเดิ นเครื่องที่ 50%, 75% และ 100% ของปริมาณพลังไฟฟ้ าตาม
สัญ ญา โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ าของ กฟผ. จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และแจ้งผลการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(4) กฟผ. จะทําการตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของผู้เชื่อมต่อทุกรายตามตารางที่
3.2 และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ ผู้เชื่อมต่อ ทราบภายใน 3 วันทําการ หลังได้รับ
เอกสารการขอทดสอบของผู้เชื่อมต่อ ทั้งนี้หาก กฟผ. พบว่าข้อมูลที่ผู้เชื่อมต่อนําส่งไม่
ครบถ้วน หรืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าใดๆ เกิดเหตุขัดข้อง หรือไม่มีความพร้อม
ใช้งาน กฟผ. จะไม่เริ่มกระบวนการพิจารณาและจะไม่อนุญาตให้มีการทดสอบ จนกว่า
ผู้เชื่อมต่อจะมีการดําเนินการตรวจสอบแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
(5) เฉพาะผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Firm ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งขอทําการทดสอบเดินเครื่อง
ในลักษณะ Trial Run เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า และไม่มากว่า ตามที่ระบุไว้
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ในสัญญา ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดวันเริ่มต้นทดสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
พร้อมนําส่งกําหนดการทดสอบตามตารางที่ 3.2 (ญ) (Finally Program) และข้อมูล
ความพร้อมของผู้เชื่อมต่อ ตามตารางที่ 3.2 ทั้งนี้หากผู้เชื่อมต่อแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า
7 วัน กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลื่อนกําหนดการขอเริ่มต้นการทดสอบนั้นออกไป
จนเท่ากับ หรือมากกว่า 7 วันตามความจําเป็น
3.1.3.2 การทดสอบการเดินเครื่อง และการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
3.1.3.2.1 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter
ผู้เชื่อมต่อจะต้องขอทําการทดสอบการเดินเครื่องในปริมาณเท่ากับพลังไฟฟ้าตาม
สัญ ญาหรือ ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ได้รับอนุญ าตให้เชื่อมต่อ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ต่อเนื่อง หากมีเหตุให้การทดสอบต้องหยุดลงก่อนครบ 24 ชั่วโมง หรือมีการเดินเครื่องต่ํากว่า
95% ต่อเนื่องเกิน 1 ชั่วโมง ให้ถือว่าการทดสอบนั้นไม่ผ่าน บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ ศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. พิจารณาเพื่อขอเริ่มต้นการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้รับการ
รับรองจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ว่าผ่านการทดสอบการเดินเครื่องต่อเนื่อง 24
ชั่วโมง
3.1.3.2.2 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter
3.1.3.2.2.1 การตรวจวั ด คุ ณ ภาพไฟฟ้ า โดยผ่ า นระบบ Monitoring System
ผลลัพธ์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่ 1.3 โดยมีหัวข้อที่ต้องตรวจวัด
ดังนี้
(1) แรงดัน (Voltage Level)
(2) ความถี่ (Frequency)
(3) ฮาร์มอนิก (Harmonics)
(4) แรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)
3.1.3.2.2.2 การทดสอบการควบคุ ม กํ า ลั ง ไฟฟ้ า รี แ อคที ฟ (Reactive Power
Control) เป็ น การทดสอบเพื่ อ ยื น ยั น ว่ าระบบผลิ ต ไฟฟ้ าสามารถ
ควบคุมการรับหรือจ่ายกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟได้สูงสุดที่ปริมาณเท่าไร
โดยมีขั้นตอนในการทดสอบอย่างน้อยดังนี้
(ก) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ ระบบผลิตไฟฟ้าตามคําแนะนําและ
ข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น ๆ
(ข) ตรวจสอบค่ าพารามิเตอร์ทั้ งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้ าให้ อยู่ ใน
ภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
(ค) เริ่ ม ทดสอบโดยกํ า หนดให้ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า จ่ า ยไฟที่ ศู น ย์
เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้า จากนั้นทําการปรับให้ระบบผลิต
ไฟฟ้าจ่ายกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้ค่าสูงสุด
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และทํ า การบั น ทึ ก ค่ า กํ า ลั ง ไฟฟ้ า รี แ อคที ฟ , ค่ า ตั ว ประกอบ
กําลังไฟฟ้าที่ได้
(ง) ทํ าการทดสอบเหมื อ นข้ อ (ค) โดยกํ าหนดให้ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า
จ่ า ยไฟที่ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100
เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้าตามลําดับ และทําการบันทึกค่า
กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าที่ได้
(จ) กําหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าเริ่มจ่ายไฟที่ศูนย์เปอร์เซนต์ของพิกัด
กําลังไฟฟ้า จากนั้นทําการปรับให้ระบบผลิตไฟฟ้ารับกําลังไฟฟ้ารี
แอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้ค่าสูงสุด และทําการบันทึ กค่า
กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าที่ได้
(ฉ) ทํ า การทดสอบเหมื อ นข้ อ (จ) แต่ กํ า หนดให้ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า
จ่ า ยไฟที่ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100
เปอร์เซนต์ของพิกัดกําลังไฟฟ้าและทําการบันทึกค่ากําลังไฟฟ้ารี
แอคทีฟที่ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้
(ช) จากข้อ (ค) ถึงข้อ (ฉ) สามารถบันทึกผลการทดสอบตามตาราง
ต่อไปนี้
ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ
P (ระบบผลิตไฟฟ้า)
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

P(ที่วัดได้)

±Q (สูงสุดที่วัดได้)

PF. (ที่วัดได้)

ทั้ งนี้ ส ามารถอ้ างอิงขั้น ตอนวิธีก ารทดสอบตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่ พิ สู จ น์
ความสามารถในการรับหรือจ่ายกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุดตามข้อกําหนดนี้
3.1.3.2.2.2.1 การทดสอบ A Fixed Displacement Factor Cos Ө
เพื่อยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการจ่ายไฟใน
โหมดควบคุ ม Power Factor แบบคงที่ ไ ด้ โดยมี ขั้ น ตอน
วิธีการทดสอบอย่างน้อยดังนี้
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(ก) ติ ด ตั้ ง และเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ตาม
คําแนะนําและข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์
นั้น ๆ
(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้
อยู่ในภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
(ค) ตั้งค่าให้ ระบบผลิต ไฟฟ้ าจ่ายไฟที่ Power Factor Set
Point เท่ า กั บ 0.90 Lagging หรื อ ตามที่ ทั้ ง สองฝ่ า ย
เห็นชอบร่วมกัน โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์
ของพิกัดกําลังไฟฟ้าตามลําดับ
(ง) เริ่มทําการทดสอบและทําการบันทึกค่าที่ได้อย่างน้อยดัง
ตาราง
(จ) ตั้งค่าให้ ระบบผลิต ไฟฟ้ าจ่ายไฟที่ Power Factor Set
Point เท่ า กั บ 0.90 Leading หรื อ ตามที่ ทั้ ง สองฝ่ า ย
เห็นชอบร่วมกัน โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์
ของพิกัดกําลังไฟฟ้าตามลําดับ
(ฉ) เริ่มทําการทดสอบและทําการบันทึกค่าที่ได้อย่างน้อยดัง
ตาราง
(ช) ตั้งค่ าให้ ระบบผลิต ไฟฟ้ าจ่ายไฟที่ Power Factor Set
Point เท่ากับ 1.0 โดยที่ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจ่ายไฟที่ 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์
ของพิกัดกําลังไฟฟ้าตามลําดับ
(ซ) เริ่ ม ทํ า การทดสอบและทํ า การบั น ทึ ก ค่ า ตามตาราง
ต่อไปนี้
ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ
P (ระบบผลิตไฟฟ้า)
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

PF. (ที่กําหนด)
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging
0.90 Lagging

P(ที่วัดได้)
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Q (ที่วัดได้)

PF. (ที่วัดได้)

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ
P (ระบบผลิตไฟฟ้า)
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

PF. (ที่กําหนด)
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading
0.90 Leading

P(ที่วัดได้)

Q (ที่วัดได้)

PF. (ที่วัดได้)

ทั้ งนี้ ส ามารถอ้ างอิ งขั้น ตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่
สามารถพิ สู จ น์ ค วามสามารถในการควบคุ ม การจ่ ายไฟในโหมด Power
Factor แบบคงที่ ตามข้อกําหนด
3.1.3.2.2.2.2 การทดสอบ A Variable Reactive Power Depending
On The Voltage Q(U)
เพื่อยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการจ่ายไฟใน
โหมดควบคุมแรงดันแบบแรงดันคงที่ได้ โดยมีขั้นตอนวิธีการ
ทดสอบอย่างน้อยดังนี้
(ก) ติ ด ตั้ ง และเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ตาม
คําแนะนําและข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์
นั้น ๆ
(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้
อยู่ในภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
(ค) ตั้งค่ าให้ ระบบผลิต ไฟฟ้ าจ่ ายไฟที่ Voltage Set Point
ดังตาราง
(ง) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าที่ได้ดังตาราง
(จ) ตั้งค่ าให้ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจ่ ายไฟที่ Voltage Set Point
ดังตาราง
(ฉ) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าที่ได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ
P,Set
Point
(%)

V,Set Point
(Vac)

P (ที่วัด
ได้)

VL1
VL2
VL3 Q (ที่วัดได้) Expected Q
(Vac) (Vac) (Vac))
(Var)
(Var)

Shifting
Q
(dQ)

Lower Limits
<20
<20
20-30
40
50
60
70
80
90
100
100
100-10
10-<5

0.93Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.91Vn
0.90Vn
0.90Vn
0.90Vn

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ
P,Set Point V,Set Point P (ที่วัดได้) VL1
VL2
VL3 Q (ที่วัดได้) Expected Q Shifting Q
(%)
(Vac)
(Vac) (Vac) (Vac))
(Var)
(Var)
(dQ)
Lower Limits
<20
1.07Vn
<20
1.09Vn
20-30
1.09Vn
40
1.09Vn
50
1.09Vn
60
1.09Vn
70
1.09Vn
80
1.09Vn
90
1.09Vn
100
1.09Vn
100
1.10Vn
100-10
1.10Vn
10-<5
1.10Vn
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สามารถพิ สู จ น์ ค วามสามารถในการควบคุ ม การจ่ ายไฟในโหมด
ควบคุมแรงดันแบบแรงดันคงที่ได้ ตามข้อกําหนด
3.1.3.2.2.3 การทดสอบการควบคุมกําลังไฟฟ้ า (Active Power Control) เป็น
การทดสอบเพื่อต้องการตรวจสอบว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุม
กําลังไฟฟ้าได้ดังนี้
1. สามารถปรับลดกําลังไฟฟ้าได้อย่างน้อยครั้งละ 10 เปอร์เซนต์ต่อ
นาที
2. สามารถปรับ ลดกํ าลังไฟฟ้ าทุ กๆ 10 เปอร์เซนต์ ของพิ กั ด โดยที่
ระบบผลิตไฟฟ้าไม่หลุดการเชื่อมต่อกับระบบโครงขายไฟฟ้า
3. มีขั้นตอนวิธีการทดสอบดังนี้
(ก) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามคําแนะนําและ
ข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
ภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
(ค) ตั้งค่าการควบคุมกําลังไฟฟ้าให้ปรับลดลงครั้งละ 10 เปอร์เซนต์
จาก 100 เปอร์เซนต์ ข องพิ กั ด กํ าลังไฟฟ้ าจนกระทั่ งถึ งเหลื อ
ศู น ย์ เปอร์ เซนต์ และตั้ งค่ าการทํ างานอื่ น ๆ ของระบบผลิ ต
ไฟฟ้าที่ค่าการทํางานในภาวะปกติ
(ง) เริ่มทดสอบโดยให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 100 เปอร์เซนต์ของ
พิกัดกําลังไฟฟ้าจากนั้นทําการปรับลดกําลังไฟฟ้าลงตามข้อ (ค)
แล้ วทํ าการบั น ทึ ก ค่ ากํ าลั งไฟฟ้ าและเวลาที่ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
สามารถทําการลดกําลังไฟฟ้าได้ในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่สามารถ
พิสูจน์ความสามารถในการควบคุมกําลังไฟฟ้าตามข้อกําหนด
3.1.3.2.2.4 การทดสอบความสามารถในการทนต่อภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low
Voltage Fault Ride Through) มีขั้นตอนวิธีการทดสอบดังนี้
(ก) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามคําแนะนําและ
ข้อกําหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น ๆ
(ข) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
ภาวะการทํางานปกติของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
(ค) ตั้งค่าความสามารถในการทนต่อภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low
Voltage Fault Ride Through) ของชุ ด อิ น เวอร์ เ ตอร์ ต าม
ข้อกําหนดและตั้งค่าการทํางานอื่น ๆ ของชุดอินเวอร์เตอร์ที่ค่า
การทํางานปกติ
(ง) บันทึกค่าที่ทําการปรับตั้ง
(จ) เริ่มทดสอบโดยจําลองการเกิดแรงดันตก (จําลองการลัดวงจรใน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้คงเหลือแรงดัน
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ระหว่าง 70-80 เปอร์เซนต์, 30-50 เปอร์เซนต์และน้อยกว่า 5
เปอร์เซนต์ของแรงดันใช้งานปกติ
(ฉ) บั น ทึ ก ค่ า ระยะเวลาสู ง สุ ด ที่ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า ยั ง คงสามารถ
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังตาราง
(ช) แบ่งการทดสอบเป็นกรณีดังตารางต่อไปนี้
ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ
Test List
three-phase Faults
Phase-phase Faults
Single Line To Ground Faults

