ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนองคการหลักของประเทศที่มีหนาที่รักษาความมั่นคงของ
ระบบพลังงานไฟฟา มีการดําเนินการดานอุตสาหกรรมไฟฟาที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการผลิตไฟฟา การซื้อ
ไฟฟ า จากภาคเอกชน การจํ า หน ายไฟฟ าใหแกการไฟฟ าฝายจําหนาย ผูใชไฟฟ าตามพระราชกฤษฎี กา และ
ประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ภารกิจของ กฟผ. ยังตองมีการ
ปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟาที่มีแนวโนมกระจายตัว มีการผลิตไฟฟาดวย
แหลงพลังงานที่หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนมีการขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. และสถานีไฟฟาแรงสูงที่กระจายอยูทั่วประเทศ เปนปจจัยสําคัญในการ
รองรับอุตสาหกรรมไฟฟาที่หลากหลาย กฟผ. ในฐานะผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายไฟฟาและศูนยควบคุม
ระบบไฟฟา จึงตองเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการบริห ารจัดการและสงเสริมให มีการพั ฒ นาระบบโครงขายไฟฟ าให
สามารถสนองตอความกาวหนาทางอุตสาหกรรมไฟฟาไดอยางราบรื่น พรอมกับการสรางระบบโครงขายไฟฟาใหมี
ความมั่นคง ปลอดภัย ไดมาตรฐาน และระบบไฟฟาที่มีคุณภาพ และเพื่อเปนการเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว กฟผ. ไดจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid Code) ของ
กฟผ. เพื่อเปนมาตรฐานในการจัดการระบบโครงขายไฟฟา ซึ่งประกอบไปดวย ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. และ ขอกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 81 แห งพระราชบั ญ ญั ติก ารประกอบกิ จ การพลังงาน พ.ศ. 2550
ที่กําหนดให ผู รับ ใบอนุ ญ าต ที่ มีระบบโครงขายพลังงานตองยิน ยอมใหผูรับ ใบอนุญ าต หรือผู ป ระกอบกิ จ การ
พลังงานรายอื่นใช หรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานของตน ตามขอกําหนดที่ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขาย
พลังงานประกาศกําหนด กฟผ. จึงดําเนินการปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid Code) ใน
สวนของขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อใหการดําเนินการระบบโครงขายไฟฟาเปนไป
อยางมีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพ
การบังคับใช
1.ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่มีการประกาศขอกําหนดนี้
เปนตนไป
2. บรรดาขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับอื่นที่มีเงื่อนไขระบุไวเชนเดียวกับที่
ระบุไวในขอกําหนดนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้ ใหใชขอกําหนดนี้แทน
3. การเชื่อมตอตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับอื่น หรือที่ กฟผ. และ/หรือ
การไฟฟาฝายจําหนายไดใหความเห็นชอบหรืออนุญาตไวกอนวันที่ขอกําหนดนี้ใชบังคับใหดําเนินการไดตอไป และ
ใหถือวาเปนการเชื่อมตอตามขอกําหนดฉบับนี้ จนกวาจะสิ้นสิทธิ ยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

สารบัญ

หนา

GD
GD

นิยามคําศัพท
นิยามคําศัพท

PF
PF1
PF2
PF3

บทนํา

PP
PP1
PP2
PP3

ขั้นตอนการวางแผน
บทนํา
วัตถุประสงค
การแจงขอมูล

CC-8
CC-8
CC-8

GC
GC1

ขอกําหนด
ขอกําหนดทั่วไป

CC-10

บทนํา
ขอบเขตงาน
หนาทีข่ องผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

CC-1
CC-6
CC-6
CC-6

สวนที่ 1 : ผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต
CC-P
CC1-P
CC2-P
CC3-P
CC4-P
CC5-P
CC6-P
CC7-P
CC8-P
CC9-P
CCA-P
CCA1-P
CCA2-P

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา
วัตถุประสงค
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.
ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา
ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอกํ าหนดและมาตรฐานของอุ ป กรณ ที่ จะเชื่อมตอเขากับ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ.
ข อ กํ า หนดของการวั ด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตรของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตรและควบคุม
ที่จุดเชื่อมตอ
Appendix
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม

CCP-1
CCP-1
CCP-1
CCP-3
CCP-5
CCP-10
CCP-10
CCP-13
CCP-14
CCPA-1
CCPA-2
CCPA-6

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

สวนที่ 2 : ผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
CC-S
CC1-S
CC2-S
CC3-S
CC4-S
CC5-S
CC6-S
CC7-S
CC8-S
CCA-S
CCA1-S
CCA2-S

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา
วัตถุประสงค
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.
ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา
ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอกําหนดและมาตรฐานของอุป กรณ ที่ จะเชื่อมตอเขากับ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ.
ข อ กํ า หนดของการวั ด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
Appendix
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม

CCS-1
CCS-1
CCS-2
CCS-3
CCS-7
CCS-15
CCS-15
CCS-17
CCSA-1
CCSA-2
CCSA-6

สวนที่ 3 : ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar
CC-F
CC1-F

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา

CCF-1

สวนที่ 4 : ผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)
CC-T
CC1-T
CC2-T
CC3-T
CC4-T
CC5-T
CC6-T
CC7-T
CC8-T

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา
วัตถุประสงคและหนาที่
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.
ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา
ขอกําหนดอุป กรณ ของผู ขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมต อที่ป ระสงคใชบ ริการรับ สง
พลังงานไฟฟา
REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอกําหนดและมาตรฐานของอุป กรณ ที่ จะเชื่อมตอเขากับ ระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ.
ข อ กํ า หนดของการวั ด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

CCT-1
CCT-1
CCT-2
CCT-3
CCT-7
CCT-10
CCT-10
CCT-12

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

CCA-T
CCA1-T

Appendix
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)

CCTA-1
CCTA-2

สวนที่ 5 : หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับผูขอเชื่อมตอ
อุปกรณระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
CC-D
CC1-D
CC2-D
CC3-D

หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย
บทนํา
วัตถุประสงค
การติดตอประสานงานระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย เมื่อมีผูขอ
เชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

CCD-1
CCD-1
CCD-1

สวนที่ 6 : ผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น
CC-O
CC1-O
CC2-O
CC3-O
CC4-O
CC5-O
CC6-O
CC7-O
CC8-O

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา
วัตถุประสงค
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.
ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ
ขอกําหนดอุปกรณโรงไฟฟา
REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับ โรงไฟฟา
ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตร

CCO-1
CCO-2
CCO-2
CCO-4
CCO-8
CCO-18
CCO-19
CCO-20

CCA-O
CCA1-O

Appendix
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)

CCOA-1
CCOA-2

สวนที่ 7 : General Appendix
CCA1
ขอมูลทัว่ ไปในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
CCA2
ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา
CCA3
ขอมูลหมอแปลงและสายสงสําหรับการเชื่อมตอระบบไฟฟา
(สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท)
CCA4
แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay และ Voltage Relay
CCA5
รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอ
CCA6
รายละเอียดระบบควบคุมและปองกัน
CCA7
ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
CCA8
ข อ กํ า หนดกฎเกณฑ แ รงดั น กระเพื่ อ มเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า ประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม

CCA-1
CCA-8
CCA-31
CCA-33
CCA-35
CCA-37
CCA-76
CCA-91

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

GD

นิยามคําศัพท

ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา นี้
กระแสไฟฟาไหลยอน
เหตุ การณ ที่มีป ริมาณกระแสไฟฟ าไหลออกจากระบบไฟฟาของการไฟฟ าฝ าย
จําหนาย เขาสูระบบไฟฟาของ กฟผ.
การจายไฟฟาแบบ
สภาวะที่ การผลิ ต ไฟฟาหรือระบบผลิตไฟฟาของผูเชื่อมตอจายไฟฟาใหร ะบบ
แยกตัวอิสระ
ไฟฟาของผูเชื่อมตอโดยไมเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
(Islanding)
การเชื่อมตอ
การเชื่อมตออุปกรณของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอ
การปลดการเชื่อมตอ

การปลดอุปกรณของผูเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา

การไฟฟา

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.)

การไฟฟาฝายจําหนาย
คุณภาพไฟฟา

คุณลักษณะกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาและความถี่ไฟฟาตามมาตรฐานที่การไฟฟา
กําหนดไว ทั้งในกรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกติ

จุดเชื่อมตอ

ตําแหนงที่อุปกรณของผูเชื่อมตอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา

จุดตอรวม

ตําแหนงในระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาที่อยูในบริเวณเดียวกับผูเชื่อมตอ
รายอืน่
ตําแหนงติดตั้งมาตรวัดคาทางไฟฟา เชน คาพลังงานไฟฟาที่ใชสําหรับการซื้อขาย
ไฟฟา คาแรงดันไฟฟาและอื่น ๆ ตามสัญญาระหวางผูเชื่อมตอกับ กฟผ.

จุดติดตั้งมาตรวัด
จุดรับไฟฟา
จุดสงไฟฟา
ใบอนุญาต
ผูขอเชื่อมตอ
ผูเชื่อมตอ

ตําแหนงที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จายเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เพื่อ
นําสงใหกับคูสัญญาของผูใชบริการ
ตําแหนงที่ผขู อเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สงเขาระบบไฟฟาของคูสัญญาของผูใชบริการ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550
ผูที่ขออนุญาตจากการไฟฟาเพื่อเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
ผูที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ไดแก
1) ผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต
2) โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3) ผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
4) ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar
5) ผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)
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ผูใชไฟฟา
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (Very Small
Power Producer:
VSPP)
ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา
(Independent/
Industrial Power
Supplier : IPS)
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(Small Power
Producer : SPP)
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ประเภท Firm
(SPP Firm)
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ประเภท Non-Firm
(SPP Non-Firm)
ผูผลิตไฟฟารายใหญ
(Independent
Power Producer :
IPP)
ผูรับใบอนุญาต

6) ผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงาน
แบบเซลลไฟฟาเคมี, Microgrid
7) ลูกคาตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
8) การไฟฟาฝายจําหนาย
9) ระบบไฟฟาอื่น ๆ
ผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟา
ผู ผ ลิ ตไฟฟ า ทั้งภาคเอกชน รัฐ บาล รั ฐ วิส าหกิ จ และประชาชนทั่ วไปที่ มีเครื่อ ง
กําเนิ ดไฟฟ าของตนเองลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ าตามระเบียบการรับซื้ อ
ไฟฟาที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย โดยมีปริมาณพลังไฟฟาขายเขา
ระบบไมเกิน 10 เมกะวัตต
ผู ผ ลิ ตไฟฟ าทั้ งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐ วิส าหกิจ หรือประชาชนทั่ว ไปที่มี เครื่อ ง
กําเนิดไฟฟาของตนเองและผลิตไฟฟาเพื่อใชเองหรือขายใหประชาชน โดยไมขาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟา แตขอเชื่อมตอเขากับระบบของการไฟฟาและไดรับอนุญาต
ให เชื่ อมต อแล วตามขอกําหนดเกี่ย วกับ การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟ าของ
การไฟฟา
ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาที่จําหนายไฟฟาให กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟา
ตามสั ญญามากกวา 10 เมกะวัตต แตไม เกิ น 90 เมกะวัตต ทั้ งประเภทสัญ ญา
Firm และประเภทสัญญา Non-Firm
ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาที่จําหนายไฟฟาให กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟา
ตามสั ญ ญามากกว า 10 เมกะวั ต ต แต ไ ม เ กิ น 90 เมกะวั ต ต ที่ ข ายไฟฟ า
ตามแผนการรับซื้อไฟฟาของ กฟผ.
ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาที่จําหนายไฟฟาให กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญามากกวา 10 เมกะวัตต แตไมเกิน 90 เมกะวัตต ที่ขายพลังงานไฟฟา
ตามสภาพความพรอมของผูผลิตไฟฟา
ผูผลิตไฟฟาเอกชนที่ผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. มีปริมาณ
พลังไฟฟาตามสัญญามากกวา 90 เมกะวัตต
ผูได รับ ใบอนุ ญ าตการประกอบกิจ การไฟฟาตามพระราชบัญ ญั ติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
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ภาวะฉุกเฉิน
(Emergency)