V (V/Vn)
0.7-0.8 Vn
0.3-0.5 Vn
0-0.049 Vn
0.7-0.8 Vn
0.3-0.5 Vn
0-0.049 Vn
0.7-0.8 Vn
0.3-0.5 Vn
0-0.049 Vn

Duration Time (sec)

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่สามารถ
พิสูจน์ความสามารถในการทนต่อภาวะแรงดันตกชั่วขณะตามข้อกําหนด
3.1.3.3 การทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run ของผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Firm
3.1.3.3.1 แผนการทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run
ภายหลังจากที่ผู้เชื่อมต่อแจ้งขอทําการทดสอบตามเงื่อนไขข้อกําหนดแล้ว กฟผ. จะ
พิจารณาออกแผนการทดสอบให้กับผู้เชื่อมต่อ โดยแผนการทดสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อทํา
การทดสอบเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และความเชื่อถือได้ของการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้ าตามสภาพระบบไฟฟ้ าในช่ วงเวลาต่ าง ๆ ของวัน ก่ อ นเริ่ม ต้ น ซื้ อ ขายไฟฟ้ าเชิ ง
พาณิ ชย์ ทั้งนี้ในการพิจารณาออกแผนการทดสอบนั้ น กฟผ. จะคํานึงถึงความมั่นคงของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าเป็นสําคัญ
3.1.3.3.2 ข้อกําหนดการผ่านการทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run
(1) ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งขอทํ า การทดสอบเดิ น เครื่ อ งในลั ก ษณะ Trial Run เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า และไม่มากว่า ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(2) กฟผ. จะพิจารณาออกแผนการทดสอบให้กับผู้เชื่อมต่อ ตามข้อ 3.1.3.3.1 ซึ่ง
เมื่อ กฟผ. กําหนดแผนการทดสอบแล้ว ผู้เชื่อมต่อจะต้องเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า
ให้ได้ตามแผนการทดสอบนั้น
(3) การเริ่มต้นทดสอบ กําหนดให้เริ่ม ณ เวลาที่ตกลงร่วมกันไว้ทั้ง 2 ฝ่าย โดย
การนับจํานวนวันทดสอบครบรอบ 1 วัน คือ นับจากเวลา เริ่มต้น ถึงเวลา
เดียวกัน ของวันถัดไป หรือครบ 24 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี
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(4) หลังสิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบตามแผนการทดสอบ ผู้เชื่อมต่อต้องสรุปผล
การเดินเครื่องตลอดระยะเวลาการทดสอบ ส่งให้ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. เพื่อพิจารณาผลการทดสอบในเวลาตามสมควร
(5) ผู้เชื่อมต่อที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. ว่าผลการทดสอบผ่านตามข้อกําหนด
ฉบับนี้แล้ว แผนการทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run ดังกล่าวนั้นจะ
นับระยะเวลาในแผนการทดสอบเดิมรวมกับระยะเวลาในแผนการทดสอบที่
ขอขยายเพิ่ม แต่หากไม่ผ่านการทดสอบจะถือว่าการทดสอบในครั้งนั้นไม่ใช่
การทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run
3.1.3.3.3 เงื่อนไขและข้อยกเว้น
(1) ช่วงของการยอมรับได้ของการเบี่ยงเบนการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าระหว่างการ
ทดสอบด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า
(ก) ให้ โ รงไฟฟ้ า ระบบ Cogeneration สามารถเดิ น เครื่ อ งจ่ า ยไฟฟ้ า
เบี่ยงเบนนอกช่วง ±2% ของแผนการทดสอบได้ไม่เกิน 4 คาบต่อวัน
โดยไม่นับรวมช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าต้องเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ตามแผนการทดสอบ ซึ่ง กฟผ. อนุโลมให้มีการเบี่ยงเบนนอกช่วง
±2% ได้ 2 คาบต่อการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและลดลงในครั้งนั้น
(ข) ให้โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน สามารถเดินเครื่องจ่าย
ไฟฟ้า เบี่ยงเบนนอกช่วง ±5% ของแผนการทดสอบ ได้ไม่เกิน 12 คาบ
ต่อวัน โดยไม่นับรวมช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าต้องเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
หรือลดลง ตามแผนการทดสอบซึ่ง กฟผ. อนุโลมให้มีการเบี่ยงเบนนอก
ช่วง ±5% ได้ 2 คาบต่อการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หรือลดลงใน
ครั้งนั้น
(ค) หากโรงไฟฟ้ าเดิน เครื่องจ่ายไฟฟ้ าเบี่ ยงเบนนอกช่วงที่ ย อมรับ ได้ ตาม
ข้อกําหนดที่ 3.1.3.3.3(1)(ก) หรือ 3.1.3.3.3(1)(ข) มากกว่า 4 คาบต่อ
วัน หรือ 12 คาบต่อวัน แล้วแต่กรณี กฟผ. จะไม่นับว่าวันดังกล่าวผ่าน
การทดสอบ โดยไม่มีผลกับวันก่อนหน้าที่ กฟผ. พิจารณาว่าผ่านการ
ทดสอบแล้ว และยังสามารถนั บ จํานวนวัน ทดสอบต่อเนื่ องได้ หากผู้
เชื่อมต่อมีความประสงค์ ขอทําการทดสอบ ต่อ โดยการแจ้งขอขยาย
ระยะเวลาการทดสอบ เพิ่มเติมและต่อเนื่องจากกําหนดเวลาสิ้นสุดตาม
แผนการทดสอบเดิม
(ง) ผู้เชื่อมต่อต้องติดตาม และตรวจสอบผลการเดินเครื่องแบบ Real Time
ซึ่งหากผู้เชื่อมต่อพบว่า ไม่สามารถควบคุมการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าให้อยู่
ในช่วงเบี่ยงเบนตามที่กําหนดได้ ให้ประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ของ กฟผ. (เอกสารให้ส่งตามมาภายใน 2 ชั่วโมง) เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการทดสอบเพิ่มเติมและต่อเนื่อง จากกําหนดเวลาสิ้นสุดตาม
แผนการทดสอบเดิมอย่างน้อย 1 วัน (24 ชั่วโมง) หรือเท่ากับจํานวน
วันที่ไม่สามารถทําได้ พร้อมชี้แจงเหตุผล
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(จ) เมื่อศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ได้รับแจ้งขอขยายระยะเวลา
การทดสอบของผู้ เชื่ อ มต่ อ ตามข้ อ กํ าหนดที่ 3.1.3.3.3(1)(ง) แล้ วจะ
พิจารณาออกแผนการทดสอบเพิ่มเติมและต่อเนื่องให้ผู้เชื่อมต่อ ตาม
ระยะเวลาที่ผู้เชื่อมต่อขอขยายการทดสอบ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่
ได้ รั บ แจ้ ง โดยคํ านึ งถึ ง ความมั่ น คงของระบบโครงข่ ายไฟฟ้ า ความ
ปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้าเป็นหลัก
(ฉ) หากผู้เชื่อมต่อไม่แจ้งขอขยายระยะเวลาการทดสอบ ตามข้อกําหนดที่
3.1.3.3.3(1)(ง) และ กฟผ. ได้ ต รวจสอบพบภายหลั งจากที่ ผู้เชื่อ มต่ อ
สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการทดสอบแล้ว กฟผ. จะถือว่าโรงไฟฟ้าไม่
ผ่านการทดสอบ ซึ่ งผู้เชื่อมต่อจะต้ องแจ้งขอเริ่ม ต้ น การทดสอบใหม่
ทั้งหมด
(2) การปลดเครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างการทดสอบด้วยสาเหตุ
ของโรงไฟฟ้า
(ก) กรณี โรงไฟฟ้ าปลดเครื่ อ งออกจากระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าทั้ งหมดด้ ว ย
สาเหตุ จ ากระบบไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า (ลดการจ่ า ยไฟฟ้ า เข้ า ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเหลือ 0 MW) กฟผ. จะถือว่าโรงไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการทดสอบ จนถึงเวลาที่ปลดเครื่องออกจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว แต่หากโรงไฟฟ้าปลดเครื่องออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าแต่เพียงบางส่วน หรือลดกําลังผลิตไฟฟ้าลง (ยังมีการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า เช่น กรณีปลดเครื่องกังหันก๊าซเพียง 1
เครื่องจากทั้งหมด) กฟผ. จะพิ จารณาตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นการ
เดิ น เครื่อ งจ่ ายไฟฟ้ าเบี่ ย งเบนนอกช่ วงที่ ย อมรับ ได้ ต ามข้ อ กํ าหนดที่
3.1.3.3.3(1) กฟผ. จะถือว่าโรงไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
(ข) หลังเกิดเหตุการณ์ผู้เชื่อมต่อจะต้องประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ทราบทันที พร้อมรายงานสาเหตุ
(ค) เมื่อโรงไฟฟ้าสามารถแก้ไขเหตุขัดข้องได้แล้ว และมีความประสงค์ขอ
เริ่มต้นทดสอบใหม่ หรือขอขยายระยะเวลาการทดสอบแล้วแต่กรณี ให้
ประสานงานแจ้ง ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. (เอกสารให้ส่ง
ตามมาภายใน 2 ชั่วโมง)
(ง) เมื่อศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้รับแจ้งขอเริ่มต้นทดสอบใหม่
หรื อ ขอขยายระยะเวลาการทดสอบแล้ ว จะพิ จ ารณาออกแผนการ
ทดสอบใหม่ให้ผู้เชื่อมต่อ โดยคํานึงถึงความมั่นคงของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้าเป็นหลัก
(3) การปลดเครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างการทดสอบด้วยสาเหตุ
จากการไฟฟ้า
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(ก) กรณีโรงไฟฟ้าปลดเครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยสาเหตุจาก
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า กฟผ. จะหยุดระยะเวลาการทดสอบในช่วง
เกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่ทําให้โรงไฟฟ้าต้องปลด
เครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว้ชั่วคราว โดยยังให้สิทธิในการนับ
ระยะเวลาการทดสอบต่ อเนื่ องจากเดิม ภายหลั งระบบไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้ามีความพร้อมในการให้โรงไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(ข) หลังเกิดเหตุการณ์ผู้เชื่อมต่อจะต้องประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ของ กฟผ. ให้ทราบทันทีพร้อมรายงานสาเหตุ ทั้งนี้เมื่อการไฟฟ้า
สามารถแก้ไขเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าให้มีความพร้อมใน
การให้ เชื่ อ มต่ อ เข้ า ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ได้ แ ล้ ว ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ อ ง
ประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. เพื่ อขออนุญ าต
เชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าและทําการทดสอบต่อ (เอกสารให้ส่ง
ตามมาภายใน 2 ชั่วโมง)
(ค) เมื่ อศู น ย์ค วบคุม ระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. ได้ รับ แจ้งขอทํ าการทดสอบ
ต่อเนื่องแล้ว จะพิจารณาออกแผนการทดสอบต่อเนื่องให้ผู้เชื่อมต่อตาม
ระยะเวลาสิ้นสุดการทดสอบที่ถูกเลื่อนออกไป โดยคํานึงถึงความมั่นคง
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้าเป็นหลัก
(ง) การนั บ ระยะเวลาการทดสอบ ให้ นั บ ต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ ผู้ เชื่ อ มต่ อ สามารถ
ขนานเครื่อ งเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้ า และจ่ายไฟฟ้ าได้ต ามแผนการ
ทดสอบภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด แต่ ห ากผู้ เชื่ อ มต่ อ ไม่ ส ามารถ
เดิ น เครื่อ งจ่า ยไฟฟ้ าได้ ต ามแผนทดสอบดั งกล่ าวภายในระยะเวลาที่
กําหนด กฟผ. จะถือว่าการทดสอบในครั้งนั้นได้สิ้นสุดลง และโรงไฟฟ้า
ไม่ผ่านการทดสอบ
(จ) ให้การนับจํานวนวันทดสอบครบรอบ 1 วัน ที่เกิดเหตุการณ์นี้ สิ้นสุดเมื่อ
ระยะเวลาการทดสอบนับต่อเนื่องตามข้อกําหนดที่ 3.1.3.3.3(3)(ง) ครบ
24 ชั่วโมง และกําหนดให้ใช้เวลาสิ้นสุดใหม่ดังกล่าวนี้ เป็นเวลาเริ่มต้น
การทดสอบในวันถัดไป (ถ้ามี)
(ฉ) กรณี ศู น ย์ค วบคุม ระบบไฟฟ้ าสั่ งการให้ โรงไฟฟ้ าปลดเครื่อ งออกจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อการควบคุมการผลิตไฟฟ้า หรือเพื่อทดสอบ
ความสามารถในการปลด และขนานเครื่อง ทั้งนี้โดยมิใช่เนื่องจากสาเหตุ
ความขัดข้องของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ให้นับช่วงเวลาที่ปลดเครื่อง
ออกนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของการทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run
ด้วย
(4) ระบบสื่อสารของโรงไฟฟ้าขัดข้องระหว่างการทดสอบด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า
(ก) กรณี ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. ตรวจพบว่าระบบ SCADA
หรือ RTU หรือระบบสื่อสาร ของโรงไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องหรืออ่านค่าไม่
ถูกต้องระหว่างที่ทําการทดสอบด้วยสาเหตุจากโรงไฟฟ้า กฟผ. จะหยุด
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ระยะเวลาการทดสอบในช่ ว งที่ ระบบ SCADA ห รื อ RTU ห รื อ
ระบบสื่อสาร เกิดเหตุขัดข้องหรืออ่านค่าไม่ถูกต้องไว้ โดยยังให้สิทธิใน
การนั บ ระยะเวลาการทดสอบต่ อ เนื่ อ งจากเดิ ม ถ้ าผู้ เชื่ อมต่ อ สามารถ
ดํ าเนิ น การแก้ ไขให้ ร ะบบ SCADA หรือ RTU หรือ ระบบสื่ อ สารของ
โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลา 48
ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. แจ้ง
แต่ ห ากผู้ เชื่ อ มต่ อ ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การแก้ ไขได้ ภ ายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกล่าว กฟผ. จะถือว่าโรงไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
(ข) ภายหลั งจากที่ ผู้เชื่อ มต่อได้รับ แจ้งจากศู นย์ค วบคุม ระบบไฟฟ้ า ของ
กฟผ. กรณี ตรวจพบระบบสื่อสารของโรงไฟฟ้ าขัดข้ องหรืออ่านค่าไม่
ถูกต้องแล้ว ผู้เชื่อมต่อจะต้องประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. เพื่อรายงานสาเหตุขัดข้องและแผนการดําเนินการแก้ไข
(ค) เมื่อผู้เชื่อมต่อสามารถแก้ไขเหตุขัดข้องให้ระบบสื่อสารของโรงไฟฟ้ามี
ความพร้อมในการใช้งานได้แล้ว ให้ประสานงานแจ้ง ศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ของ กฟผ. (เอกสารให้ส่งตามมาภายใน 2 ชั่วโมง) เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการทดสอบเพิ่มเติมและต่อเนื่อง จากกําหนดเวลาสิ้นสุดตาม
แผนการทดสอบเดิมด้วยระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องนั้น
(ง) ภายหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ได้รับแจ้งขอขยาย
ระยะเวลาการทดสอบของผู้เชื่อมต่อตามข้อกําหนดที่ 3.1.3.3.3(4)(ง)
แล้ ว ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. จะพิ จ ารณาออกแผนการ
ทดสอบเพิ่มเติมและต่อเนื่องให้ผู้เชื่อมต่อตามระยะเวลาที่ผู้เชื่อมต่อขอ
ขยายการทดสอบภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั ง จากเวลาที่ ได้ รั บ แจ้ ง โดย
คํานึงถึงความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และคุณ ภาพไฟฟ้าเป็น
หลัก
3.1.3.3.4 ข้อปฏิบัติในการทดสอบ
(1) ก่อนถึงเวลาเริ่มต้นทดสอบให้ผู้เชื่อมต่อประสานงานแจ้งศูนย์ควบคุมระบบ
กําลัง ไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อบันทึกเวลาเริ่มต้นการทดสอบ
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกค่าต่างๆ วันที่ เวลา และปริมาณพลังไฟฟ้า
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ต ัวอย่างการน ับจํา นวนวันทดสอบเดินเครือ
่ งในล ักษณะ Trial Run
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

Power at Revenue Meter (MW)

100

90
Dispatch
80

Dispatch+2%
Actaul

70

Dispatch-2%

60

50
12:00

12:00

12:00

12:00

Time (Logging Period 15 min)

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบ

- 92 -

12:00

12:00

ต ัวอย่างการเดินเครือ
่ งจ่ายไฟฟ้าตามแผนการทดสอบ
Allowance 2 Logging Period for Generate outside band +/-2% of EGAT Dispatch in the duration of Increasing load or Decreasing load

Power at Revenue Meter (MW)

100

Dispatch
Increasing Load

90
Allowance 2 Logging Period
at time 21.30-21.45 , 21.45-22.00

Decreasing Load

80

70

Allowance 2 Logging Period
at time 07.30-07.45 , 07.45-08.00

Actaul

60

50
07.30 08.00

Time (Logging Period 15 min)

21.30 22.00

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าตามแผนการทดสอบ
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ต ัวอย่างการน ับจํา นวนวันทดสอบผ่า นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration (ช่ว งการยอมรับได้ของการเบีย
่ งเบน +/- 2%)
Day 1

Day 2

Day 3

Pass

Pass

Not Pass

24 hrs

24 hrs

Power at Revenue Meter (MW)

100
24 hrs

Day 4

Day 5

Not Pass

Pass

Pass

24 hrs

24 hrs

Day 4

Day 3

Pass
24 hrs

24 hrs

90
Dispatch

80

Dispatch+2%
70

Actaul
Dispatch-2%

60

50
12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

Time (Logging Period 15 min)

12:00

12:00

12:00

1st Extended
Period

2nd Extended
Period

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่านของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration
(ช่วงการยอมรับได้ของการเบี่ยงเบน ±2% ของแผนทดสอบ ไม่เกิน 4 คาบต่อวัน)
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ต ัวอย่างการน ับจํา นวนวันทดสอบผ่า น (การปลดเครือ
่ งออกจากระบบโครงข่า ยไฟฟ้าด้ว ยสาเหตุของโรงไฟฟ้า)
Day 3

Day 4

Day 5

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

Day 2

Day 1

Ineffective
effect from Day 2

Not Pass
18 hrs

100

30 hrs

24 hrs

90

Outage
by Generator

Power at Revenue Meter (MW)

Day 2

Day 1

80

70

Dispatch
Dispatch+2%
Actaul
Dispatch-2%

60

50
12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

Time (Logging Period 15 min)
1st revised schedule that propose by SPP and confirm by EGAT

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่าน (ปลดเครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า)
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ต ัวอย่างการน ับจํา นวนวันทดสอบผ่า น (การปลดเครือ
่ งออกจากระบบโครงข่า ยไฟฟ้าด้วยสาเหตุจากการไฟฟ้า)
Day 2

Day 1

Day 3

Pass 24 Hrs

Pass

Suspend Period

Day 4

Pass

Pass

Pass

24 hrs

24 hrs

24 hrs

6 hrs

90

18 hrs

30 hrs

Outage
by Electricity Authority

Power at Revenue Meter (MW)

100
24 hrs

Day 5

80

70

60

Dispatch
Dispatch+2%
Actaul
Dispatch-2%
Synchronization Period

50
12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

Time (Logging Period 15 min)

12:00
Extended Period

Synchronization Period = Target Time for Synchronization defined by EGAT + Time meet the EGAT Dispatch Level
Extended Period = Outage by Electricity Authority + Synchronization Period

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่าน (ปลดเครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยสาเหตุจากการไฟฟ้า)
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ื่ สารข ัดข้องด้ว ยสาเหตุของโรงไฟฟ้า)
ต ัวอย่างการน ับจํา นวนวันทดสอบผ่า น (ระบบสอ
Day 2

Day 1

Pass

24 hrs

Cure Period
6 hrs

18 hrs

30 hrs

Day 4

Day 5

Pass

Pass

Pass

24 hrs

24 hrs

24 hrs

SCADA System or
Communication System
Failure

Power at Revenue Meter (MW)

100

Day 3

Pass 24 Hrs

90

80

70

60

Dispatch
Dispatch+2%
Actaul
Dispatch-2%

50
12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

Time (Logging Period 15 min)