มาตรฐานความมั่นคง
N-1
ระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage
System : ESS)
ระบบกักเก็บพลังงาน
แบบเซลลไฟฟาเคมี
(Battery Energy
Storage System :
BESS)
ระบบควบคุมระยะไกล
(Supervisory Control
And Data
Acquisition: SCADA)
ระบบปองกันระยะไกล
(Teleprotection
System)
ระบบผลิตไฟฟา
ระบบไฟฟา
ระบบโครงขายไฟฟา

เหตุการณที่เปนไปโดยปจจุบันทันดวน โดยไมอาจคาดคิดหรือคาดการณลวงหนา
ได เชน เหตุขัดของจากระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา เปน
เหตุใหการไฟฟาไมสามารถควบคุมระบบใหอยูในภาวะปกติได หรือเหตุการณท่ี
อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ทั้งนี้ใหรวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุ
สุดวิสัย ภัยธรรมชาติ โดยตองดําเนินการแกไขสถานการณอยางเรงดวนหรือเหตุ
ผิดปกติที่ทาง กฟผ. ใหความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผลแลววาเกิด หรือกอใหเกิด
การสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟาเปนวงกวางหรือทํ าใหเกิดความเสียหาย
อยางรุนแรง
ระบบไฟฟาสามารถจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง ในกรณีอุปกรณหลักในระบบไฟฟา
หลุดออกจากระบบไฟฟา 1 อุปกรณ
ระบบหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งเพื่อใหสามารถแปลงพลังงานไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาหรือพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดใหเปนพลังงานรูปแบบอื่นที่สามารถ
กักเก็บไวได และสามารถแปลงพลังงานที่กักเก็บไวใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟา
ใหมเพื่อจายเขาสูระบบโครงขายไฟฟา
ระบบหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งเพื่อใหสามารถแปลงพลังงานไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาหรือพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดใหเปนพลังงานรูปแบบเซลลไฟฟาเคมี
และสามารถแปลงพลังงานที่กักเก็บไวใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟาใหม เพื่อจาย
เขาสูระบบโครงขายไฟฟา
ระบบการควบคุมดูแลทางไกลที่ เกี่ ยวของกับ การควบคุ ม และ/หรือการชี้บ อก
สถานะของอุปกรณที่อยูในระบบโครงขายไฟฟา หรือระบบที่รวบรวมประมวลผล
และแสดงข อมู ล ในศูน ยควบคุมของ กฟผ. ขอมูลสําหรับ การ Operate ระบบ
เชน ความถี่ของระบบ, แรงดัน, Load Flow, สถานะของ Breaker
ระบบปองกันระบบโครงขายไฟฟาที่สั่งการโดยผานระบบสื่อสาร
โรงไฟฟาชนิ ดต าง ๆ ที่ ไดรับใบอนุ ญาตการประกอบกิจการไฟฟาตามพระราช
บั ญ ญั ติ การประกอบกิ จการพลั งงาน พ.ศ. 2550 รวมถึงระบบกั กเก็บ พลังงาน
ไฟฟาที่จายพลังไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
ระบบผลิตไฟฟาและระบบโครงขายไฟฟาที่อยูภายใตการปฏิบัติการและควบคุม
ของผูรับใบอนุญาต
ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายของ กฟผ. หรือระบบจําหนายไฟฟาของ กฟภ.
หรือระบบจําหนายไฟฟาของ กฟน.
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โรงไฟฟาที่มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ไดแก
ก) พลังงานนอกรูปแบบ เชน พลังลม พลังแสงอาทิตย พลังน้ําขนาดเล็ก ซึ่งตอง
ไมใชการใชน้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และพลังนิวเคลียร
ข ) ก าก ห รื อ เศ ษ วั ส ดุ เห ลื อ ใช ใน ก ารเก ษ ต ร ห รื อ ก าก จ าก ก ารผ ลิ ต
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือการเกษตร
ค) ผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากกาก หรือเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร หรือจาก
การผลิตผลิตภัณฑ หรือการเกษตร
ง) ขยะมูลฝอย
จ) ไมจากการปลูกปาเปนเชื้อเพลิง
โดยโรงไฟฟาประเภท ข) ค) ง) และ จ) สามารถใชเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย เชน
น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเชื้อเพลิงเสริมได แตทั้งนี้พลังงานความรอน
ที่ไดจากการใชเชื้อเพลิงเสริมในแตละรอบปตองไมเกินรอยละ 25 ของพลังงาน
ความรอนทั้งหมดที่ใชในกระบวนการผลิตในรอบปนั้น ๆ
โรงไฟฟาระบบ
โรงไฟฟาที่มีการผลิตทั้งพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนที่สามารถนําไปใช
Cogeneration
ประโยชนได (Useful Heat Energy) ดวยกระบวนการผลิตเดียวกันของโรงไฟฟา
หนึ่ง
วันกําหนดเริ่มตนซื้อขาย กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟาเชิงพาณิชยตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ไฟฟา (Scheduled
Commercial
Operation Date:
SCOD)
ศูนยควบคุมระบบไฟฟา หนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมระบบไฟฟาของ กฟผ.
โรงไฟฟาประเภท
เชื้อเพลิงพลังงาน
หมุนเวียน
(Renewable Energy)

สัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA)
เหตุผิดปกติ
Base Voltage

First Energization

สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางผูผลิตไฟฟ ารายเล็กและ กฟผ. หรือสัญ ญาซื้ อขาย
ไฟฟาระหวางผูผลิตไฟฟารายใหญและ กฟผ.
เหตุ ก ารณ ใด ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลกระทบต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า หรื อ การ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หรือคุณภาพไฟฟา ทั้งในกรณีที่มีไฟฟาดับและไม
มีไฟฟาดับ
แรงดั น ไฟฟ าฐานที่ กํ า หนดใช ในระบบโครงข ายไฟฟ าของ กฟผ. (หน ว ยเป น
กิโลโวลต) โดยมีคาแรงดันไฟฟาฐาน ดังนี้
(1) ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต
(2) ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต
(3) ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต
(4) ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต
กรณี ผู เชื่อมตอที่ เชื่อมโยงระบบไฟฟาเขากั บ ระบบของการไฟฟ าฝายจําหน าย
แรงดันไฟฟาฐานใหมีคาตามระดับแรงดันที่การไฟฟาฝายจําหนายเปนผูกําหนด
การรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก
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First Synchronization

การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก

Generator’s
Apparatus

อุปกรณ และเครื่องจักรตาง ๆ ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนเจาของ โดยมีการ
เชื่อมตอเขากับระบบ กฟผ. และเปนอุปกรณที่จําเปนตองใชในกระบวนการผลิต
ควบคุมหรือวัดคาพลังงานไฟฟาทีโ่ รงไฟฟาจายเขาระบบ
เหตุ การณ ที่ ไม คาดคิด วาจะเกิดขึ้ น และเหตุ การณ นี้ สงผลให กฟผ.ไม ส ามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ ที่ กฟผ. ใชในการวางแผนและการดําเนินงานดาน
ระบบไฟฟาหรือเปนเหตุการณที่สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ
ระบบไฟฟาขนาดเล็กที่มีการรวมระบบผลิตไฟฟาสงจายไฟฟาและควบคุมสั่งการ
เข าไว ด ว ยกั น สามารถทํ างานประสานเชื่ อ มกั บ ระบบโครงข ายไฟฟ าหลักหรื อ
โครงข ายอื่ น ๆ และยังทํ างานแยกตั วเป น อิ ส ระได ซึ่ งแหลงผลิต ไฟฟ าภายใน
สามารถเปนไดทั้งโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานอื่น ๆ ที่ไมใชพลังงาน
หมุนเวียน
คาที่กําหนดความสามารถของหนวยผลิตไฟฟาในการตอบสนองตอคําสั่งการ

Incident
Microgrid

Operating
Characteristics
Power park module
(PPM)
Significant Incident
Site Responsibility
Schedule

หนวยผลิตไฟฟาหรือกลุมของหนวยผลิตไฟฟาที่ไมไดเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาโดยตรง แตเชื่อมตอผานอินเวอรเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ซึ่งมี
จุดเชื่อมตอระบบไฟฟาหลักกับระบบโครงขายไฟฟาเพียงจุดเดียว
Incident ที่ กฟผ. พิจารณาแลววา จะสามารถสงผลใหระบบไฟฟาทั้งหมดหรือ
บางสวนเกิดสภาวะไมปกติ ไมปลอดภัย หรือไมมีเสถียรภาพ หรือสงผลใหบุคคล
ไดรับบาดเจ็บรายแรง
รายการที่ กฟผ. จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช แ สดงขอบเขตในความเป น เจ า ของการ
ดํ าเนิ น งาน และความรับ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย สํ า หรับ ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอ
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

PF

บทนํา

PF1

บทนํา

PF2

ขอบเขตงาน

PF3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟารับทราบหนาที่ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และตามขอกําหนดทางเทคนิคดานการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อให
ระบบโครงขายไฟฟามีคุณภาพการจายไฟฟาที่ไดมาตรฐาน มั่นคง และปลอดภัย โดยไมทํา
ใหผูใชไฟฟาและสวนรวมเสียประโยชน รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกราย ไมใหเกิดการกีดกันผูรับ ใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการ
พลังงานรายอื่น

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ ใหบังคับใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาทีย่ ื่นขออนุญาตจากการไฟฟา ดังนี้
1. ผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต
2. โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. ผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
4. ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar
5. ผูใชบริการระบบสง (Third Party Acess : TPA)
6. หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณ
ระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
7. ผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงานแบบ
เซลลไฟฟาเคมี, Microgrid
ทั้ งนี้ ผู ข อเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ เชื่ อมต อ เข ากับ ระบบจําหน ายไฟฟ าของการไฟฟ าฝ าย
จําหนายจะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอนี้และของการไฟฟา
ฝายจําหนายนั้น ๆ ดวย

หนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาทุกรายมีหนาที่ในการปฏิบัติตามและออกแบบ
การเชื่ อ มต อ ให มี ร ายละเอี ย ดทางเทคนิ ค ด า นการเชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ เพื่อใหระบบโครงขายไฟฟามี
คุ ณ ภาพการจ า ยไฟฟ าอยูภ ายในเกณฑ ม าตรฐานที่ กําหนดและมีค วามมั่ น คงปลอดภั ย
รวมถึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1. หาก กฟผ. เห็นวา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดขอใด
ขอหนึ่งที่กําหนดไวในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอนี้ กฟผ. จะไมอนุญาตใหมี
การเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

2. หาก กฟผ. มี การปรับ ปรุง แกไข เปลี่ย นแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ของ
ขอกําหนดนี้ เพื่อความปลอดภัย และความมั่ นคงของระบบโครงขายไฟฟา ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองยอมรับ และปฏิบัติตาม และจะนําไปเปนเหตุอางเพื่ อ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอ กฟผ. มิได
3. หาก กฟผ. จําเปนตองปรับปรุงระบบสงไฟฟาของ กฟผ. เนื่องจากการขอเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟ าของผู ขอเชื่อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่ อมต อต อง
รับผิดชอบในคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงระบบทั้งหมด
4. หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกิดจาก
การกระทํ า หรื อ ความประมาทของผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู
เชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
5. กฟผ. อาจมี ก ารทบทวนการอนุ ญ าตให เชื่ อ มต อ กั บ ระบบโครงข ายไฟฟ า เพื่ อ
ปองกันไมใหเกิดผลเสียกับระบบโครงขายไฟฟา
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