12:00

12:00
30 Hrs Extended
Period that equal to
Cure Period

รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการนับจํานวนวันทดสอบผ่าน (ระบบสื่อสารขัดข้องด้วยสาเหตุของโรงไฟฟ้า)
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รูปที่ 3.7 แบบฟอร์มการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเวลาการทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run
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3.1.4 การดําเนินการก่อนการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
3.1.4.1 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Firm
(1) ผู้เชื่อมต่อต้องนําส่งสรุปผลการทดสอบการเดินเครื่องในลักษณะ Trial Run เพื่อให้
ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ าของ กฟผ. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ พร้ อ มแจ้ งวั น ที่ ผู้
เชื่อมต่อประสงค์จะเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) หลังสิ้นสุดการทดสอบ
(2) กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาผลการทดสอบให้ผู้เชื่อมต่อทราบภายใน 7 วัน หลังจาก
วันที่ได้รับผลการทดสอบจากผู้เชื่อมต่อ
(3) สําหรับโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. พิจารณาแล้วได้ให้ความเห็นชอบว่า ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกําหนดที่ 3.1.3 แล้ว กฟผ. จะแจ้งกําหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและออกแผนรับ
ซื้อไฟฟ้าหลังวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าให้กับผู้เชื่อมต่อ
3.1.4.2 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm
3.1.4.2.1 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter
(1) ผู้เชื่อมต่อต้องนําส่งผลการทดสอบการเดินเครื่องต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ให้ศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมแจ้งวันที่ผู้
เชื่อมต่อประสงค์จะเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) หลังสิ้นสุดการ
ทดสอบ
(2) กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาผลการทดสอบให้ผู้เชื่อมต่อทราบภายใน 7 วัน
หลังจากวันที่ได้รับผลการทดสอบจากผู้เชื่อมต่อ
(3) สํ า หรั บ โรงไฟฟ้ า ที่ กฟผ. พิ จ ารณาแล้ ว ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบว่ า ผ่ า นการ
ทดสอบตามข้อกําหนดที่ 3.1.3 แล้ว กฟผ. จะแจ้งกําหนดวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าตามวันที่ผู้เชื่อมต่อเสนอมา
3.1.4.2.2 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter
(1) ผู้เชื่อมต่อต้องนําส่งผลการทดสอบการเดินเครื่องตามข้อ 3.1.3.2.2 ให้ศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมแจ้งวันที่ผู้
เชื่อมต่อประสงค์จะเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) หลังสิ้นสุดการ
ทดสอบ
(2) กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาผลการทดสอบให้ผู้เชื่อมต่อทราบภายใน 7 วัน
หลังจากวันที่ได้รับผลการทดสอบจากผู้เชื่อมต่อ
(3) สํ า หรั บ โรงไฟฟ้ า ที่ กฟผ. พิ จ ารณาแล้ ว ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบว่ า ผ่ า นการ
ทดสอบตามข้อกําหนดที่ 3.1.3 แล้ว กฟผ. จะแจ้งกําหนดวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าตามวันที่ผู้เชื่อมต่อเสนอมา
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3.1.4.3 ข้อกําหนดเพิ่มเติม
(1) หากผู้เชื่อมต่อดําเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนในข้อกําหนดที่ 3.1.4.1 หรือ 3.1.4.2
แล้วแต่กรณี กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เชื่อมต่อ ทําการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้จนกว่า
ผู้เชื่อมต่อจะมีการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนต่อไป
(2) เมื่อผู้เชื่อมต่อ และ กฟผ. ได้ผ่านขั้นตอนการกําหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าร่วมกัน
แล้ว ทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถอ้างเหตุใด ๆ เพื่อขอเลื่อน หรือยกเลิกวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้ าได้ ยกเว้น ฝ่ ายหนึ่งฝ่ายใดได้รับ ผลกระทบที่ เกิดเนื่ องมาจากเหตุสุดวิสัยที่ ไม่
สามารถควบคุมได้
3.2 การประสานงานด้านปฏิบัตกิ ารวางแผนการผลิตไฟฟ้า
เพื่อให้การจัดหากําลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ
ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงเชื่อถือได้ คุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐาน กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองมีเพียงพอ กฟผ. จึงได้
กําหนดขั้นตอนการประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งทั้ง กฟผ. และผู้เชื่อมต่อต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด ดังนี้
3.2.1 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Firm
3.2.1.1 การประสานงานด้านจัดทําแผนการบํารุงรักษา
3.2.1.1.1 การจัดแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
การหยุดเครื่องหรือลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์
และระบบส่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เชื่อมต่อ จะพิจารณาโดยคํานึงถึงความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้ า ของประเทศ ความปลอดภั ย คุ ณ ภาพไฟฟ้ า และกํ าลั งผลิ ต ไฟฟ้ าสํ ารองให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดย กฟผ. จะพยายามจัดทําแผนการบํารุงรักษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เชื่อมต่อ หากการบํารุงรักษาดังกล่าวไม่กระทบกับความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า และกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองที่เพียงพอ
ในกรณี ที่ แ ผนการบํ ารุงรักษาที่ ผู้ เชื่ อมต่อ เสนอมีผ ลกระทบดั งกล่าว กฟผ. จะเสนอ
ช่วงเวลาอื่นที่เหมาะสมให้ผู้เชื่อมต่อพิจารณา ทั้งนี้หากผู้เชื่อมต่อยังยืนยันที่จะบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้านั้น ให้ผู้เชื่อมต่อดําเนินการหยุดเครื่องได้
โดยนับชั่วโมงดังกล่าวเป็นชั่วโมงจําหน่ายไฟฟ้าปกติ
ทั้งนี้ในกรณีที่ กฟผ. ได้มีการตอบรับแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าไปแล้ว ภายหลังพบว่า
ระบบไฟฟ้า มีผลกระทบจากเหตุอื่นเพิ่มเติม กฟผ. จะแจ้งผู้เชื่อมต่อเพื่อขอปรับเลื่อนการ
บํารุงรักษาให้พ้นช่วงที่มีผลกระทบนั้นตามความจําเป็นของระบบไฟฟ้า โดยผู้เชื่อมต่อมีสิทธิ
พิจารณาที่จะปรับเลื่อนการบํารุงรักษาตามที่ กฟผ. ร้องขอหรือไม่ตามความจําเป็นของผู้
เชื่อมต่อ
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3.2.1.1.2 แผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า
ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งแผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า (Maintenance Cycle)
ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้
เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของการบํ ารุ งรัก ษา วัน เวลา และระยะเวลาที่ จ ะทํ า การ
บํารุงรักษาให้ชัดเจน ทั้งนี้จํานวนปีที่มีการแจ้งซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ต้องมีความถี่ไม่
เกิ น 2 ปี ใ นรอบ 4 ปี และกรณี ที่ มี ก ารซ่ อ มใหญ่ 2 ปี ใ นรอบ 4 ปี จํ า นวนวั น ที่ ทํ า การ
บํ ารุ งรักษาใน 2 ปี ดั งกล่ าวรวมกัน ต้ องไม่ เกิ น 80 วัน โดยแต่ ล ะปี ที่ มี ก ารซ่ อมใหญ่ จะใช้
จํานวนวันที่ทําการบํารุงรักษาในปีนั้นไม่เกิน 45 วัน โดย กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
เชื่อมต่อ ทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง
แต่หากผู้เชื่อมต่อดําเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้เชื่อมต่อ
ทํ า การเริ่ ม ต้ น ซื้ อ ขายไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ จนกว่ า ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะมี ก ารดํ า เนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว
3.2.1.1.3 แผนการบํารุงรักษารายปีล่วงหน้า 5 ปี
แผนการหยุดเครื่องหรือลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้าเป็นรายปีล่วงหน้า 5 ปี ที่ได้กําหนดไว้
แล้วในแผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า โดยมีการแจ้งล่วงหน้าให้ กฟผ. ทราบและผ่าน
ขั้ น ตอนการพิ จ ารณากํ า หนดแผนการบํ า รุ ง รั ก ษาตลอดอายุ โรงไฟฟ้ า ของ กฟผ. ตาม
ข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.2 แล้ว
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งแผนการหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้ ารายปี ล่วงหน้ า 5 ปี ตามที่ ได้กําหนดไว้แล้ วในข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.2 หรือเสนอ
แผนการบํารุงรักษารายปีที่ปรับปรุงใหม่ให้ กฟผ. ทราบโดยให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน
(1) กําลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายให้ กฟผ.
(2) วัน เวลา และระยะเวลาที่ต้องการหยุดเดินเครื่องเพื่อทําการบํารุงรักษา
(3) ช่วงเวลาอื่ น ถ้ า กฟผ. ไม่ ส ามารถจั ด แผนให้ โรงไฟฟ้ าหยุ ด เดิ น เครื่อ งได้ ต ามที่ ผู้
เชื่อมต่อเสนอ
ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการบํารุงรักษา ขอให้ผู้เชื่อมต่อแจ้ง
ยืนยันแผนการบํารุงรักษาเดิมมายัง กฟผ. และหากวันที่กําหนดแจ้งแผนการบํารุงรักษาตรง
กับวันหยุดทํ าการของ กฟผ. ให้ ผู้เชื่อมต่อนําส่งแผนการบํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการ
สุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.1.1.4 การพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษารายปีของ กฟผ.
ก่ อ นวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน กฟผ. จะแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาแผนการบํ า รุงรั ก ษารายปี
ล่วงหน้า 5 ปี ให้ผู้เชื่อมต่อทราบ โดยพิจารณาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และ
ข้อจํากัดอื่นที่ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้ า โดยจะพยายามให้ทุกโรงไฟฟ้ า
สามารถหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนที่ผู้เชื่อมต่อเสนอมา แต่หาก กฟผ. ไม่
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สามารถให้ผู้เชื่อมต่อหยุดเครื่องตามเวลาที่ผู้เชื่อมต่อแจ้งมาได้ กฟผ. จะเสนอช่วงเวลาอื่นที่
เหมาะสมให้ผู้เชื่อมต่อพิจารณา
หากผู้เชื่อมต่อพิจารณาว่าช่วงเวลาที่ กฟผ. เสนอนั้นไม่สามารถหยุดเครื่องได้ ผู้เชื่อมต่อ
ต้องประสานงานแจ้ง กฟผ. เพื่อพิจารณาร่วมกันก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การประสานงานด้ า นการวางแผนการผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ดี ในการพิ จ ารณากํ า หนดแผนการ
บํารุงรักษาให้ทั้งสองฝ่ายคํานึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าของระบบ และ
กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเป็นหลักตามข้อ 3.2.1.1.1
ทั้ งนี้ หากวันที่ กําหนดประสานงานแจ้ง กฟผ. ตรงกับวันหยุดทํ าการของ กฟผ. ให้ ผู้
เชื่อมต่อประสานงานแจ้งในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.1.1.5 แผนการบํารุงรักษารายปี
แผนการบํารุงรักษารายปี (Planned Outage) คือ แผนการหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษา
ล่วงหน้าหรือลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้าในปีแรกของแผนการบํารุงรักษารายปีล่วงหน้า 5 ปีตาม
ข้ อ กํ าหนดที่ 3.2.1.1.3 ที่ ได้ ผ่ านความเห็ น ชอบจาก กฟผ. ตามขั้ น ตอนการพิ จ ารณาใน
ข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.4 แล้ว ซึ่งแผนการบํารุงรักษารายปีดังกล่าวนี้ จะมีผลใช้สําหรับการ
พิ จ ารณาแผนการบํ า รุ ง รั ก ษารายเดื อ น แผนการบํ า รุ งรั ก ษารายสั ป ดาห์ และแผนการ
บํารุงรักษารายวัน ในปีดังกล่าวนั้นตามมา โดยหากผู้เชื่อมต่อต้องการแก้ไขสามารถทําได้โดย
การแจ้งล่วงหน้าในแผนการบํารุงรักษารายเดือนตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.6
3.2.1.1.6 แผนการบํารุงรักษารายเดือน
ภายหลังจากที่ กฟผ. ได้กําหนดเวลาให้ผู้เชื่อมต่อหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
รายปีตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.5 แล้ว หากในเดือนใดผู้เชื่อมต่อมีเหตุจําเป็นไม่สามารถหยุด
เครื่อ งตามวั น เวลา หรื อ ระยะเวลาที่ ต กลงไว้ได้ ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งแจ้ งรายละเอี ย ดของ
แผนการบํารุงรักษาใหม่ที่ปรับปรุงและเหตุผลในการขอเลื่อนหรือยกเลิกการหยุดเครื่องเพื่อ
บํารุงรักษาตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.5 ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันไม่นับรวม
วันที่แจ้ง เพื่อใช้ในการพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษาใหม่ตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.1
ดังนี้
(1) กรณีผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันไม่นับรวมวันที่แจ้ง
ก่อนวันที่กําหนดไว้เดิมในข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.5 ผู้เชื่อมต่อสามารถขอเลื่อน ลด
จํานวนชั่วโมง หรือยกเลิกแผนการบํารุงรักษารายปีที่ได้ตกลงไว้ตามข้อกําหนดที่
3.2.1.1.5 ได้
(2) กรณี ผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันไม่นับรวมวันที่ แจ้ง
ก่ อ นวั น ที่ กํ า หนดไว้ เดิ ม ในข้ อ กํ า หนดที่ 3.2.1.1.5 ให้ นั บ ชั่ ว โมงตามแผนการ
บํ า รุ ง รั ก ษารายปี ที่ แ จ้ ง ไว้ ใ นข้ อ กํ า หนดที่ 3.2.1.1.5 ดั ง กล่ า ว เป็ น แผนการ
บํารุงรักษารายปีตามเดิม
ทั้ งนี้ ห ากวันที่ กําหนดแจ้งแผนการบํ ารุงรักษาตรงกับ วัน หยุดทํ าการของ กฟผ. ให้ ผู้
เชื่อมต่อส่งแผนดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
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3.2.1.1.7 แผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์
ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อมีเหตุจําเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อเนื่องเกิน 24
ชั่วโมง นอกเหนือจากแผนบํารุงรักษารายปี ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ไม่นับรวมวันที่แจ้ง เพื่อให้ กฟผ. ได้มีเวลาพิจารณาจัดแผนการเดินเครื่องและ
วางแผนการผลิตไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.1 ผลกระทบต่อความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า แผนการบํารุงรักษาระบบส่ง ข้อจํากัดอื่นที่อาจมี และต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
น้อยที่สุด แต่หากผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบน้อยกว่าที่กําหนดจะถือว่าเป็นการแจ้งกระชั้น
ชิดและจะยอมรับการแจ้งกระชั้นชิดนี้ได้ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง โดยจะนับเป็นชั่วโมงหยุดเครื่อง
บํารุงรักษาปกติ และถ้าผู้เชื่อมต่อแจ้งกระชั้นชิดเกิน 3 ครั้ง การหยุดบํารุงรักษาครั้งต่อไปจะ
นับจํานวนชั่วโมงการหยุดเครื่องเท่ากับ 1.5 เท่าของชั่วโมงหยุดเครื่องบํารุงรักษาครั้งที่แจ้ง
นั้น เพื่อชดเชยความเสียหายในส่วนของ กฟผ.
ทั้งนี้หากในแผนการบํารุงรักษาที่ผู้เชื่อมต่อแจ้งมา มีการแจ้งขอหยุดเครื่องบํารุงรักษา
ต่อเนื่องน้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยแจ้งเฉพาะ Peak และ Partial Peak และมีการแจ้งขอหยุด
เครื่องบํารุงรักษาต่อเนื่องเฉพาะช่วงเวลา Peak และ Partial Peak ในวันถัดมา กฟผ. จะ
พิจารณานับวันที่ขอหยุดเครื่องบํารุงรักษานั้น และวันที่ขอหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษาต่อเนื่อง
เป็นวันหยุดเครื่องบํารุงรักษารายสัปดาห์ต่อเนื่องและถือเป็นการแจ้งกระชั้นชิด
หากผู้ เชื่อมต่อขอหยุดเครื่องบํารุงรัก ษาเพิ่ ม เติมโดยแจ้ งเฉพาะช่ วงเวลา Peak และ
Partial Peak ต่อเนื่องเกิน 1 วัน กฟผ. จะพิจารณานับวันที่ขอหยุดเครื่องบํารุงรักษาต่อเนื่อง
นั้ น เป็ น การแจ้ ง กระชั้ น ชิ ด และนั บ วั น ที่ ข อหยุ ด เครื่ อ งบํ า รุ ง รั ก ษาเพิ่ ม เติ ม เป็ น วั น หยุ ด
บํารุงรักษารายสัปดาห์ต่อเนื่อง
ในกรณีที่หากผู้เชื่อมต่อมีเหตุจําเป็นไม่สามารถหยุดเครื่องตามช่วงเวลาที่ตกลงไว้ได้ ให้
ปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่นับรวมวันที่แจ้ง
ก่อนวันที่กําหนดไว้เดิม ผู้เชื่อมต่อสามารถขอเลื่อน ลดจํานวนชั่วโมง หรือยกเลิก
แผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ที่ได้ตกลงไว้ตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.7 ได้
(2) กรณีผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ไม่นับรวมวันที่แจ้ง ก่อน
วันที่ กําหนดไว้เดิม ให้นับชั่วโมงตามแผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ที่แจ้งไว้ใน
ข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.7 ดังกล่าว เป็นแผนการบํารุงรักษารายสัปดาห์ตามเดิม
3.2.1.1.8 แผนการบํารุงรักษารายวัน
ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อมีความจําเป็นต้องหยุดเครื่องบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง
นอกเหนือจากแผนการบํารุงรักษารายปี ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อน
12.00 น. ของวันก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะหยุดเครื่องบํารุงรักษาจริง เพื่อให้ กฟผ. ได้มีเวลาพิจารณา
จัดแผนการเดินเครื่องและวางแผนการผลิตไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.1
ผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า แผนการบํารุงรักษาระบบส่ง ข้อจํากัดอื่นที่อาจมี
และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าน้อยที่สุด ทั้งนี้หากผู้เชื่อมต่อมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายวัน
ต่อเนื่องเพิ่มเติม ดังนี้
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(1) ผู้ เชื่ อมต่ อ มี การแจ้ งขอหยุดบํ ารุงรักษารายวัน 24 ชั่ วโมง แล้วมี การแจ้ งขอหยุ ด
บํารุงรักษารายวันต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 24 ชั่วโมงในวันถัดมาหรือ
(2) ผู้เชื่อมต่อมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายวันเฉพาะเวลา Peak หรือ Partial Peak
แล้วมีการแจ้งขอหยุดบํารุงรักษารายวันเพิ่มเติมเฉพาะเวลา Peak หรือ Partial Peak
ในวันถัดมา
กฟผ. จะนั บชั่ วโมงการหยุดบํ ารุงรักษารายวันที่ มี การแจ้งต่ อเนื่ อง 2 ครั้งในช่ วงเวลา
ดังกล่าวนั้น เป็นการหยุดบํารุงรักษารายสัปดาห์ต่อเนื่องเกิน 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขการแจ้ง
กระชั้นชิด และในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อมีเหตุจําเป็นไม่สามารถหยุดเครื่องบํารุงรักษาตามช่วงเวลา
ที่ตกลงไว้ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าก่อนเวลา 12.00 น. ก่อนวันที่กําหนดไว้
เดิม ผู้เชื่อมต่อสามารถขอเลื่อน ลดจํานวนชั่วโมง หรือยกเลิกแผนการบํารุงรักษา
รายวันที่ได้ตกลงไว้ตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.8 ได้
(2) กรณีผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าหลังเวลา 12.00 น. ก่อนวันที่กําหนดไว้
เดิม ให้นับชั่วโมงตามแผนการบํารุงรักษารายวันที่แจ้งไว้ในข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.8
ดังกล่าว เป็นแผนการบํารุงรักษารายวันตามเดิม
3.2.1.1.9 การมีผลบังคับใช้ของแผนการบํารุงรักษา
การหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.3 - 3.2.1.1.8 จะมีผล
บังคับใช้เมื่อผู้เชื่อมต่อได้มีการนําส่งและรับเอกสารตามขั้นตอนการประสานงานการวาง
แผนการผลิตไฟฟ้าอย่างครบถ้วน และมีการประสานงานด้านปฏิบัติการควบคุมและจ่าย
ไฟฟ้า ดังนี้
(1) ผู้เชื่อมต่อได้รับเอกสารแจ้งตอบรับการหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษา หรือเอกสารแจ้ง
เปลี่ยนแปลงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ก่อนถึงกําหนดการหยุดเครื่องตาม
แผนการบํารุงรักษา
(2) ผู้เชื่อมต่อได้มีการประสานงานแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนถึงกําหนดเวลาการหยุดเครื่องจริงตามแผนการ
บํารุงรักษาใด ๆ เพื่อให้ได้รับอนุญ าตให้ดําเนินการจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ.
ทั้งนี้หากผู้เชื่อมต่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบํารุงรักษาใด ๆ ที่ต่างจากแผนการรับซื้อ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.9(1) ให้ผู้เชื่อมต่อติดตามประสานงานเพื่อยืนยัน
แผนการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
เมื่อผู้เชื่อมต่อได้รับเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อให้การ
จ่ายไฟฟ้ า เป็ น ไปตามแผนการรับ ซื้ อ ตลอดช่ วงเวลาที่ ผู้ เชื่ อ มต่ อ แจ้ งแผนบํ ารุ งรัก ษา ผู้
เชื่อมต่อจะต้องจ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95 ของแผน
ที่ กฟผ. ตอบรับซื้อ หากในช่วงเวลา 15 นาทีใดที่ผู้เชื่อมต่อจ่ายพลังไฟฟ้าต่ํากว่าร้อยละ 95
ของแผนที่ กฟผ. ตอบรับซื้อ ให้ถือว่า กฟผ. ปรับแผนรับซื้อในช่วงเวลา 15 นาทีนั้นเป็นศูนย์
เมกะวัตต์ โดยอัตโนมัติ โดย กฟผ.ไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
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3.2.1.2 การประสานงานด้านแผนการผลิตไฟฟ้า
3.2.1.2.1 แผนการผลิตไฟฟ้ารายปี
ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า
และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะพร้อมจําหน่ายให้ กฟผ. ในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีถัดไปให้ กฟผ. ทราบ โดยแผนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบํารุงรักษารายปีที่ได้ตกลงไว้แล้วตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.5
ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายปีตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เชื่อมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายปีดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.1.2.2 แผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน
ก่ อ นวัน ที่ 15 ของทุ กเดื อน ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ องแจ้ งความพร้ อมในการผลิ ตไฟฟ้ าและ
แผนการจําหน่ายปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตในเดือนถัดไปที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
จากแผนการผลิตไฟฟ้ารายปีที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้ กฟผ. ทราบ โดยแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน
ดังกล่าวนี้จะต้องสอดคล้องกับแผนการบํารุงรักษาที่ได้ตกลงไว้แล้วตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.6
ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือนตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ.
ให้ผู้เชื่อมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือนดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการ
นั้น
3.2.1.2.3 แผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน
ก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกวัน ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้ารายวัน
ในวันถัดไปให้ กฟผ. ทราบ โดยความพร้อมที่แจ้งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบํารุงรักษาที่ได้
ตกลงไว้แล้วตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.7 และ 3.2.1.1.8
ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เชื่อมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันล่วงหน้าถึงวันทําการแรกหลังวันหยุดก่อนเวลา 12.00 น.
ในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.1.2.4 รายงานการผลิตไฟฟ้าในเดือนที่ผ่านมา
ภายในสั ป ดาห์ แรกของทุ กเดื อน ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ องนํ าส่ งรายงานการผลิ ตไฟฟ้ าและ
จําหน่ายไฟฟ้ าเป็นรายเดือนของผู้เชื่อมต่อในเดือนที่ผ่านมารวมทั้งหมดทุกเครื่องให้ กฟผ.
ทราบ เพื่อเก็บเป็นสถิติและใช้ในการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ดังนี้
(1) พลังงานไฟฟ้ารวมที่ผลิตได้ (Gross Energy)
(2) พลังงานไฟฟ้าที่จําหน่ายให้ลูกค้าทั้งหมดที่ไม่ใช่ กฟผ.
(3) พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เอง
(4) พลังงานไฟฟ้าที่จําหน่ายให้ กฟผ.
3.2.1.2.5 การแจ้งเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ
กรณีผู้เชื่อมต่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินเครื่องจําหน่าย
ไฟฟ้าได้ตามแผนการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งสาเหตุ ขัดข้อง ให้ กฟผ.
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ทราบทันที และให้ส่งเอกสารรายงานเหตุการณ์ตามมาภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง หลังเกิด
เหตุขัดข้อง
3.2.1.3 การประสานงานด้านแผนการรับซื้อไฟฟ้า
แผนการรับซื้อไฟฟ้าหมายถึง ปริมาณไฟฟ้าและช่วงระยะเวลาที่ กฟผ. วางแผนและสั่งการให้ผู้
เชื่ อ มต่ อ เดิ น เครื่อ งผลิ ต และจํ าหน่ ายไฟฟ้ า ณ จุ ด เชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ ายไฟฟ้ า โดยมี ก ารแจ้ ง
ล่วงหน้าให้ผู้เชื่อมต่อทราบดังนี้
3.2.1.3.1 แผนการรับซื้อไฟฟ้ารายเดือน
ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน กฟผ. จะส่งแผนการรับซื้อไฟฟ้ารายเดือนล่วงหน้า 1
เดือน ให้ผู้เชื่อมต่อทราบ โดยจะระบุปริมาณพลังไฟฟ้า วัน เวลา และระยะเวลาที่ กฟผ. จะ
รับซื้อตามช่วงเวลาของวัน ทั้งนี้ผู้เชื่อมต่อจะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามแผนการรับซื้อไฟฟ้าที่
กฟผ. สั่งการ และควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าให้ได้ตามที่ กฟผ. กําหนด รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานในด้านความปลอดภัย และหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าตาม
ข้อกําหนดที่ 3.3.1
3.2.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงแผนการรับซื้อไฟฟ้า
ในกรณีที่ กฟผ. มีความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนการรับซื้อไฟฟ้ารายเดือนตามที่
ได้แจ้งไว้แล้วตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.3.1 กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบทันที โดยการขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว จะคํานึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า คุณภาพ
ไฟฟ้าของระบบ และกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเป็นหลักตามข้อกําหนดที่ 3.2.1.1.1
3.2.2 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm
3.2.2.1 การประสานงานด้านจัดทําแผนการบํารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ
3.2.2.1.1 การจัดแผนบํารุงรักษา
การหยุดเครื่องหรือลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์
และระบบส่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งข้อมูลให้ กฟผ.
พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
(1) กําลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายให้ กฟผ.
(2) วัน เวลา และระยะเวลาที่ต้องการหยุดเดินเครื่องเพื่อทําการบํารุงรักษา
(3) ช่วงเวลาอื่นถ้า กฟผ. ไม่สามารถจัดแผนให้โรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่องตามที่ผู้เชื่อมต่อ
เสนอ
การพิจารณาจะคํานึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า และ
กําลังผลิตไฟฟ้าสํารองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดย กฟผ. จะพยายาม
จัดทําแผนการบํารุงรักษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เชื่อมต่อ หากการบํารุงรักษา
ดังกล่าวไม่กระทบกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า และกําลัง
ผลิตไฟฟ้าสํารองที่เพียงพอ
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ในกรณี ที่ แ ผนการบํ ารุงรักษาที่ ผู้เชื่อมต่อ เสนอมีผ ลกระทบดังกล่ าว กฟผ. จะเสนอ
ช่วงเวลาอื่นที่เหมาะสมให้ผู้เชื่อมต่อพิจารณา หากผู้เชื่อมต่อพิจารณาว่าช่วงเวลาที่ กฟผ.
เสนอนั้ น ไม่ ส ามารถหยุ ด เครื่ อ งได้ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งประสานงานแจ้ ง กฟผ. เพื่ อ พิ จ ารณา
ช่วงเวลาที่เหมาะสมร่วมกัน
ทั้งนี้ในกรณีที่ กฟผ. ได้มีการตอบรับแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าไปแล้ว ภายหลังพบว่า
ระบบไฟฟ้า มีผลกระทบจากเหตุอื่นเพิ่มเติม กฟผ. จะแจ้งผู้เชื่อมต่อเพื่อขอปรับเลื่อนการ
บํารุงรักษาให้พ้นช่วงที่มีผลกระทบนั้นตามความจําเป็นของระบบไฟฟ้า โดยผู้เชื่อมต่อมีสิทธิ
พิจารณาที่จะปรับเลื่อนการบํารุงรักษาตามที่ กฟผ. ร้องขอหรือไม่ตามความจําเป็นของผู้
เชื่อมต่อ
3.2.2.1.2 แผนบํารุงรักษารายปี
ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งแผนบํารุงรักษารายปีให้ กฟผ. ทราบก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
และหากวัน ที่ กําหนดแจ้งแผนบํ ารุงรักษาตรงกั บ วัน หยุดทํ าการของ กฟผ. ให้ นํ าส่ งแผน
บํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น โดยให้ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วน เพื่อใช้ในการพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษาตามข้อกําหนดที่ 3.2.2.1.1
ทั้งนี้ หากวันที่ กําหนดประสานงานแจ้ง กฟผ. ตรงกับวันหยุดทํ าการของ กฟผ. ให้ ผู้
เชื่อมต่อประสานงานแจ้งในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.2.1.3 แผนบํารุงรักษารายเดือน
ภายในวันที่ 10 ของเดือน ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งแผนบํารุงรักษาตามข้อกําหนด 3.2.2.1.2
รวมทั้งกรณีมีการขอหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษาเพิ่มเติมของเดือนถัดไป เพื่อใช้ในการพิจารณา
กําหนดแผนการบํารุงรักษาใหม่ตามข้อกําหนดที่ 3.2.2.1.1
ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งแผนการบํารุงรักษารายเดือนตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ.
ให้ผู้เชื่อมต่อส่งแผนดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.2.1.4 แผนบํารุงรักษารายสัปดาห์
ภายในเวลา 10.00 น. ของทุกวันพุธ ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งแผนบํารุงรักษาตามข้อกําหนด
3.2.2.1.2 - 3.2.2.1.3 รวมทั้งการขอหยุดเครื่องเพื่อบํารุงรักษาเพิ่มเติม สําหรับสัปดาห์(วัน
อาทิตย์-เสาร์) ถัดไป เพื่อใช้ในการพิจารณากําหนดแผนการบํารุงรักษาใหม่ตามข้อกําหนดที่
3.2.2.1.1
ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งบํารุงรักษารายสัปดาห์ตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เชื่อมต่อแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายสัปดาห์ในวันทําการก่อนวันหยุดนั้นภายในเวลาไม่เกิน
10.00 น.
3.2.2.1.5 แผนบํารุงรักษารายวัน
หากผู้เชื่อมต่อมีความจําเป้นต้องหยุดบํ ารุงรักษาเพิ่ ม เติม จากข้อกําหนด 3.2.2.1.23.2.2.1.4 ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งแจ้ งรายละเอี ย ด สํ าหรับ วั น ถั ก ไป เพื่ อ ให้ กฟผ. พิ จ ารณาตาม
ข้อกําหนด 3.2.2.1.1
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ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งแผนบํารุงรักษารายวันตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้ผู้
เชื่อมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันล่วงหน้าถึงวันทําการแรกหลังวันหยุดก่อนเวลา 12.00
น. ในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.2.2 การประสานงานด้านแผนการผลิตไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ
3.2.2.2.1 แผนการผลิตไฟฟ้ารายปี
ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายปี โดยจําแนกรายละเอียดพลังงานไฟฟ้าที่คาด
ว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายเดือนสําหรับปีถัดไปให้ กฟผ. ทราบก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของ
ทุกปีและหากวันที่กําหนดแจ้งแผนบํารุงรักษาตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้นําส่งแผน
บํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.2.2.2 แผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน
ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายเดือน โดยจําแนกรายละเอียดพลังงานไฟฟ้าที่
คาดว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายวันสําหรับเดือนถัดไปให้ กฟผ. ทราบก่อนวันที่ 10 ของ
เดือนและหากวันที่กําหนดแจ้งแผนบํารุงรักษาตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้นําส่งแผน
บํารุงรักษาดังกล่าวในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.2.2.3 แผนการผลิตไฟฟ้ารายสัปดาห์
ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งแจ้ ง แผนการผลิ ต ไฟฟ้ า รายสั ป ดาห์ (วั น อาทิ ต ย์ -เสาร์ ) โดยจํ า แนก
รายละเอียดพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายครึ่งชั่วโมงสําหรับสัปดาห์
ถัดไปให้ กฟผ. ทราบภายในเวลา 10.00 น. ของทุกวันพุธ
ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งแผนการไฟฟ้ารายสัปดาห์ตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้
ผู้เชื่อมต่อแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายสัปดาห์ในวันทําการก่อนวันหยุดนั้นภายในเวลาไม่เกิน
10.00 น.
3.2.2.2.4 แผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน
ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน โดยจําแนกรายละเอียดพลังงานไฟฟ้าที่
คาดว่าสามารถผลิตได้ออกเป็นรายครึ่งชั่วโมงสําหรับวันถัดไปให้ กฟผ. ทราบภายในเวลา
12.00 น. ของทุกวัน
ทั้งนี้หากวันที่กําหนดแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันตรงกับวันหยุดทําการของ กฟผ. ให้
ผู้เชื่อมต่อส่งแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันล่วงหน้าถึงวันทําการแรกหลังวันหยุดก่อนเวลา 12.00
น. ในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดทําการนั้น
3.2.2.2.5 แผนการผลิตไฟฟ้าราย 15 นาที
ผู้ เชื่ อ มต่ อ ที่ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ าประเภทโรงไฟฟ้ าพลั งงานลมและแสงอาทิ ต ย์ ต้ อ งแจ้ ง
แผนการผลิตไฟฟ้าราย 15 นาทีต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง ให้ กฟผ. ทราบทุก 15 นาที
3.2.2.3 การประสานงานด้านแผนการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กฟผ. มิต้องแจ้งแผนรับซื้อไฟฟ้าให้ผู้เชื่อมต่อ เนื่องจากตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากําหนดให้รับ
ซื้อไฟฟ้าจากผู้เชื่อมต่อเมื่อมีความพร้อมในการขายไฟฟ้า
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กรณีระบบไฟฟ้าเกิดความไม่พร้อมรับซื้อไฟฟ้า กฟผ. อาจพิจารณางดหรือลดการรับซื้อไฟฟ้า
โดยการแจ้งงดหรือลดรับซื้อไฟฟ้าให้ทราบ
3.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
3.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อจะต้องประสานงาน
กับ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กฟผ. ประกาศกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เรื่อง “หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า
ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)” อย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้
หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุ
ผิดปกติในระบบไฟฟ้า
3.3.2 การควบคุมการผลิตไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ
ผู้เชื่อมต่อต้องสามารถเพิ่มหรือลดการผลิตไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย
คุณภาพไฟฟ้า หรือต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ ในช่วงเวลาใด ๆ ตามการสั่งการของศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ทั้งนี้หากผู้เชื่อมต่อไม่ดําเนินการตามการสั่งการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือผู้เชื่อมต่อรายอื่น ซึ่ง
พิ สู จน์ได้ ว่าเป็ น สาเหตุ มาจากการไม่ ดําเนิน การของผู้เชื่ อมต่อนั้ น ผู้ เชื่อมต่อต้ องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผูเ้ ชื่อมต่อตามที่ กฟผ. กําหนด
(1) ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งรั ก ษาแรงดั น และความถี่ ไม่ ให้ ด้ อ ยกว่ า หรื อ พยายามทํ าให้ ดี ก ว่ า ค่ า ที่ ร ะบุ ไว้ ใน
ข้อกําหนดที่ 1.3.1.1 และ 1.3.1.2
(2) ในภาวะปกติ ผู้ เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งสามารถรั บ หรื อ จ่ า ย Reactive Power ที่ ค่ า Power Factor อยู่
ระหว่าง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging สําหรับผู้เชื่อมต่อที่ใช้อุปกรณ์ Inverter และอยู่ระหว่าง
0.85 Leading และ 0.85 Lagging สําหรับผู้เชื่อมต่อที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter เพื่อรักษาแรงดันที่จุด
ติดตั้งมาตรวัดให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ Reactive Power ของระบบไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
ตามที่ กฟผ. กําหนด
(3) ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อรับหรือจ่าย Reactive Power จนทําให้ค่า Power Factor ออกนอกเกณฑ์ตาม
(2) จนกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า หรือมาตรฐานการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบเพื่อดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไข
ร่วมกันโดยเร็ว
ในกรณีที่ กฟผ. พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ าของ กฟผ. ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. จะแจ้งให้ ผู้ เชื่ อ มต่ อทราบเพื่ อ ดํ าเนิ น การ
พิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว หากผู้เชื่อมต่อเพิกเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณา
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(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