PP

ขั้นตอนการวางแผน

PP1

บทนํา

PP1.1
PP1.2
PP1.3

PP2

ขั้นตอนการวางแผนนี้ กําหนดไวเพื่อความมั่นใจวา กฟผ. จะไดรับขอมูลที่ตองการจากผูขอเชื่อมตอ
/ผูเชื่อมตอ เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองแจงให กฟผ. ทราบโดยเร็ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามจริง
หรือที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ระบุใน PP3
ภายใต ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอนการวางแผนนี้ ขอมู ล การเชื่อมตอกั บ ระบบโครงข ายของ กฟผ.
แมจะไมใชโดยตรงจะตองถูกสงใหกับ กฟผ. ภายใตขอกําหนดที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

P2.1

ขั้นตอนการวางแผนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะใหขอมูลแก กฟผ.
อยางถูกตองและตรงเวลา เพื่อให กฟผ. สามารถวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต

PP3

การแจงขอมูล

PP3.1

PP3.2

ขอมูลเบื้องตน
ผู ข อเชื่ อ ม ต อ/ผู เ ชื่ อม ต อต องแจ ง ข อ มู ล พื้ น ฐาน ใน การวางแผ น (Planned Operating
Characteristics) ใหแก กฟผ. โดยใหแจงขอมูลรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3
ในรูปแบบ ไฟลอิเล็กทรอนิกส (Electronic File) หรือลายลักษณอักษรตามที่ กฟผ. กําหนด ดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่จะเริ่มโครงการตาม PPA ตองแจงขอมูลไมนอยกวา 30 วันทําการ
กอนที่จะมีการลงนามใน PPA หรือ
(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออื่นที่การเชื่อมตอไปไมไดอยูภายใต PPA จะตองแจงขอมูลไมนอย
กวา 30 วันทําการ กอนผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตอเชื่อมเขากับระบบของ กฟผ. หรือการ
ไฟฟาฝายจําหนาย
ขอมูลตามขอตกลง
หลั ง จากมี ก ารแจ ง ตามข อ PP3.1 ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งแจ ง ข อ มู ล พื้ น ฐานและข อ มู ล
รายละเอียดในการวางแผน (Detailed Planned Operating Characteristics) ใหแก กฟผ. ทราบ
โดยใหแจงขอมูลรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3 ในรูปแบบ ไฟลอิเล็กทรอนิกส
(Electronic File) หรือลายลักษณอักษรตามที่ กฟผ. กําหนด ดังนี้
(a) เมื่อไดมีการลงนามใน PPA ระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอแลว ตองแจงกอนที่
จะเริ่มการ Commissioning หรือ
(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออื่นทีก่ ารเชื่อมตอไปไมไดอยูภายใต PPA จะตองแจงขอมูล
(i) เมื่อ กฟผ. ยินยอมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตอเชื่อมกับระบบของ กฟผ. โดยตองแจง
กอนที่จะเริ่มการ Commissioning หรือ
(ii) เมื่อการไฟฟาฝายจําหนายยินยอมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตอเชื่อมกับระบบของการ
ไฟฟาฝายจําหนาย โดยตองแจงกอนที่จะเริ่มการ Commissioning
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

PP3.3

ขอมูลเพิ่มเติมหลังการตอเชื่อมกับระบบ
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งแจ งข อ มู ล พื้ น ฐานและข อ มู ล รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในการวางแผน
(Registered Operating Characteristics) เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรให แ ก กฟผ. โดยให แ จ งข อ มู ล
รายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3 ในรูปแบบ ไฟลอิเล็กทรอนิกส (Electronic File)
หรือลายลักษณ อักษรตามที่ กฟผ. กําหนด สําหรับ ขอมูลซึ่งไมไดสงมาตามที่ระบุใน PP3.1 และ
PP3.2 จะตองสงมากอนที่จะมีการเริ่มตนจายไฟฟา (วันที่ Energize Connection Point) เปนเวลา
ไมนอยกวา 10 วันทําการ
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

GC

ขอกําหนด

GC1

ขอกําหนดทั่วไป

GC1.1

GC1.2
GC1.2.1

GC1.2.2
GC1.2.3

GC1.2.4

GC1.2.5
GC1.3
GC1.3.1

เหตุการณที่ไมคาดคิด
กรณี มีเหตุการณ ที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นและไมมีขอกําหนดใดในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟารองรับ กฟผ. จะขอความเห็นจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณ ดังกลาวโดยทันทีเทาที่ กฟผ. จะสามารถกระทําไดในสถานการณนั้นและ กฟผ. จะ
กําหนดแนวทางการแกไข โดยคํานึงถึงขอคิดเห็นที่ไดรับจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอประโยชนตอ
สวนรวม และความเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี้ เมื่อ กฟผ. ไดกําหนดแนวทางแลว ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่ อ มต อ จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ กฟผ. สั่ ง การ เว น แต ก รณี ที่ ก ารสั่ ง การนั้ น จะขั ด กั บ Technical
Parameter ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ที่ไดลงทะเบียนไวตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
การติดตอสื่อสารระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
การแจ งข อมู ล ทั้ งหมดและการติดต อสื่อ สารระหวาง กฟผ. กับ ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อ มตอ (ยกเวน
การจัดสงขอมูลและการแจงขอมูล) ตองดําเนินการดังนี้
ใน ส วน ขอ ง ก ฟ ผ . จ ะม อ บ ห ม าย ให EGAT Control Engineer ทํ าห น าที่ ติ ด ต อ กั บ ท าง
ผูขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่อมต อ โดย EGAT Control Engineer จะเปน ผูป ฏิ บัติงานที่ศูน ยควบคุมระบบ
กํ า ลั ง ไฟฟ าแห ง ชาติ ที่ ได รั บ มอบอํ า นาจให มี สิ ท ธิ ในการสั่ งการเดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ า และสั่ ง การ
Switching ในระบ บ ส ง ซึ่ ง กฟ ผ . จะแจ ง ชื่ อ EGAT Control Engineer ให ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอทราบเปนครั้งคราวไป
การแจ งข อมู ล ทั้ งหมดและการติดต อสื่อ สารระหวาง กฟผ. กับ ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อ มตอ (ยกเวน
การจัดสงขอมูลและการแจงขอมูล) จะตองดําเนินการผานทางระบบโทรศัพท
หากมีการยายสถานที่ตั้งของศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติอาจดวยเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผลใด
ก็ตาม กฟผ. จะตองแจงใหผู ขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมตอทราบสถานที่ ตั้งใหม และหมายเลขโทรศัพท ที่
เปลี่ยนแปลงโดยทันที
หากมีการยายสถานที่ตั้งศูนยควบคุมของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออาจดวยเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผลใดก็
ตาม ผูขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่อมตอจะตองแจงให กฟผ. ทราบสถานที่ ตั้ งใหม และหมายเลขโทรศัพท ที่
เปลี่ยนแปลงโดยทันที
ขอมูลและการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะถูกบันทึกเปน
หลักฐาน
ขอมูลและการแจงลวงหนา
การจัดสงและแจงขอมูลใด ๆ ตอ กฟผ. ภายใตขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต อระบบโครงขายไฟฟ า
(ยกเวนวาจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น) จะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอาจสงถึงผูรับดวย
ตนเอง ไปรษณียลงทะเบียน หรือโทรสาร
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

GC1.3.2

GC1.3.3
GC1.4

GC1.5

GC1.6

GC1.7

GC1.8

ข อ มู ล ที่ จั ด ส ง ให กฟผ. ตามวิ ธี ก ารใน GC1.3.1 จะต อ งระบุ ถึ ง ศู น ย ค วบคุ ม ระบบกํ า ลั ง
ไฟฟาแหงชาติ กฟผ. (หรืออาจเปนหนวยงานอื่นใดภายใน กฟผ.) และระบุที่อยูตามที่ กฟผ. ไดแจงไว
กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เมื่อ กฟผ. แจงขอมูลใด ๆ ตอผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กฟผ. จะตองเรียนประธานกรรมการ (หรือ
บุคคลอื่นใด) และระบุที่อยูตามที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงไวกับ กฟผ. เปนลายลักษณอักษร
รายการขอมูลทั้งหมดจะตองอางอิงที่ระดับแรงดันและความถี่ปกติ (เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น)
ความเปนเจาของโรงไฟฟา และ/หรือ อุปกรณ
ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เมื่อมีการอางถึง “อุปกรณ” ยอมหมายความ
รวมถึงอุปกรณที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีการทําขอตกลงใด ๆ กับบุคคลที่สาม เพื่อที่ใชงานอุปกรณ
ดั งก ล า ว ห รื อ อุ ป ก รณ ที่ เชื่ อ ม ต อ กั บ ร ะ บ บ ห รื อ อุ ป ก ร ณ ที่ เป น ส ว น ห นึ่ งข อ งร ะ บ บ
ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชในการผลิต ควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาที่จายเขาระบบ
การควบคุมระบบ
เมื่ อผู ขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่อมต อตกลงให กฟผ. ทําการควบคุมระบบ (หรือสว นหนึ่งของระบบ) ของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับใชเพื่อการสื่อสารและการประสานงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง กฟผ.
จะทําการควบคุมระบบดังกลาวเสมือนเปนสวนหนึ่งของระบบสง กฟผ.
สถานการณฉุกเฉิน
ขอกําหนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อมตอระบบโครงขายไฟฟา อาจถูกระงับ การใชชั่ว คราวตามคําสั่งจาก
มติคณะรัฐมนตรี และ/หรือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และ/หรือ คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ
การเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ
กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาไวเปนความลับ โดยสามารถใหขอมูลแกบุคคลที่สามไดตอเมื่อ
(a) เปนการใหขอมูลตามขอกําหนดใด ๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
(b) เปนการใหขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด
(c) เปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยตอสาธารณะแลว
การไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.
ซึ่งเกี่ยวกับ :
(a) การตรวจสอบเอกสาร, Designs, Drawings, แผนงาน, ข อมูล ที่ใชในการออกแบบ หรือ
ขอมูลใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับตัวโรงไฟฟา อุปกรณในโรงไฟฟา และอุปกรณที่ Connection
Point ในฝงของโรงไฟฟา ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาตรวจสอบ
ตามเงื่อนไขในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และ
(b) การตรวจสอบและทดสอบโรงไฟฟ า อุ ป กรณ ในโรงไฟฟ า และอุ ป กรณ ที่ Connection
Point ในฝ ง ของโรงไฟฟ า ซึ่ ง กฟผ. ได ดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขในข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานั้น
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

การที่ กฟผ. ไดใหความเห็นชอบใด ๆ ในขอ (a) และ (b) นั้น ไมไดหมายความวา กฟผ. รับประกัน
ความปลอดภัย ความทนทาน หรือ ความนาเชื่อถือของโรงไฟฟาและอุปกรณดังกลาว
GC1.9
ลําดับความสําคัญ
GC1.9.1 ในกรณี ที่ ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ไม ส อดคล อ งกั บ คํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใหถือพิจารณาคําสั่งของ กกพ. เปนหลัก
GC1.9.2 เมื่ อ กฟผ. และผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ มี ก ารตกลงเฉพาะเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ External
Interconnector (เปนลายลักษณอักษร) ซึ่งเปนเรื่องที่ดําเนินการเพื่อใหครอบคลุมตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานั้น ก็ใหนําขอตกลงดังกลาวมาปรับใชในการปฏิบัติงานดวย
GC1.10 การผิดกฎหมายและการไมสามารถใชบังคับไดบางสวน
GC1.10.1 หากมีขอกําหนดใด ๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาไมชอบดวยกฎหมาย
หรือ ไม ส ามารถใช บั งคั บ ได ด ว ยเหตุ ผ ลใดก็ต าม การละเว น ดั งกล าวจะมี ผ ลเฉพาะต อข อกํ าหนด
นั้น ๆ สําหรับ ขอกําหนดอื่ น ๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับ การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟายังคงมีผ ล
บังคับใชตามปกติ
GC1.10.2 หากในขอกําหนดขอหนึ่ง ๆ มีเนื้อหาสวนหนึ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสามารถใชบังคับได แต
เนื้อหาสวนที่เหลือในขอกําหนดเดียวกันนั้นยังคงสามารถใชบังคับไดตามปกติ การปรับปรุงเนื้อหา
ขอกําหนดใหมจะดําเนินการไดเทาที่จําเปนเพื่อใหไดเนื้อหาที่สมบูรณ แตทั้งนี้จะตองไมกระทบตอ
เจตนาหรือความสมบูรณของขอกําหนดอื่น ๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟา
ขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

CC-P

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-P

บทนํา

CC1.1-P

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาเปนการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําดานเทคนิค
ที่ผู ขอเชื่อมต อ/ผูเชื่ อมตอทุ กรายต องสามารถปฏิ บัติ ไดในการที่ จะเชื่ อมตอเขากับ ระบบไฟฟ า
รวมถึงกําหนดขั้นตอนเพื่อใหเกิดการปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว โดยขอกําหนดเกี่ยวกั บ
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ดังนี้
- ผูผลิตไฟฟารายใหญ (Independent Power Producer : IPP)
- โรงไฟฟาของ กฟผ. ที่มขี นาดมากกวา 90 เมกะวัตต
- ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar เฉพาะกําลังผลิตที่ไดจากพลังงานน้ํา

CC2-P

วัตถุประสงค

CC2.1-P

วั ต ถุ ป ระสงค ข องข อ กํ า หนดเกี่ย วกั บ การเชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ของ กฟผ. ส ว นนี้
มีดังนี้
(a) เพื่ อกําหนดวิธีการที่ เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอกับ ระบบ
โครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพการใหบริการ
ต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ.
(b) เพื่ อ กํ าหนดข อ กํ าหนดพื้ น ฐานอย างชั ด เจนและครอบคลุ ม การพิ จ ารณาการเชื่ อ มต อ
ดา นเทคนิ คขั้ น ต่ํ าในการออกแบบสําหรับ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมทั้งรายละเอีย ด
ทางเทคนิ ค ของอุ ป กรณ ไฟฟ า และมาตรฐานการติ ด ตั้ ง ที่ จุ ด เชื่ อ มต อ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ความเสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอื่นๆ และระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ.
(c) เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟาขนานกับระบบโครงขายไฟฟา
เปนไปดวยความปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
(d) เพื่อกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟา ภายใน
โรงไฟฟาใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3-P

คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3.1-P

กฟผ. จะดําเนินการเพื่อใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัด เปนไปตามเกณฑการ
ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ (ขึ้นอยูกับขอกําหนด CC3.2-P)
(a) ความถี่ ระบบไฟฟ าเท ากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติให อยูในชวง 49.5 ถึ ง
50.5 Hz (ยกเวน กรณี ที่มีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉิน คาความถี่ อาจมีความเบี่ ย งเบน
มากกวา ±0.5 Hz)
CCP-1

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

(b) คาแรงดันระบบไฟฟาเทากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในชวง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณีที่มีการรองขอหรือมีเหตุจําเปนอื่น ๆ ที่
กฟผ. พิ จารณาแลวเห็ นสมควรและเปนประโยชนต อการควบคุมระบบไฟฟา กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในภาวะปกติเกินกวาคาที่กําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10%
ของ Base Voltage)
(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะที่ มีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางที่ 1.1 (ยกเวน กรณี ที่มี
การเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้นๆ)
ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV
หรือสูงกวา
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปนจํานวนเทาของ 3
อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก
(%)
(%)
(%)
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)
ความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3%
(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage
Unbalance ไวตามตารางที่ 1.2 (ยกเวนกรณี ที่มีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้นๆ
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%)
ตารางที่ 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน
ระดับแรงดันไฟฟา
ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%)
230 kV หรือสูงกวา
0.8
69 และ 115 kV
1.4
(e) แรงดั น กระเพื่ อม กฟผ. จะรั กษาระดับ การเปลี่ย นแปลงของแรงดัน ไฟฟา ณ จุดติด ตั้ง
มาตรวัดระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณที่มีความตองการไฟฟา ซึ่งทําใหเกิด
แรงดันกระเพื่อมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวาตารางที่ 1.3
CCP-2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

ตารางที่ 1.3 ขี ด จํ ากั ด สํ า หรับ คา ความรุน แรงของไฟกะพริ บระยะสั้ น (Pst) และค าความ
รุนแรงของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลตอ
ระบบไฟฟา ณ จุดใด ๆ
ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม
Pst
Plt
115 kV หรือต่ํากวา
1.0
0.8
มากกวา 115 kV
0.8
0.6
CC3.2-P

สภาพการณตาง ๆ ที่ยกเวนในขอ CC3.1-P อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบไมสามารถจัดหา active
power แล ะ/ห รื อ reactive power ได เพี ย งพ อ ห รื อ อ าจมี เห ตุ ก ารณ ใด ๆ ที่ จั ด ว า
เปน Significant Incident เกิดขึ้น ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ.
ในการรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเงื่อนไขในขอ CC3.1-P
กรณี Significant Incident ที่ ส งผลให บุ คคลไดรับ บาดเจ็บ แต ไมมี ผ ลกระทบต อ ระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเงื่อนไขในขอ CC3.2-P นี้

CC4-P

ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา

CC4.1-P
CC4.1.1-P
CC4.1.1.1-P

การจัดสงขอมูล
หนาที่ความรับผิดชอบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จกอนวันที่
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะทําการจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอเปนครั้งแรก ลวงหนาไมนอยกวา 10
วันทําการ
(a) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุใน PP โดยเฉพาะการจัดสงขอมูลตามขอ PP3.3
(b) ปฏิ บั ติครบตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับ การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟ า
หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison)
(c) แจงขอจายไฟฟ าเข าจุ ดเชื่อมตอกับ กฟผ. เปน ลายลักษณ อักษร พรอมระบุวัน ที่คาดวา
จะเริ่มทําการจายไฟฟา
(d) แจงขอมูลที่จําเปนเพื่อให กฟผ. เตรียม Site Responsibility Schedule
(i) รายการอุปกรณทั้งหมด
(ii) รายชื่อผูปฎิบัติงานของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอซึ่งรับผิดชอบการประสานงานขอมูล
ตามรายการที่ระบุไวในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ
การประสานงานดานปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟา หัวขอยอย กําหนดการซอม
บํารุง (Maintenance Scheduling) การวางแผนการผลิต (Operation Planning),
การวางแผนการการเดิ น เครื่ อ ง (Generation Scheduling), หั ว ข อ การติ ด ตาม
ตรวจสอบและการทดสอบ (Monitoring and Testing), หัวขอ การประสานงานแจง
ขอมู ลดานปฏิบัติการ (Operational Liaison), หั วขอ แผนปฏิบัติการรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน (Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหนงงาน หนาที่รับผิดชอบและ
สถานที่ปฏิบัติงานประจํา
CCP-3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

(e) แจงยืนยัน กฟผ. เปนลายลักษณอักษรวา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่จะขอเชื่อมตอเขาระบบ
ไดปฏิบัติครบตามเงื่อนไขขอ CC4-P แลว (ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ)
CC4.1.1.2-P กอนวันทีผ่ ูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะเริ่มทําการจายไฟเขาจุดเชื่อมตอ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตอง
จัดสงเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตในการกอสรางและเดินเครื่องโรงไฟฟาตามกฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งหมด โดย
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถจัดสงในวันเริ่มจายไฟฟาได แตตองสงกอนเริ่มทําการจาย
ไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอ
(b) กฟผ. จะกําหนดรูปแบบขอมูลที่ตองการกอนวันที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอคาดวาจะเริ่มทํา
การจ า ยไฟฟ า เข า จุ ด เชื่ อ มต อ ล ว งหน า ไม น อ ยกว า 60 วั น ทํ า การ ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอจะตองจัดสงขอมูลทั่วไปในการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ข อ มู ล รายละเอี ย ดของโรงไฟฟ า และอุ ป กรณ รวมถึ ง ข อ มู ล หม อ แปลงและสายส ง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3
CC4.1.2-P หนาที่ความรับผิดชอบของ กฟผ.
CC4.1.2.1-P กฟผ. จะต อ งดํ า เนิ น การดั ง ต อ ไปนี้ ใ ห แ ล ว เสร็ จ โดยเร็ ว ก อ นวั น ที่ ค าดว า ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอจะเริ่มทําการจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอ
(a) ปฏิ บั ติครบตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับ การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟ า
หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison)
(b) จั ด เตรี ย ม เห็ น ชอบและจั ด ส ง Site Responsibility Schedule ให กั บ ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผู เชื่ อ มต อ ซึ่ งจะแสดงข อ มู ล ตามรายการด า นล างพร อ มกํ าหนดขอบเขตส ว นที่ กฟผ.
เป น เจ า ของและรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม การทํ า งาน และส ว นของผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอ นั้น
(i) ตารางรายการอุปกรณทั้งหมด
(ii) รายการงานสวนที่ กฟผ. จะดําเนินการ
(iii) ตารางอุ ป กรณ ที่ ใ ช ในระบบโทรคมนาคม เครื่ อ งมื อ วั ด ระบบโทรมาตร และ
ระบบควบคุม
(iv) รายชื่อผูปฎิบัติงาน กฟผ. ซึ่งรับผิดชอบการประสานงานขอมูลตามรายการที่ระบุไว
ในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การประสานงาน
ด า นปฏิ บั ติ ก ารวางแผนการผลิ ต ไฟฟ า หั ว ข อ ย อ ย กํ า หนดการซ อ มบํ า รุ ง
(Maintenance Scheduling) ก า ร ว า งแ ผ น ก าร ผ ลิ ต (Operation Planning),
การวางแผนการการเดิ น เครื่ อ ง (Generation Scheduling), หั ว ข อ การติ ด ตาม
ตรวจสอบและการทดสอบ (Monitoring and Testing), หัวขอ การประสานงานแจง
ขอมู ลดานปฏิบัติการ (Operational Liaison), หั วขอ แผนปฏิบัติการรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน (Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหนงงาน หนาที่รับผิดชอบและ
สถานที่ปฏิบัติงานประจํา
(c) รายละเอียดของวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยที่ กฟผ. จัดทํา (Local Safety) พรอมรายชื่อ
ผูประสานงานดานความปลอดภัยตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison)
CCP-4

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

CC4.2-P
CC4.2.1-P

CC4.2.2-P

CC4.2.3-P
CC4.3-P

การตรวจสอบจุดเชื่อมตอ
กฟผ. และผู ขอเชื่ อมต อ/ผูเชื่อมตอจะกําหนดวัน ตรวจสอบจุดเชื่อมตอรว มกัน ภายหลังจากที่
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดดําเนินการตามขอ CC4.1.1.1-P แลว และ กฟผ. จะไมทําการผัดผอน
การตรวจสอบหากไมมีเหตุผลอันสมควร
กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะรวมกันตรวจสอบจุดเชื่อมตอและอุปกรณที่เกี่ยวของ (รวมถึง
การทดสอบที่จําเปน) เพื่อใหมั่นใจไดวาการเริ่มจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอจะไมกอใหเกิดความเสี่ยง
หรืออันตรายตอความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ กฟผ.
เมื่ อ กฟผ. พิ จ ารณาแล ว ว า จุ ด เชื่ อ มต อ พร อ มสํ า หรั บ ทํ า การจ า ยไฟฟ า เข า ระบบ กฟผ. จะ
ดําเนิ นการออกหนังสือรับรอง (Certificate of Readiness) และแจงรายงานผลการตรวจสอบ
เปนลายลักษณอักษรใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไมผาน กฟผ. จะตองระบุสาเหตุวา เปนที่จุดเชื่อมตอหรืออุปกรณตัวใด
พรอมดวยเหตุผลที่ใชในการพิจารณา
ในกรณีที่ กฟผ. รายงานผลการตรวจสอบวา จุดเชื่อมตอไมพรอมสําหรับการจายไฟฟาเขาระบบ
ไฟฟา ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทําการปรับปรุงอุปกรณและ/หรือ จุดเชื่อมตอ แลวจึงแจง กฟผ.
เพื่อนัดวันตรวจสอบใหมอีกครั้ง
การเชื่อมตอเพื่อจายไฟฟาเขาระบบไฟฟา
การจายไฟฟาเขาระบบผานจุดเชื่อมตอ จะกระทําไดภายหลังจากที่ กฟผ. ไดออกหนังสือรับรอง
(Certificate of Readiness) ใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอแลว โดย กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะกําหนดวันเริ่มจายไฟฟารวมกัน