หาทางปรับปรุงและแก้ไขตามที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการ
ตัดการเชื่อมต่อ
ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาแรงดันและกระแสผิดเพี้ยนที่จุดติดตั้งมาตรวัดเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า ไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.3
ผู้เชื่อ มต่ อต้ อ งพยายามลดระดับ ความรุน แรงของไฟกระพริบ ที่ อ าจเกิ ด จากการใช้อุป กรณ์ ห รือ
กระบวนการผลิตของผู้เชื่อมต่อหรือจากลูกค้าของผู้เชื่อมต่อ ณ จุดติดตั้งมาตรวัดเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.4
ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาภาวะแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) ณ จุดติดตั้งมาตรวัดเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.5
ผู้เชื่อมต่อต้องจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแบบ kV Control ซึ่งจะต้องดําเนินการ
ปรับค่าตาม Voltage Reference ตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบ
Real Time หรือ Scheduling ในกรณีที่ กฟผ. พบว่า ผู้เชื่อมต่อไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้
ตาม Voltage Reference กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบเพื่อดําเนินการพิจารณาหาทางปรับปรุง
และแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว
ในกรณีที่ กฟผ. พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ าของ กฟผ. ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. จะแจ้งให้ ผู้ เชื่ อ มต่ อทราบเพื่ อ ดํ าเนิ น การ
พิจารณาหาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว หากผู้เชื่อมต่อเพิกเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณา
หาทางปรับปรุงและแก้ไขตามที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการ
ตัดการเชื่อมต่อ
กฟผ. มีสิทธิให้ผู้เชื่อมต่อเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบป้องกันไฟฟ้าสําหรับการเชื่อมโยงจากจุดเชื่อมต่อเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าถึงโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ เพื่อให้สอดคล้องทางด้านเทคนิคของ กฟผ. โดยผู้
เชื่อมต่อจะรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.5 การติดตามตรวจสอบ และ การทดสอบระบบไฟฟ้า
หลังจากผู้เชื่อมต่อได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว หาก กฟผ.ตรวจพบ
หรือมีหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า การเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่ออาจส่งผลกระทบทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้รับ
ความเสียหายได้ กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการร้องขอให้ผู้เชื่อมต่อทําการทดสอบระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับมาตรฐานการ
จ่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าให้ได้ตามข้อกําหนดที่ 1.3
ทั้งนี้ในการทดสอบระบบไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อสามารถร้องขอให้ กฟผ. เป็นผู้ดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้า
ของผู้เชื่อมต่อ หรือให้หน่วยงานอื่นที่ กฟผ. ยอมรับ เป็นผู้ดําเนินการทดสอบ และส่งผลการทดสอบให้ กฟผ.
พิจารณา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบทั้งหมด ผู้เชื่อมต่อ
เป็นผู้รับผิดชอบ
หากผลการทดสอบปรากฏว่าระบบไฟฟ้ าของผู้ เชื่อ มต่อ ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้ าและ
คุณ ภาพไฟฟ้าที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3 กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทํ าการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า
โดยเร็ว และให้ผู้เชื่อมต่อดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ กฟผ. แจ้ง หากผู้เชื่อมต่อ
เพิกเฉย หรือไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าสําหรับ
ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Firm เป็นศูนย์เมกะวัตต์ (0 MW) ตั้งแต่ครบกําหนดแล้ว หนึ่งวันเป็นต้นไป จนกว่า
บริษัทจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และแจ้งให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. รับทราบและอนุญาตให้จ่าย
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ไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ได้ ซึ่งมีผลทําให้แผนการรับซื้อไฟฟ้าศูนย์เมกะวัตต์ดังกล่าวสิ้นสุดลง
และขอสงวนสิทธิ์ตัดการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ทันทีที่ครบกําหนด
3.6 การประสานงานแจ้งข้อมูลด้านปฏิบัตกิ าร
3.6.1 เหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าอันทําให้เกิดผลกระทบหรืออาจทําให้
เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อผู้เชื่อมต่อ รวมถึงเหตุขัดข้องอันเป็นผลกระทบมาจากผู้เชื่อมต่อรายหนึ่ง
รายใดหรือ หลายราย ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า จะแจ้ งให้ ผู้เชื่อ มต่ อ ที่ ค าดว่ าจะได้ รับ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์นั้นทราบโดยเร็วที่สุด
3.6.2 เหตุขัดข้องในระบบของผู้เชื่อมต่อ
เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าและ/หรือโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่ออันทําให้เกิดผลกระทบหรืออาจ
ทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อจะต้องแจ้งเหตุและข้อมูลเบื้องต้น
ให้การไฟฟ้าทราบโดยเร็วที่สุดด้วยระบบสื่อสารทางเสียง แล้วจึงส่งรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์
เป็นลายลักษณ์ อักษรรวมทั้งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ า อาจพิ จารณาว่า
เกี่ยวข้องและจําเป็น มายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลง
3.6.3 การรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้า
ในแต่ละวัน ผู้เชื่อมต่อจะต้องรายงานข้อมูลการผลิตประจําวันแก่การไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
(1) MW รายชั่วโมง
(2) Energy รวมทั้งวัน
(3) การใช้เชื้อเพลิง [ปริมาณที่ใช้, รับ, เหลือ] กรณี โรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ไม่ต้อง
รายงาน
(4) การใช้น้ําในอ่างเก็บน้ํา [ปริมาณที่ใช้, รับ, เหลือ, ระดับน้ํา] กรณี โรงไฟฟ้าพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์ ไม่ต้องรายงาน
(5) หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
3.6.4 เอกสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน
กํ า หนดให้ เอกสารที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงานด้ า นการวางแผนการผลิ ต ไฟฟ้ า และด้ า น
ปฏิบัติการควบคุมและจ่ายไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้
(1) Availability Notice
(2) Schedule Maintenance Notice
(3) Incident Notice
(4) Load Variation Notice
(5) บันทึกการหยุดรับซื้อไฟฟ้าเนื่องจากการไฟฟ้าตัดการเชื่อมโยง
(6) แผนการรับซื้อไฟฟ้า
(7) หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
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3.7 การประสานงานด้านความปลอดภัย
(1) ห้ามผู้เชื่อมต่อดําเนินการใด ๆ กับอุปกรณ์เชื่อมโยงโดยไม่แจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณี
อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ให้สามารถดําเนินการได้
ทันทีแล้วแจ้งให้การไฟฟ้าทราบโดยด่วน
(2) กรณี กฟผ. และ/หรือผู้เชื่อมต่อมีความจําเป็นต้องก่อสร้าง ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม สับเปลี่ยน
เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ หรือทดสอบส่วนใด ๆ ของโรงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าหรือ
ส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหรือความปลอดภัยของบุคคลหรือ
ทรัพย์สินใด ๆ ของอีกฝ่าย ผู้ที่เป็นฝ่ายดําเนินการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วัน เพื่อจะได้เตรียมระวังป้องกันในกรณีเกิดเหตุผิดปกติที่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้าและลูกค้า โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ กฟผ. ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดประชุมร่วมกัน
เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หรือชีวิตและทรัพย์สิน
(3) กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่ อความมั่นคงของระบบไฟฟ้ าและ/หรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
กฟผ. หรือผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมโยงของผู้เชื่อมต่อ ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ ทั้งนี้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้ว ทั้งสองฝ่าย จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดําเนินการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว
ที่สุด
3.8 การปฏิบตั ิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อมีหน้าที่ต้องช่วยระบบไฟฟ้า ดังนี้
3.8.1 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Firm และ SPP Non-Firm ชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter
(1) กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.25 - 50.75 Hz ผู้เชื่อมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือ
ลดกําลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อทําให้ความถี่ของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50.00 ± 0.5 Hz โดย
ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เชื่อมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า
(2) กรณีความถี่ต่ํากว่า 48.00 Hz หรือสูงกว่า 51.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 1 นาที ผู้เชื่อมต่อสามารถ
ตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่
ถือเป็นสาเหตุของผู้เชื่อมต่อ
(3) กรณีความถี่ต่ํากว่า 47.90 Hz หรือสูงกว่า 51.10 Hz ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมโยง
โรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นสาเหตุ
ของผู้เชื่อมต่อ
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3.8.2 ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter
(1) กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.25 - 50.75 Hz ผู้เชื่อมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือ
ลดกําลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อทําให้ความถี่ของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50.00 ± 0.5 Hz
(2) กรณีที่ความถีส่ ูงกว่า 51.00 Hz ผู้เชื่อมต่อต้องปรับลดกําลังผลิตด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1 Hz
ของกําลังผลิตขณะนั้น (Gradient Reduced Power At 40 %/Hz Of The
Instantaneously Available Power)
(3) กรณีความถี่ต่ํากว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมโยง
โรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้
(4) ผู้เชื่อมต่อจะต้องสามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง เมื่อระดับแรงดันที่จุดเชื่อมต่ออยู่ในช่วง 90%
ถึง 110% ของ Rated Voltage
(5) ถ้าแรงดันที่จุดเชื่อมต่อต่ํากว่า 90% ของแรงดันปกติ (Nominal Voltage Level) ผูเ้ ชื่อมต่อ
จะต้องจ่าย Reactive Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็มที่โดยสามารถลดกําลังผลิตลง
เป็นสัดส่วนกับแรงดันที่ลดลงได้ และต้องจ่าย Active Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้
ตามปกติภายใน 1 วินาทีหลังแรงดันกลับเข้าสู่ย่านปกติ
(6) บริเวณพื้นที่ใต้ Curve ในรูปที่ 3.8 ผู้เชื่อมต่อสามารถปลดการเชื่อมต่อจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าได้ โดยต้องสามารถขนานกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ภายใน 2 วินาที หลังการ
ปลดการเชื่อมต่อถ้าแรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าขณะนั้นสูงกว่า 40% ของแรงดันปกติ
(Nominal Voltage Level)