CC5-P

ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

CC5.1-P

อุ ป กรณ ข องผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ (Generator's Apparatus) หมายถึ ง อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องจักรตาง ๆ ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนเจาของ โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาและ
เปนอุปกรณที่จําเปนตองใชในกระบวนการผลิต ควบคุมหรือวัดคาพลังงานไฟฟาที่โรงไฟฟาจาย
เขาระบบ
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-P ดังนี้
ขอกําหนดทั่วไป
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึง
บํารุงรักษาที่สอดคลองตาม Prudent Practice และตองสามารถทํางานไดเปนปกติภายใตสภาวะ
เงื่อนไขของระบบตามที่กําหนดไวใน CC3.1-P
นอกเหนื อจากที่ ระบุไวใน CC4.2.1-P อุป กรณ ของผูขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่อมต อทุ กรายการจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไวใน CC7-P
แตละหนวยผลิตไฟฟา จะตอง
(a) สามารถรับสัญญาณ 4-20 mA ซึ่งสงจากระบบ AGC ของ กฟผ. ในการปรับคา setpoint
การจายความต องการไฟฟ าของผูขอเชื่อมต อ/ผู เชื่ อมต อ เพื่อประโยชนในการควบคุม
ความถี่ของระบบไฟฟา รวมถึงตนทุนการผลิตไฟฟาในภาพรวมของระบบใหต่ําที่สุด

CC5.2-P
CC5.2.1-P
CC5.2.2-P
CC5.2.3-P

CCP-5

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

CC5.2.4-P

(b) ติ ด ตั้ ง Fast Acting Proportional Turbine Governor เพื่ อ ใช ในกรณี ที่ ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผู เ ชื่ อ มต อ ต อ งทํ า การจ า ยไฟฟ า แยกออกจากระบบหลั ก โดยชั่ ว คราว (isolate)
ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมตอจะยังคงสามารถจายไฟไดตามความต องการของผูใชไฟฟ าของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และควบคุมความถี่ระบบไฟฟาไดที่ 52 Hz หรือนอยกวา
(c) ติดตั้งอุป กรณระบบ Automatic Voltage Regulation เพื่ อควบคุม terminal voltage
ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอใหมีเสถียรภาพตลอดชวงการเดินเครื่อง
(d) ติดตั้ง Power System Stabilizer
(e) ติดตั้งระบบป องกัน ไมใหมีการจายไฟฟ าเขาไปยั งผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่ อมตอระหวางหยุ ด
เครื่องหรือ on turning gear
(f) สามารถรั บ สั ญ ญ าณ 4-20 mA ที่ ส ง ผ า นระบบ SCADA ของ กฟผ. ในการปรั บ
ค า setpoint MVAr หรื อ Line Voltage เพื่ อ ควบคุ ม ค า แรงดั น ของผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอ
การควบคุมความถี่
ผู ขอเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อมต อต องออกแบบ จัด หาและติ ด ตั้ งอุป กรณ โรงไฟฟ าที่ ส ามารถทํ างานได
ภายใตเงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปที่ P-1)
• ตองสามารถตอบสนองเมื่อคาความถี่ของระบบเปลี่ยนแปลงนอกชวง 50 ± 0.05
Hz ตลอดชวงเวลาที่ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาในระบบ สําหรับโรงไฟฟาที่มี Gas
Turbine ต องตั้งให Governor สามารถทํางานไดที่ Droop Characteristic 4%
ทั้งนี้ กฟผ. จะเปน ผูกําหนด %Droop Setting และโรงไฟฟ าไมสามารถทํ าการ
แกไขโดยที่ไมไดรับอนุญาตจาก กฟผ. กอน
• กรณี ค วามถี่ ต่ํ า กว า 48.00 Hz หรื อ สู ง กว า 51.00 Hz ต อ เนื่ อ งเกิ น 1 นาที
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจาก
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูเชื่อมตอ
• กรณี ค วามถี่ ต่ํ ากวา 47.90 Hz หรือ สู งกวา 51.10 Hz ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ
สามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูเชื่อมตอ

CCP-6

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

รูปที่ P-1 แสดงชวงความถี่และหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC5.2.5-P

การควบคุมแรงดัน
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band = ± 0.5 kV
และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ดังนี้ (รูปที่ P-2)
• กรณีแรงดันสูงกวา 130% ของ Base Voltage
• กรณีแรงดันสูงกวา 115% จนถึง 130% ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 10 วินาที
• กรณีแรงดันต่ํากวา 90% จนถึง 85 % ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 10 วินาที
• กรณีแรงดันต่ํากวา 85% ของ Base Voltage
(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถรับหรือจาย Reactive Power ที่คา Power Factor
อยู ร ะหว า ง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพื่ อ รั ก ษาแรงดั น ที่ จุ ด ติ ด ตั้ ง มาตรวั ด ให
เหมาะสมกับความตองการใช Reactive Power ของระบบไฟฟาในแตละชวงเวลาตามที่
กฟผ. กําหนด
CCP-7

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

รูปที่ P-2 แสดงชวงแรงดันและหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC5.3-P

สําหรับผูเชื่อมตอที่เปนโรงไฟฟาจะตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดัน (kV Control)
แกศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยจะตองจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไวอยางนอย 4 Mode ดังนี้
(a) Remote High Side Voltage Control คือ การควบคุมแรงดันดาน High Side ของ
Generator Transformer โดยศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า จะไม Remote สั่ งการไปถึ ง
ระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผูขอ
เชื่ อมต อ/ผู เชื่อมต อจะตองจัด เตรียม Point Control And Monitor ทั้ ง Analog และ
Digital ให ครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup
ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
(b) Remote High Side MVAR Control คือ การควบคุ ม Reactive Power ดาน High
Side ของ Generator Transformer โดยศู น ย ควบคุ มระบบไฟฟ าจะไม Remote สั่ ง
การไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ
ผู ขอเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อ มตอจะต องจัด เตรีย ม Point Control And Monitor ทั้ ง Analog
และ Digital ให ค รอบคลุ ม การใช ง าน และระบบสื่ อ สารจะต อ งมี ทั้ ง Primary และ
Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
CCP-8

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

CC5.4-P

CC5.4.1-P

(c) Local High Side Voltage Control คื อ การควบคุ ม แรงดั น ด า น High Side ของ
Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุดวิสัยทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณ ตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศูน ยควบคุ มระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรืออื่น ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร
(d) Local High Side MVAR Control คื อ การควบคุ ม Reactive Power ด า น High
Side ของ Generator Transformer โดยผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ในกรณี เกิ ด เหตุ
ผิดปกติหรือเหตุสุดวิสัยทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนย
ควบคุ มระบบไฟฟ ากับ โรงไฟฟ าใชงานไมได ผูขอเชื่ อมต อ/ผูเชื่ อมต อจะต องสามารถ
ควบคุ ม Reactive Power ด า น High Side ของ Generator Transformer โดยผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice
Communication หรืออื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
ในกรณี ที่ ใช Voltage Droop สํ าหรั บระบบควบคุ ม kV Control โรงไฟฟ าต องใช Voltage
Droop ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1 Unit ขึ้นไปที่เชื่อมตอเขากับบัสหรือ
ระบบสง โดย Voltage Droop นี้ตองสามารถเพิ่ม-ลด MVar ในทิ ศทางเดียวกัน และ
ปรับ ให MVar ของแต ล ะ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาที่ร ะบุใน Capability
Curve
อุปกรณสื่อสารของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดให มีระบบสื่อสารเพื่ อใชในงานระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
และระบบไฟฟาของ กฟผ. ผานโครงขายระบบสื่อสารจํานวน 2 โครงขาย และวิธีการเชื่อมตอนั้น
ใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร เพื่อการสงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนย
ควบคุมระบบไฟฟ าตามแบบเลขที่ DW-COM-D01-306-IPP-01 revision 0001 ตามที่ระบุ ใน
CCA2-P ซึ่งโครงขายเหลานี้จะถูกนําไปใชในการใหบริการดังตอไปนี้
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ต อ งจั ด ให มี ช อ งท างการสื่ อ ส ารข อ มู ล จํ า น วน 2 ช อ งท าง
จาก multiservice switch จํานวน 2 ชุด เพื่อเชื่อมตอเขากับ multiservice switch ของสถานี
ไฟฟาแรงสูง โดย multiservice switch แตละชุด ตองประกอบดวย Router และ LAN Switch
จํ า นวนอย า งละ 1 ชุ ด การเชื่ อ มต อ จะเป น ไปตามมาตรฐานการเชื่ อ มต อ แบบ Ethernet
interface สําหรับใชงานดังตอไปนี้
(a) Automatic Meter Reading (AMR) ของ Metering System ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ
ตามที่ระบุใน CCA1-P
(b) Gateway หรือ IP-Remote Terminal Unit (IP-RTU) ของระบบ SCADA ผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอตามที่ระบุใน CC8-P
(c) Digital Fault Recorder (DFR) ของ Fault Recording System ของผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอตามที่ระบุไวใน CC7-P
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CC5.4.2-P
CC5.4.3-P

CC6-P

ผู ข อ เชื่ อ ม ต อ / ผู เชื่ อ ม ต อ ต อ ง จั ด ให มี teleprotection signaling channels แ ล ะ
teleprotection signaling equipment สําหรับระบบปองกัน (ตามที่ระบุไวใน CC7-P) ของแต
ละวงจรสายสง
การสื่อสารด ว ยเสี ย งสนทนา (voice communication) ระหว างผูขอเชื่อมต อ/ผู เชื่ อมต อและ
กฟผ. ประกอบดวย
(a) ระบบ Party line จะติด ตั้ งที่ ห องควบคุ ม ของผูขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่อมต อ เพื่ อใชติ ด ต อกั บ
operator ของศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติในการประสานงานดานเดินเครื่อง
(b) ระบบโทรศัพท เพื่อเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทของ กฟผ. ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS
ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีใหมอื่น ๆ ตามที่
กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปนตัวสงคาปรับเทียบเวลาใหกับ
ระบบชุมสายโทรศัพทที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (time synchronization) เพื่อใหมีเวลา
ตรงกัน
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพท ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวย
มาตรฐาน SIP (SIP Trunk) และสามารถขยายการใหบริการเพื่อใชเปนเครื่องโทรสารหรือ
สําหรับผูปฏิ บัติงานของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอในการติดตอสื่อสารกับผูป ฏิบัติ งานของ
กฟผ. ที่ศูนยควบคุมฯ โดยเปนระบบชุมสายโทรศัพทแบบตู IP-PBX หรือ เปนเทคโนโลยี
ชุมสายโทรศัพทใหมอื่น ๆ
(c) ระบบสํ ารอง (Back-up) โดยติ ด ตั้ งบริ ก ารระบบโทรศั พ ท ส าธารณะที่ ห อ งควบคุ ม ของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ข อมู ล การวางแผนด านปฏิ บัติ การ ซึ่ งเป น สว นหนึ่ งของรายละเอี ย ดขอ มูล การวางแผนที่ ผูข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเปน ภายหลังจากที่โรงไฟฟาไดเริ่มจายไฟฟาเขาระบบและทํา commissioning โดยคาที่
ทํ า การปรั บ ป รุ ง ให ม จ ะเรี ย กว า Registered Operating Characteristics ซึ่ ง จะส ะท อน
คาความสามารถจริงของเครื่องสอดคลองตาม Prudent Practice

CC7-P

ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ.

CC7.1-P

(a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices, power
transformers, voltage transformers, reactors, current transformers, surge
arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps, coupling
devices, external heavy polluted condition insulation แ ล ะ insulation
coordination จะต อ งสอดคล อ งตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรื อ NEC/ NEMA ยกเว น
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บางอุปกรณซึ่งมีการระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอื่น
(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบจากที่ซึ่งผานการรับรองตามขอกําหนด
การรั บ ประกั น คุ ณ ภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้ น ) หรื อ ข อ กํ าหนดเที ย บเท าที่ กฟผ.
ยอมรับ
CC7.2-P
ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC7.2.1-P ในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ. จะใช circuit
breaker ที่ มีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุ ด ณ จุดเชื่อมตอ นั้ น
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ สามารถขอให กฟผ. จั ด ส ง ค า กระแสลั ด วงจรและค า พิ กั ด circuit
breakers ของ กฟผ. ซึ่ งติ ด ตั้ งที่ จุ ดเชื่ อมต อในป จ จุ บั น รวมถึ งที่ ว างแผนในอนาคต ค ากระแส
ลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมตอจะตองไมเกินกวา
(a) 63 kA หรื อ 50 kA และไม เกิ น 85% ของพิ กั ด อุ ป กรณ สํ าหรั บ ระบบไฟฟ า ที่ มี ร ะดั บ
แรงดัน 500 kV และ 230 kV
(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุป กรณ สําหรับระบบไฟฟาที่ มีระดับแรงดัน 115 kV
และ 69 kV
CC7.2.2-P Generating Unit and Power Station Protection Arrangements
CC7.2.2.1-P ระบบป องกั น ของผู ขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมต อและการเชื่อมต อเขากับ ระบบสงของ กฟผ. จะต อง
เปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําที่ระบุไวใน CC7.2.2-P นี้ เพื่อลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ให
นอยที่สุดเมื่อเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC7.2.2.2-P Fault Clearing Time
(a) ค า Fault Clearing Time สํ า หรั บ การเกิ ด เหตุ ผิ ด ปกติ ที่ อุ ป กรณ ข องผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่ อมต อซึ่ งต อตรงเขากับ ระบบสงของ กฟผ. หรือเหตุ ผิด ปกติ ที่อุป กรณ ระบบสงของ
กฟผ. ซึ่งตอตรงเขากับอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่ม
นับตั้งแตเริ่มเกิดเหตุผิดปกติ จนถึง circuit breaker สามารถดับอารกไดสนิ ท ซึ่งตองมี
ชวงเวลาไมเกินกวาขอกําหนดดังนี้
(i) 80 ms ที่ 500 kV
(ii) 100 ms ที่ 230 kV
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง (backup) เผื่อกรณีที่
ระบบป องกั น หลั ก (primary) ทํ างานผิ ด พลาด ซึ่ งระบบป องกัน สํ ารองทั้ งสองชุ ด นี้ จ ะ
ทํ า งานประสานเพื่ อ ให ส ามารถทํ า การปลดวงจรเป น ลํ า ดั บ ขั้ น ได (discrimination)
โดยระบบปองกันสํารองของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip
ออกจากระบบกอน) ในระหว างที่ ระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker
failure protection กําลังทําการ clear fault ที่เกิดขึ้นในระบบสง
นอกจากนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา
จึ งควรที่ จ ะกํ าหนด time delay ของระบบป องกั น สํารองของโรงไฟฟ าไว ที่ 1.5 วิน าที
ซึ่งจะทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารองของ กฟผ.
(c) circuit breaker ที่ทําหนาที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเขากับระบบสง กฟผ. ที่จุดเชื่อมตอใด ๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง
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CC7.2.3-P
CC7.2.3.1-P

CC7.2.3.2-P

CC7.2.3.3-P
CC7.2.3.4-P
CC7.2.3.5-P

circuit breaker failure protection เพิ่ ม ในกรณี เหตุการณ ที่ circuit breaker ทํางาน
ผิดพลาดไมสามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาที่กําหนด circuit breaker failure
protection จะทํ า การสั่ ง trip circuit breaker ตั ว ถั ด ไปซึ่ งอยู ติ ด กั บ circuit breaker
ตัวที่ทํางานผิดพลาดดังกลาว เพื่อตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้
(i) 200 ms ที่ 500 kV
(ii) 200 ms ที่ 230 kV
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(d) Target Dependability Index ของระบบป อ งกั น ต อ งไม ต่ํ า กว า 99.5% ค า นี้ เป น การ
วัดความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนที่เกิดความ
ผิดปกติไดสําเร็จ
การจัดเตรียมอุปกรณ
ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ.
รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ
CCA6
ใน power generation system จะต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบรี เลย ป อ งกั น สํ า หรั บ การเชื่ อ มต อ
โรงไฟฟาเขาในระบบ ทั้งนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของรีเลยใน “EGAT Accepted Relay
List” เพื่อใหมั่นใจวา รีเลยที่ กฟผ. และโรงไฟฟาเลือกใชงานในระบบปองกันดังกลาวจะสามารถ
ทํางานเขากันได
Circuit-breaker failure Protection
เป น ระบบที่ มี ก ารติ ด ตั้ งรี เลย เพื่ อ ตรวจจั บ การทํ างานของ circuit breaker ซึ่ งไม ทํ าการ trip
ภายในเวลาที่ กํ า หนดเมื่ อ เกิ ด fault ซึ่ ง ในระบบนี้ จ ะมี ว งจรการทํ า งานที่ ไปสั่ ง trip circuit
breaker ตัวอื่น ๆ ทุกตัวที่เกี่ยวของ เพื่อที่ทําการแยกสายสงที่เกิด fault ออกจากระบบและตอง
มี lockout relay ทําหนาที่ปองกันไมให circuit breaker reclose (automatic หรือ manual)
จ น ก ว าจ ะ มี ก าร reset lockout relay ให ม ใน ก า รต รว จ จั บ breaker failure จ ะ ใช
instantaneous overcurrent relays ทํ างานร ว มกั น กั บ timing relays เพื่ อให ส ามารถสั่งตั ด
circuit breaker ตัวอื่น ๆ ที่อยูระยะไกลไดทันที (เฉพาะตัวที่เกี่ยวของเทานั้น) ทั้งนี้ รีเลยที่ใชใน
งาน breaker failure protection นี้จะตองแยกจากรีเลยในระบบปองกันอื่น ๆ
Pole-slipping and Loss of Excitation Protection
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ต อ งจั ด ให มี ร ะบบป อ งกั น สํ า หรั บ pole slipping และ loss of
excitation
Metering System
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเงื่อนไข
ที่ระบุใน CCA1-P เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายเขาระบบ
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ต อ งติ ด ตั้ ง Fault Recording System (FRS) และมี ก ารเชื่ อ มต อ
ระบบสื่อสารกับ กฟผ. เพื่อเรียกขอมูลใชในการวิเคราะหหาเหตุผิดปกติ ทั้งนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุน
และชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพื่อใหมั่นใจวา อุปกรณที่ กฟผ. และ ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานในระบบดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได
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CC7.2.3.6-P คาเวลาที่ใชในระบบ FRS ตองถูกควบคุมใหใกลเคียงกับ Standard Time ใหมากที่สุด โดยมีการ
ส งสั ญ ญาณปรั บ เที ย บเวลา (time synchronization signal) จากชุ ด รับ สั ญ ญาณเวลาระบบ
global positioning system (GPS)