รูปที่ 3.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่จุดเชื่อมต่อกับระยะเวลานับจากการเกิด Fault ที่อนุญาตให้
โรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้
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บทที่ 4
ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา (Independent Power Supplier : IPS)
4.1 การปฏิบตั ิการก่อนการเริ่มต้นการเชือ่ มต่อ
ผู้เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าของ กฟผ. ก่ อ นการ
เชื่อมต่อ และต้องทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อให้มีความพร้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว ความมั่นคง ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งต้องให้ข้อมูลตามที่ กฟผ. ร้องขอ
4.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า
ผู้เชื่อมต่อไม่ต้องแจ้งแผนต่อ กฟผ.
4.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
4.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่กระทําการ
ใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า
ก่อนการปลดหรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อ
ต้องแจ้งให้ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ทราบผ่านระบบสื่อสารที่ได้เตรียมไว้ เช่น ระบบโทรศัพ ท์
สาธารณะ ระบบโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
4.3.2 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง
เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือสิ่งผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และมีเหตุอันพึงสงสัยว่า
เป็นผลกระทบหรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการมาจากผู้เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อมีหน้าที่ต้องให้
ความร่วมมือในการแจ้งเหตุการณ์และนําส่งข้อมูล เอกสาร หรืออื่น ๆ ให้แก่ กฟผ. เพื่อการวิเคราะห์และ
ประมวลผล ตามที่ กฟผ. ร้องขอโดยเร็วที่สุด
4.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อตามที่ กฟผ. กําหนด
เนื ่อ งจาก กฟผ. กํ า หนดมาตรฐานการจ่า ยไฟฟ้า และคุณ ภาพไฟฟ้า (Quality Of Supply) ให้กับ ผู้
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้เชื่อมต่อจึงต้องออกแบบอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อื่น ๆ ให้สามารถทนต่อสภาพและควบคุมคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ที่
ได้กําหนดไว้ รวมถึงผู้เชื่อมต่อต้องไม่ทําให้ระดับคุณภาพไฟฟ้าด้อยลง หรือเกินกว่าระดับที่กําหนด
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4.5 การประสานงานด้านความปลอดภัย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และ/หรือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟผ.
หรือผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันที
4.6 การตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติของผู้เชื่อมต่อ
เพื่ อ ให้ ก ารเชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าของผู้ เชื่ อ มต่ อ ไม่ ส่ งผลกระทบกั บ คุ ณ ภาพไฟฟ้ าและไม่ มี
ผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบสถานภาพและคุณสมบัติ
ของผู้เชื่อมต่อในเวลาที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และหากพบว่า
สถานภาพและคุณสมบัติของผู้เชื่อมต่อไม่เป็นไปตามสัญญาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยผู้เชื่อมต่อ
มิได้แจ้งให้ กฟผ. ทราบ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดการเชื่อมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทั้งหมดตามสัญญาเป็น
ระยะเวลาจนกว่าผู้เชื่อมต่อจะดําเนินการแจ้งให้ กฟผ. ทราบ และ กฟผ. ได้พิจารณาแล้วว่า การเชื่อมต่อของผู้
เชื่อมต่อจะไม่ส่งผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวม ทั้งนี้ผู้เชื่อมต่อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของการศึกษา
ระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามอัตราที่ กฟผ. กําหนด
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บทที่ 5
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
5.1 การปฏิบตั ิการก่อนการเริ่มต้นการเชือ่ มต่อ
ผู้เชื่ อ มต่ อ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าของ กฟผ. ก่ อ นการ
เชื่อมต่อ และต้องทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อให้มีความพร้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว ความมั่นคง ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
5.2 การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ้า
ผู้เชื่อมต่อไม่ต้องแจ้งแผนต่อ กฟผ.
5.3 การประสานงานในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
5.3.1 หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อจะต้องประสานงาน
กับ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กฟผ. ประกาศกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 3 ฉบับ ได้แก่
1. หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
2. หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
3. หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(SPP)
โดยผู้เชื่อมต่อต้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนดในคู่มือหลักปฏิบัติฯ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า
5.3.2 หลักปฏิบัติในการควบคุมกระแสไฟฟ้าไหลย้อน
(ก) ผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดการและควบคุมไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า
หรือมาตรฐานการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
(ข) ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพไฟฟ้า หรือมาตรฐานการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
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ของ กฟผ. จะแจ้ งให้ ผู้เชื่ อมต่ อ ทราบเพื่ อดํ าเนิ น การพิ จ ารณาหาทางปรับ ปรุงและแก้ ไข
ร่วมกันโดยเร็ว
(ค) ในกรณี ที่ มี ก ระแสไฟฟ้ า ไหลย้ อ นกลั บ เข้ าสู่ ร ะบบโครงข่ ายไฟฟ้ า ของ กฟผ. และ กฟผ.
พิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ของ
กฟผ. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบเพื่อดําเนินการพิจารณา
หาทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว หากผู้เชื่อมต่อเพิ กเฉย หรือไม่เข้าร่วมพิจารณา
หาทางปรับปรุงและแก้ไขตามที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แจ้งไป กฟผ. สงวนสิทธิ์
ในการตัดการเชื่อมต่อ
5.3.3 การแจ้งและรายงานเหตุขัดข้อง
เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือสิ่งผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และมีเหตุอันพึงสงสัยว่าเป็น
ผลกระทบหรืออาจทําให้เกิดผลกระทบด้านปฏิบัติการมาจาก “ผู้เชื่อมต่อ” “ผู้เชื่อมต่อ”มีหน้าที่ต้องให้
ความร่วมมือในการแจ้งเหตุการณ์และนําส่งข้อมูล เอกสาร หรืออื่น ๆ แก่ กฟผ. เพื่อการวิเคราะห์และ
ประมวลผล ตามที่ กฟผ. ร้องขอโดยเร็วที่สุด
5.4 การรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อตามที่ กฟผ. กําหนด
(1) ในภาวะปกติ ผู้เชื่อมต่อต้องควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ในระบบไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อไม่ให้ต่ํากว่า 0.875 Lagging เพื่อรักษาแรงดันที่จุดเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้ Reactive Power ของระบบไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาตามที่ กฟผ. กําหนด
(2) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาแรงดันและกระแสผิดเพี้ยนที่จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.3
(3) ผู้ เชื่ อ มต่ อต้อ งพยายามลดระดั บ ความรุน แรงของไฟกระพริบ ที่ อาจเกิดจากการใช้ อุป กรณ์ ห รือ
กระบวนการผลิตของ ผู้เชื่อมต่อหรือจากลูกค้าของ ผู้เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.4
(4) ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาภาวะแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) ณ จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 1.3.1.5
5.5 การประสานงานด้านความปลอดภัย
กรณี เกิ ดเหตุ ฉุ กเฉิ น เพื่ อความมั่ นคงของระบบไฟฟ้ า และ/หรื อ ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติ งาน กฟผ.
สามารถตัดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ “ผู้เชื่อมต่อ” ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ได้
และแจ้งให้อีกฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ ทั้งนี้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กฟผ.
จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดําเนินการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
5.6 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กฟผ.
ประกาศกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เรื่อง “หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงาน เพื่อขอดับ
ไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. กับ กฟภ. / กฟน.” อย่างเคร่งครัด
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บทที่ 6
การติดต่อสือ่ สาร
การติดต่อสื่อสารที่ กฟผ. กําหนด
การสื่อสารสั่งงานปกติให้ใช้ระบบ Party Line หรือ โทรศัพท์ หรือ วิทยุสื่อสาร ส่วนการประสานงาน
ทางด้านปฏิบัติการที่จะมีผลต่อการคิดค่าไฟฟ้าจะต้องส่งทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ หรือ กรณีส่งทางโทรสาร ผู้ส่ง
จะเซ็นชื่อในด้านของผู้ส่งและผู้รับจะต้องเซ็นชื่อรับ และส่งโทรสารกลับมาให้ผู้ส่งเก็บสําเนาไว้ 1 ชุด ในกรณีที่
มีปัญหาในการส่งโทรสาร คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะใช้เครื่องบันทึกข้อความสนทนา เพื่อบันทึกข้อความสนทนา
โดยระบุชื่อทั้งสองฝ่าย เวลา และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน หรือจะใช้ระบบอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกัน ส่วนพลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจะใช้บันทึกจากมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Meter) ซึ่งทั้ง
สองฝ่ายสามารถเรียกข้อมูลมาดูได้โดยทางระบบ Telemetering หรือระบบ Automatic Meter Reading
(AMR)
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บทที่ 7
ข้อบังคับต่าง ๆ
(1) ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือกระทําการใด ๆ ที่กระทบกับคุณภาพไฟฟ้า โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กฟผ. หากผู้เชื่อมต่อไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว และ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดการเชื่อมต่อ
(2) กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้มีการเดินเครือ่ งขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า หรือระงับการ
อนุญาตให้มีการเดินเครื่องขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ถ้าปรากฏว่า
(ก) ผู้เชื่อมต่อไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในข้อกําหนดการรักษาคุณภาพไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อตามที่ กฟผ. กําหนด หลังจาก กฟผ. แจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทางเทคนิค
(ข) ผู้เชื่อมต่อฝ่าฝืนระเบียบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ ขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า
(3) ผู้เชื่อมต่อ เป็นผู้รับผิดชอบในการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และ
จะต้ องขออนุ ญ าตจากการไฟฟ้ าทุ กครั้ง ก่อนที่จะมีการขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
เพื่อให้การไฟฟ้าสามารถรักษากําลังการผลิตไฟฟ้าสํารองพร้อมจ่ายทันที (Spinning Reserve) ของระบบ
ในระดับที่เหมาะสม
(4) ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่ไม่มีผลต่อความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบ เพื่อทําการแก้ไขและดําเนินการตามขั้นตอนของ
สัญญาต่อไป
(5) ผู้เชื่อมต่อจะต้องติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า Unit Monitoring Meter และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อ
เก็บข้อมูลกําลังผลิตไฟฟ้า (Gross MW) และปริมาณพลังงานไฟฟ้า (Gross Energy) ที่ผู้เชื่อมต่อผลิตได้
ทุก ๆ คาบ 15 นาที ทั้งนี้มาตรฐานอุปกรณ์ติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ กฟผ. โดยให้มีผลบังคับใช้
กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ฉบับ
พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
(6) ผู้เชื่อมต่อจะต้องดูแลให้มีความพร้อมใช้งานได้ของระบบสื่อสาร ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม ระบบ
โทรศัพท์ ระบบโทรสาร ระบบ Party Line ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
กฟผ. หากระบบสื่อสารใด ๆ ของ ผู้เชื่อมต่อเกิดเหตุขัดข้อง และไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากได้รับการแจ้ง
เตือนจาก กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือพ้นกําหนดตามแผนการแก้ไขที่ กฟผ. เห็นชอบแล้ว กฟผ.
ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งงดรับซื้อไฟฟ้าโดยให้เป็นสาเหตุของผู้เชื่อมต่อทั้งนี้แผนการดําเนินการแก้ไขของผู้
เชื่อมต่อต้องมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค โดยผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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บทที่ 8
การประเมิน ตรวจสอบ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้า
8.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้ า กฟผ. มีหน้าที่ในการประเมิน ตรวจสอบ และเฝ้าระวังระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อรักษาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกําหนดนี้จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้การประเมิน การตรวจสอบ และการเฝ้า
ระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความมั่นคง และความเชื่อถือได้
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
8.2 วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยรักษาความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ดี
ขึ้น
8.3 ขอบเขต
ระเบียบการประเมิน การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังระบบโครงข่ายไฟฟ้านี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกราย
8.4 ข้อกําหนด
8.4.1 กฟผ. สงวนสิท ธิ์ในการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบไฟฟ้ า ณ จุ ดต่ อร่ วมทุ ก 1 ปี หรือตามที่ กฟผ.
เห็นสมควร โดยผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมในการประเมินด้วยทุกครั้ง
8.4.2 กฟผ. จะจัดส่งผลการประเมินคุณภาพระบบไฟฟ้าให้กับผู้เชื่อมต่อรับทราบทุกครั้ง
8.4.3 หากมีการร้องขอจากผู้เชื่อมต่อให้มีการประเมินคุณ ภาพระบบไฟฟ้าซ้ํา กฟผ. จะคิดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการในครั้งนั้นจากผู้เชื่อมต่อที่ร้องขอ
8.4.4 หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้เชื่อมต่อดําเนินการใด ๆ ที่ส่งผลให้ค่าคุณภาพระบบไฟฟ้าไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดนี้ กฟผ. จะทําหนังสือแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อแก้ไข เพื่อให้คุณภาพระบบไฟฟ้าเป็นไป
ตามข้อกําหนด หากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ กฟผ. สามารถดําเนินการปลดเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้
8.4.5 ผู้เชื่อมต่อต้องดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล และระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อกับศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
8.4.6 กรณีที่พบว่า อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อไม่สามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ได้ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบ และผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบพร้อม
กับเจ้าหน้าที่ของ กฟผ.
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8.4.7 หากผลการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล หรือระบบสื่อสารของผู้เชื่อมต่อมีข้อขัดข้อง
หรือชํารุด ผู้เชื่อมต่อต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน 30 วัน
และในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ผู้
เชื่อมต่อจะต้องทําหนังสือแจ้งให้ กฟผ. ทราบในทันที หากผู้เชื่อมต่อยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไข
ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตรวจพบครั้งแรกว่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล หรือระบบสื่อสารของ
ผู้เชื่อมต่อมีข้อขัดข้องหรือชํารุด กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการเข้าดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือจัดหา
ระบบใหม่เข้าติดตั้งใช้งาน โดยคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้เชื่อมต่อ
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บทที่ 9
การกําหนดชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
9.1 บทนํา
ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า จําเป็นต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์การเรียกชื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านปฏิบัติการ มีความแน่นอนชัดเจนในการสั่งการควบคุมอุปกรณ์ได้
อย่างมีประสิท ธิภาพ และมี ความปลอดภั ย ข้อกําหนดนี้ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกําหนดชื่อ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสั่งการควบคุมต่อไป
9.2 วัตถุประสงค์
9.2.1 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดรหัสของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีชื่อ
เรียกที่ถูกต้องตรงกัน
9.2.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสั่งการควบคุมอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
9.3 ขอบเขต
การกําหนดชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้านี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกราย
9.4 ข้อกําหนด
9.4.1 กฟผ. จะเป็ น ผู้กํ าหนดรหั ส อุป กรณ์ ให้ กั บ อุ ป กรณ์ ท างไฟฟ้ าทุ ก ชนิ ด ที่ เชื่อ มต่ อ เข้ากั บ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งรหัสอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นรหัสเฉพาะตัวอุปกรณ์และไม่ซ้ํากัน
9.4.2 กฟผ. จะเป็นผู้จัดทําผังระบบโครงข่ายไฟฟ้าในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เชื่อมต่อรายนั้น ๆ
โดยผู้เชื่อมต่อต้องส่งมอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
9.4.3 เมื่อจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มเติม หรือมีการจัดเรียงอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อใหม่ เข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบ เพื่อ กฟผ. จะเป็นผู้กําหนดรหัสอุปกรณ์
9.4.4 ผู้เชื่อมต่ อต้ องเป็ นผู้ รับ ผิดชอบในการจัดทํ าแผ่นรหัส อุ ป กรณ์ และป้ ายเตือ นระวังเพื่ อความ
ปลอดภัย ตามแบบที่ กฟผ. กําหนดและติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน
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บทที่ 10
การปรับปรุงและแก้ไขข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบ
โครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกําหนด
ดังนั้น กฟผ. ผู้รับใบอนุญ าตที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า จึงมีสิทธิและหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามความ
จําเป็นของระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพระบบไฟฟ้า
ทั้งนี้หากผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตเห็นว่าข้อกําหนดดังกล่าวนี้ไม่เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ให้
ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพื่อพิจารณาได้
อนึ่ง ในกรณีที่สภาพระบบเปลี่ยนแปลงไปจนอาจทําให้ข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่าย
พลั งงานประกาศกํ าหนดไว้ข้ างต้ น นั้ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การตามมาตรา 81 ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตที่ มี ระบบ
โครงข่ายพลังงานสามารถปรับปรุงข้อกําหนดให้เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพื่อ
พิจารณาอนุมัติได้
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