CC8-P

CC8.1-P
CC8.1.1-P

CC8.1.2-P

CC8.2-P
CC8.2.1-P

CC8.2.2-P

ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมหนวยวัดคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit, RTU) ที่ใช
กั บ Protocol ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จาก กฟผ. ซึ่ ง มี input/output communication port
จํ า นวนไม น อ ยกว า 2 port (ไม น อ ยกว า 2 IP address) ซึ่ ง สามารถทํ า งานร ว มกั บ ระบบ
redundant master system ข อ ง แ ต ล ะ Control Center (แ ต ล ะ Master System จ ะ
ประกอบดวย 4 redundant connection ทํางานแบบ 1 active connection และ 3 standby
connection) โดย RTU จะทําหนาที่รับสงสัญญาณเพื่อให EGAT Control Center (NCC,BNCC
และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา โดยมีขอกําหนดดังนี้
Monitoring System to EGAT Control Center
Binary Signals
- Generating Unit circuit breaker status (“a” contact)
- Generator “Remote/local control” (MW control) switch (“a” contact)
- Generator “Remote/local control” (MVAr control) switch (“a” contact)
- Generator “Remote/local control” (kV control) switch (“a” contact)
- Generating Unit “Fixed/free” Governor Operation Status (“a” contact)
- Generating Unit fuel status (“a” contact)
- Generating Unit excitation status (“a” contact)
Analog signal (4-20 mA)
- Generating Unit Real power (MW)
- Generating Unit Reactive power (MVAr)
- Generating Unit Frequency (Hz)
- Generating Unit voltage (kV)
- Generating Unit fuel flow rate (T/h, MSCF/h)
Control system from EGAT Control Center
Analog signal to Power Plant (4-20 mA)
- Net Real power output target set-point
- Net Reactive power output target set-point
- kV output target set-point
Binary signal to Power Plant
- MVAr Remote control
Enable / Disable
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kV Remote control
Enable / Disable
Analog input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ตองแสดงคาขอมูลดังตอไปนี้
- คา phase voltage ของ generator
- ค า phase current และ phase voltage ของวงจรสายส ง จากโรงไฟฟ า ไปยั ง สถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.
- คา phase current ของ Line Shunt Reactor
- คา phase current ของทุกๆ Power Transformer ดานแรงดันสูงและ tertiary
winding
Digital input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ตองแสดงคาขอมูลดังตอไปนี้
- contact ทั้ งหมดที่ ถูกสั่ง trip จากการทํางานของระบบป องกัน ในสวนสายส งหรือจาก
ระบบป อ งกั น ของ Line Shunt Reactor , bus , Power Transformer และ breaker
failure protection
- contact ของ reclosing relay ที่ ทํ า งานในส ว นของสายส ง จากโรงไฟฟ า ไปยั ง สถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.
- contact ทั้งหมดที่ทําการรับและสงสัญญาณ teleprotection
- Status ของ breaker ทุกตัวในโรงไฟฟา
- Protection Signal ของ Bay Generator และ Bay Reserve Transformer ที่โรงไฟฟา
- contact ทั้งหมดของ generator, generator transformer และ reserve transformer
(86K , 86X) ที่ถูกสั่ง trip
- status ของ breaker ของ generator transformer และ reserve transformer
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ข อ กํ า หนดของการวั ด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตรและควบคุ ม
ที่จุดเชื่อมตอ
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Monitoring signal
Binary Signals
- Circuit breaker status (“a” contact)
- Ground switch status (“a” contact)
- Disconnecting switch status (“a” contact)
Analog signal (4-20 mA)
- Net Real power (MW)
- Net Reactive power (MVAr)
- Line voltage (kV)
- Bus voltage (kV)
- Bus frequency (Hz)
- Real power Set-point feed-back (MW)
- Upper Net MW regulation limit (MW)
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Lower Net MW regulation limit (MW)
Reactive power Set-point feed-back (MVAr)
Upper Net MVAr regulation limit (MVAr)
Lower Net MVAr regulation limit (MVAr)
Line kV Set-point feed-back (kV)
Upper line kV regulation limit (kV)
Lower line kV regulation limit (kV)
Loading rate (MW/min)
De-loading rate (MW/min)
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ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
และอุปกรณประกอบ รวมทั้งบํารุงรักษาใหระบบทํางานอยางถูกตองตามขอกําหนดตลอดเวลา
ที่ มี การซื้ อขายและ/หรือแลกเปลี่ ย นพลังงานไฟฟ าผานจุ ดเชื่อมต อ ทั้ งนี้ ตําแหน งที่ ติด ตั้ ง
มาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขาไปตรวจสอบและอานคาพลั งงานไฟฟ าไดสะดวก
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองประกอบอุปกรณและเงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
ความตองการทั่วไป (General Requirement)
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขาย ใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาที่ซื้อขายหรือไหล
ผ า น ณ จุ ดเชื่ อ มต อ ระหวางระบบไฟฟ าของ กฟผ. กับ ระบบไฟฟ าของผู ขอเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอ
(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพื่ อ เป น การสํ ารอง ได แ ก ระบบมาตรวั ด ฯ หลั ก (Main Metering Equipment) และ
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment)
(c) ระบบมาตรวัดฯ หลักและระบบมาตรวัดฯ รองตองเปนอิสระตอกัน
(d) ตองไมมีอุปกรณอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาติดตั้งอยูภายใน
วงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบทุกหนวยที่ติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ หลัก
และระบบมาตรวั ด ฯ รอง จะต อ งรองรั บ การสื่ อ สารข อ มู ล จากระบบ Software และ
Hardware ของระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading
(AMR) System) ทั้ งนี้ มาตรวัดฯ และอุป กรณ ป ระกอบจะต องได รั บ การตรวจสอบและ
ยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน
(f) ในกรณีที่พบหรือเห็นวา การเชื่อมตอที่ไมไดระบุไวในขอกําหนดนี้ ซึ่งมีผลกระทบตอระบบ
ไฟฟาของ กฟผ. เชน กรณี ที่จําเปน ตองมีระบบมาตรวัด พลังงานไฟฟาเพิ่ มเติม เพื่ อวั ด
พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเครื่องกํานิดไฟฟาแตละหนวย (UMM, Unit Monitoring Meter)
กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา ซึ่ง
กฟผ. จะแจงเงื่อนไขเพิ่มเติมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบไฟฟาตอไป นอกจากนี้ ใน
กรณี ที่ เกิ ด ความ เสี ย ห ายขึ้ น ต อระบ บ ไฟ ฟ าของ กฟ ผ . แล ะห รื อ บุ ค ค ล ที่ 3
อันเนื่องมาจากการเชื่อมตอดังกลาว ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
Instrument Transformers เพื่อแปลงคากระแสและแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมกับมาตรวัด
หลัก (main energy meter) และมาตรวัดรอง (backup energy meter) ทั้งนี้ตองติดตั้งครบ
ทั้งสามเฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้
(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT)
• CT แต ล ะหน ว ย ต อ งประกอบ 2 แกน (2 Cores) สํ า หรั บ วงจรวั ด ของระบบ
มาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ
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• ความแม นยําของ CT ทั้ ง 2 แกน ตองเปน ไปตามที่ กําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรื อ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือมาตรฐาน IEC , ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเปนฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ เวลา
นั้น
• กระแสพิกัดทางดานแรงต่ําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เ ห มาะสมกั บ วงจรระบ บมาตรวั ด ที่ ใช ง าน (Load
Impedance (Include Equipment) < Burden)
(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)
• ตองเปนชนิ ด Inductive Voltage Transformer แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุดขดลวด 2 ชุด (2 windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตรวัด
รองตามลําดับ
• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ทั้ง 2 ชุด ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน Class 0.2
ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือมาตรฐาน IEC, ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเปนฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ เวลา
นั้น
• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เ ห มาะสมกั บ วงจรระบ บมาตรวั ด ที่ ใช ง าน (Load
Impedance (Include Equipment) < Burden)
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองเปนชนิดอิเล็กทรอนิกสรองรับการวัดวงจร ไฟฟา
ประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัด พลั งงานไฟฟ าได ทั้ ง 4
Quadrants (Export/import Active/reactive energy)
(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามที่ กําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือมาตรฐาน IEC ที่
เที ย บเท ากั น ซึ่งเป นฉบับ ลาสุดที่ป ระกาศใชงาน ณ เวลานั้น ส วน Reactive Energy
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5
(c) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองสามารถวัดคาประมวลผลและบันทึ กขอมูลพลังงานไฟฟ า
แยกตามอั ต ราค าไฟฟ า (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํากวา 4 อัตรา สามารถบั น ทึ ก
ข อ มู ล ก า ร วั ด ป ร ะ เภ ท Load Profile ร า ย ค า บ 1 น า ที แ ล ะ 1 5 น า ที
(Energy/demand) ร ว ม ทั้ ง ค า พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ า ร า ย เดื อ น ห รื อ ร อ บ Billing
(Monthly/billing Energy) และความต อ งการใช ไ ฟฟ า สู ง สุ ด ในรอบเดื อ นหรื อ
รอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate อย า งไรก็ ต ามการบั น ทึ ก
ขอมูลการวัดอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความจําเปนของการใชงาน
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(d) มาตรวัดพลั งงานไฟฟาแตล ะหนว ยตองติดตั้งมาพรอมกับ ชองทางการติดตอสื่อสาร
(communication ports) เพื่อใชสําหรับการสื่อสารขอมูลไมนอยกวา 2 port ที่ทํางาน
เป น อิ ส ระต อ กั น โดยเป น Ethernet ไม น อ ยกว า 1 port รองรั บ การสื่ อ สารแบบ
TCP/IP (IP-based) ใชเปนชองทางการสื่อสารหลัก สําหรับชองทางการสื่อสารที่ 2 จะ
เปน Ethernet หรือ Serial port หรือที่ดีกวา
(e) ตองมีชองการสื่อสารปรับเทียบเวลา (time synchronization port) แยกตางหากจาก
ชองทางการติดตอสื่อสารในขอ (d) สําหรับเชื่อมตอกับชุดรับสัญญาณเวลามาตรฐาน
Time synchronization
การปรั บ เที ย บเวลาของมาตรวั ด พลั ง งานไฟฟ า ที่ ติ ด ตั้ ง ใช ง านทุ ก หน ว ยจะถู ก ควบคุ ม
(Synchronize) ใหมีความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากที่สุดผานชองทางการสื่อสาร
ปรับเทียบเวลาในขอ CCA1.3-P (e) ทั้งนี้ตองติดตั้งระบบปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับ สัญญาณ
นาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock Receiver) ที่ติดตั้ง
ไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น หรือจากแหลงเวลามาตรฐานอื่นที่เชื่อถือได
และเปนที่ยอมรับของ กฟผ. ในกรณีที่มาตรวัดมีเวลาเบี่ยงเบนไปจากเวลามาตรฐานจะตองทํา
การตั้งเวลาของมาตรวัดใหม ทั้งนี้ตองไดรับการยินยอมจาก กฟผ.กอน
การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้
(a) ข อ มู ล ป ระ เภ ท Load Profile ราย ค าบ ทุ ก 1 5 น าที ป ระ ก อ บ ด ว ย ข อ มู ล
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ทั้ ง 4 Quadrants (Export และ Import)
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัดทางดานแรงสูงหรือแรงต่ํา (L-N) ทั้ง 3 เฟส (Van,
Vbn, Vcn) และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซึ่งสามารถเลือกบันทึกไดทั้งดานแรง
สูงหรือแรงต่ํา (Ia, Ib, Ic) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํา
กวา 3 เดือน
(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ข อ มู ล Active/reactive Demand (หรื อ Energy) ทั้ ง 4 Quadrants (Export และ
Import) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน
(c) ขอมูลประเภทคาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy)
และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand)
แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 1 ป
(12 เดือน)
การบันทึกขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา
มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟา
การสื่อสารขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ระบบโทรมาตร (AMR) คือ ระบบเรียกขอมูล คามาตรวัดพลังงานไฟฟา (Automatic Meter
Reading (AMR) System) จากจุ ด ซื้ อ ขายไฟฟ า ผ า นระบบสื่ อ สารมาเก็ บ รวบรวมไว เป น
ฐานขอมูล ที่สวนกลาง กฟผ.
CCPA-4

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

CCA1.7-P
CCA1.8-P
CCA1.9-P

CCA1.10-P

(a) ระบบโทรมาตรซื้ อขายไฟฟ าของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR)
System) จะต อ งสามารถสื่ อ สารกั บ มาตรวั ด พลั ง งานไฟฟ า ได ทุ ก หน ว ย เพื่ อ
วัตถุประสงคการรวบรวมขอมูลที่บันทึกไวในมาตรวัดฯ และ/หรือ การตรวจสอบการ
ทํางานของมาตรวัดฯ ผานเครือขายสื่อสารจากระยะไกล
(b) อุปกรณ สื่อสารที่เกี่ยวของทั้งหมดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของระบบสื่อสารที่ใชงาน
และตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.
Loss-of Potential Alarm
แต ล ะวงจรการวั ด ของมาตรวั ด พลั งงานไฟฟ าต อ งมี loss of potential alarm ไว สํ าหรั บ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร
Test switch
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ Watt/VAR transducer ตองมี test switch สําหรับ
แยกวงจรใหมีอิสระตอกันในกรณีที่ทําการบํารุงรักษาหรือการสอบเทียบมาตรวัด
Power Supply for Metering Equipment
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ที่มั่นคงนาเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวามาตรวัดพลังงานไฟฟา
ทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา
อุปกรณปองกันวงจรแรงดัน
โรงไฟฟ าต อ งติ ด ตั้ ง Circuit Breaker สํ าหรั บ ป อ งกั น การลั ด วงจรของวงจรแรงดั น ไฟฟ า ที่
Junction box ดานแรงต่ําของหมอแปลงแรงดัน

CCPA-5

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต

CCA2-P

ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม

CCPA-6

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟา
ขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

CC-S

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-S

บทนํา

CC1.1-S

ข อ กํ า หน ดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต อ ระบ บ โครงข า ยไฟ ฟ าของ กฟ ผ. ส ว นนี้ ใช กั บ
ผูขอเชื่อมตอ ดังนี้
- ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ
กฟผ.
- โรงไฟฟาของ กฟผ.
- ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar เฉพาะกําลังผลิตที่ไดจากพลังงานแสงอาทิตย
ซึ่ งมี ค วามประสงคจ ะเชื่ อมต อ โรงไฟฟ ากั บ ระบบโครงขายไฟฟ าครั้ งแรกหรือ ผูเชื่ อ มต อ ที่
ประสงคขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอ
ภายในโรงไฟฟาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดย กฟผ. จะเปนผูพิจารณาการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความมั่นคงระบบไฟฟ าในภาพรวม
ไมใหกระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ใช
ในการพิ จ ารณาการเชื่ อมต อระบบโครงข ายไฟฟ าด านเทคนิ ค การออกแบบรายละเอี ย ด
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาโรงไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

CC2-S

วัตถุประสงค

CC2.1-S

วัตถุประสงคของขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้
มีดังนี้
(a) เพื่ อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมต อกั บ
ระบบโครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพ
การใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ.
(b) เพื่อกําหนดขอกําหนดพื้นฐานอยางชัดเจนและครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอ
ดานเทคนิคขั้นต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมทั้งรายละเอียด
ทางเทคนิคของอุปกรณ ไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งที่จุดเชื่อมตอ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอื่น ๆ และ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
(c) เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟาขนานกับระบบโครงขาย
ไฟฟาเปนไปดวยความปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
(d) เพื่อกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟ า
ภายในโรงไฟฟาใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CCS-1

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

CC3-S

คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3.1-S

กฟผ. จะดําเนิ นการเพื่อใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุด ติดตั้ งมาตรวัด เปน ไปตามเกณฑ การ
ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้
(a) ความถี่ระบบไฟฟาเทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง
50.5 Hz (ยกเวนกรณี ที่มีเหตุผิ ดปกติ หรือภาวะฉุกเฉิน คาความถี่อาจมีความเบี่ ยงเบน
มากกวา ±0.5 Hz)
(b) คาแรงดันระบบไฟฟาเทากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในชวง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณีที่มีการรองขอหรือมีเหตุจําเปนอื่น ๆ ที่
กฟผ. พิจารณาแลวเห็นสมควรและเปนประโยชนตอการควบคุมระบบไฟฟา กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในภาวะปกติเกินกวาคาที่กําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10%
ของ Base Voltage)
(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางที่ 1.1 (ยกเวนกรณี ที่มี
การเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ)
ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ
230 kV หรือสูงกวา
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปนจํานวนเทาของ 3
อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก
(%)
(%)
(%)
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)
ความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3%
(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage
Unbalance ไวตามตารางที่ 1.2 (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%)
CCS-2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

ตารางที่ 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน
ระดับแรงดันไฟฟา
ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%)
230 kV หรือสูงกวา
0.8
69 และ 115 kV
1.4
(e) แรงดั น กระเพื่ อม กฟผ. จะรักษาระดับ การเปลี่ย นแปลงของแรงดัน ไฟฟ า ณ จุดติ ดตั้ง
มาตรวัด ระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. และบริเวณที่มีความตองการไฟฟาซึ่งทําใหเกิด
แรงดันกระเพื่อมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวาตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้น (Pst) และคาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลตอระบบ
ไฟฟา ณ จุดใด ๆ
ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม
115 kV หรือต่ํากวา
มากกวา 115 kV

Pst
1.0
0.8

Plt
0.8
0.6

CC3.2-S

สภาพการณตาง ๆ ที่ยกเวนในขอ CC3.1-S อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบไมสามารถจัดหา active
power และ/หรื อ reactive power ได เ พี ย งพอ หรื อ อาจมี เ หตุ ก ารณ ใด ๆ ที่ จั ด ว า เป น
Significant Incident เกิดขึ้น ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ใน
การรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเงื่อนไขในขอ CC3.1-S
กรณี Significant Incident ที่ ส งผลให บุ ค คลได รั บ บาดเจ็ บ แต ไม มี ผ ลกระทบต อ ระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเงื่อนไขในขอ CC3.2-S นี้

CC4-S

ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา

CC4.1-S

การยื่นขอมูลการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ภายหลังประกาศรับซื้อไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการ
ยื่นรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณใหแก กฟผ. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3)
ในกรณี ที่มี การเชื่ อมต อ ผ า นระบบโครงข ายไฟฟ าของการไฟฟ าฝายจํ าหน าย ผูขอเชื่อ มต อ/ผู
เชื่อมตอมีหนาที่สงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมตอระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา
ฝายจําหนายใหแก กฟผ. เพื่อใชเปนขอมูลจุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
รายละเอียดขอมูลที่ใชในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค
(a) ข อมู ล ทั่ ว ไปในการขอเชื่ อ มต อ เข ากั บ ระบบโครงข ายไฟฟ าของ กฟผ. กํ าหนดให ผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 และ CCA3

CC4.2-S
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
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(b) กรณี ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟ าที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนั ส
โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ กาซ
ชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2
(c) กรณี ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟา
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 a)
(d) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟา กําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 b)
(e) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS)
หรื อ เป น ผู ส ร างหน ว ยผลิ ต ไฟฟ าที่ ใช BESS กํ าหนดให ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ จั ด ส ง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 c)
ทั้งนี้ เนื่ องจากรายละเอี ยดขอมูล เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาอาจมี การเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมมาให
ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาโดยการเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพิ่มเติม
จะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และกรณีที่พิจารณาแลวสงผลกระทบทําให
เกิดปญหากับระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การปรับปรุงระบบไฟฟาที่เกี่ยวของทั้งหมด
หากผู ข อเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อ มต อ ไม แจ งข อ มู ล ดั งกล าวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลั ง กฟผ. จะ
ดําเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ.
เพื่อใหการเชื่อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟา
รวมถึงนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑตาง ๆ ที่
กฟผ. กําหนด เมื่อผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณใหแก
กฟผ. แลว
หลักเกณฑที่ใชในการศึกษาระบบไฟฟา
พิจารณาตามศักยภาพระบบสงไฟฟา (Grid Capacity) ซึ่งครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้
(a) การศึกษาการไหลของกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study)
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study)
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟาแบบชั่วครู (Transient Stability Study)
กฟผ. จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อรองรับการเชื่อมตออยางมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานใหมีการลงทุนต่ําสุด โดยหลังจากการเชื่อมตอระบบสงไฟฟาของ กฟผ.
จะตองรองรับเกณฑตาง ๆ ดังนี้
เกณฑทั่วไป (General Criteria)
กําหนดใหอุปกรณไฟฟาในระบบทุกตัวตองทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันที่สภาวะปกติและ
ทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันที่เหตุผิดปกติเมื่อเกิดเหตุการณที่มีอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งที่ถูก
CCS-4

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกฟผ.
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำที่มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
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ใช้งำนอยู่ในระบบแล้วเกิดหลุดออกจำกระบบ (มำตรฐำนควำมมั่นคง N-1) เช่น สำยส่ง 1 วงจร
เกิดลั ดวงจรแล้ ว ถูก ปลดออกจำกระบบ โดยอุป กรณ์ ไฟฟ้ ำที่ ใช้ศึกษำในสภำวะผิ ดปกติ ได้แ ก่
สำยส่ง หม้อแปลง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ในกำรวำงแผนระบบไฟฟ้ำ กฟผ. ได้กำหนดค่ำ ขีดจำกัด ที่สภำวะปกติ และสภำวะผิดปกติ ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีอยู่ในระบบภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ำยไฟฟ้ำแล้ว ดังนี้
 ค่ำขีดจำกัดแรงดันทีส่ ภำวะปกติอยู่ในช่วง 98 ถึง 105 % ของ Base Voltage
 ค่ำขีดจำกัดแรงดันทีเ่ หตุผิดปกติอยู่ในช่วง 92 ถึง 108% ของ Base Voltage
เกณฑ์ในภำวะคงตัว (Steady – State Criteria)
โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ต้องรักษำระดับ แรงดัน ไฟฟ้ำให้ ไม่เกินขีดจำกัดแรงดัน ที่
สภำวะปกติเมื่อระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. ทำงำนที่ภำวะปกติและรูปแบบของกำรไหลของกำลังไฟฟ้ำ
ในระบบส่งไฟฟ้ำที่สภำวะปกติควรมีกำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำเหลือ
ประมำณ 40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำควรจะทำงำนอยู่ภำยในขีดจำกัดของกำลังไฟฟ้ ำรี
แอกทีฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ นอกจำกนี้กำรควบคุมแรงดันสำมำรถกำหนดได้
จำกเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ แท็ปหม้อแปลงไฟฟ้ำและกำรชดเชยกำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ เพื่อให้มีค่ำควำม
สูญเสียในระบบไฟฟ้ำน้อยที่สุด
โดยเมื่ อ มี อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ ำตั ว ใดตั ว หนึ่ งหลุ ด ออกจำกระบบไฟฟ้ ำ โรงไฟฟ้ ำของผู้ ข อเชื่อ มต่ อ /ผู้
เชื่อมต่อจะต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติได้ โดยไม่ต้องมีกำร
แก้ไขระบบ แต่สำมำรถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบทำงำนเร็ว รวมทั้งกำรตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
รีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพื่อรักษำระบบไฟฟ้ำไว้ได้
กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ลัดวงจรในระบบไฟฟ้ำภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้ เชื่อมต่อจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. จะต้องทำให้ค่ำกระแสลัดวงจรที่แต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง ไม่เกิน
85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ำสุดในแต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงนั้น ๆ
เกณฑ์ด้ำนเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ (Stability Criteria)
โรงไฟฟ้ ำของผู้ ขอเชื่อ มต่ อ /ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งรักษำเสถีย รภำพระบบไฟฟ้ ำ กฟผ. (Transient
Stability) เมื่อเกิดกำรลัดวงจรแบบสำมเฟสบนสำยส่งวงจรใดวงจรหนึ่งหรือหม้อแปลงชุดใดชุด
หนึ่ง และมีกำรปลดวงจรที่เกิดกำรลัดวงจรนั้นภำยในระยะเวลำที่กำหนดหลังเกิดกำรลัดวงจร ดังนี้
4 ไซเคิล (80 มิลลิวินำที)
: สำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป
5 ไซเคิล (100 มิลลิวินำที) : สำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์
7 ไซเคิล (140 มิลลิวินำที) : สำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์
ขอบเขตงำนควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง
กฟผ. จะดำเนินกำรสรุปขอบเขตงำนในกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
รวมถึงกำรปรั บ ปรุ งหรื อติด ตั้งอุปกรณ์ เพิ่ม เติม เช่น Capacitor, SVC, CT/PT หรือ PSS ทั้งใน
อุปกรณ์โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่ อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อและกำรขยำยระบบไฟฟ้ำในส่ วนของ กฟผ. เพื่อ
ควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ โดย กฟผ. จะดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำเพื่อเชื่อมต่อเฉพำะจุด
เชื่อมต่อในบริเวณพื้นที่ กฟผ. และ/หรือ เขตเดินสำยไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนระบบกำรเชื่อมต่อส่วน
อื่นผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องดำเนินกำรก่อสร้ำงเองตำมมำตรฐำนของ กฟผ. และ/หรือ กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจำหน่ำย
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
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การแจงคาใชจาย
กฟผ. จะแจงคาใชจายในการขออนุญาตเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (เชน คาใชจายในการขยาย/
ปรับปรุงระบบสงไฟฟา/ปรับปรุงระบบควบคุมและปองกัน คาออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งคา
ศึกษาระบบไฟฟา) เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอพิจารณากอนทําสัญญา ทั้งนี้ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายดังกลาวทั้งหมด
การดําเนินการในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ภายหลัง กฟผ. แจงอนุญาตใหเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาพรอมแจงคาใชจายในการขออนุญาต
เชื่ อมต อระบบโครงข ายไฟฟ า ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่ อมตอตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่เปน
เงื่อนไขในการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาใหครบถวนตามประกาศและระเบียบการรับซื้อไฟฟาในคราว
นั้น ๆ กอนดําเนินการทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถดําเนินโครงการใหสําเร็จตามกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาที่
ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา
กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันเริ่มตน First Energization โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของแผนงานกอสรางระบบ ซึ่งหากไมแลวเสร็จตามแผนการเชื่อมตอโรงไฟฟาเขาระบบจะสงผล
กระทบตอความมั่นคงระบบโครงขายไฟฟา
การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเชื่อมตอ
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ทุ ก รายต อ งปฏิ บั ติ ค รบตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก (First
Energization) ดังนี้
(a) ผูเชื่อมตอจะตองนําสงขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ ไฟฟาที่จะเชื่อมตอเขา
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาตามขอกําหนดเกี่ ยวกับ การเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. ให กฟผ. พิจารณาลวงหนากอนกําหนดวันเริ่มตนการรับไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาครั้งแรกไมนอยกวา 60 วัน
(b) ผูเชื่อมตอจะตองนําสงขอมูลคุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอให กฟผ.
พิจารณาลวงหนากอนกําหนดวันเริ่มตนการรับไฟฟาจากระบบครั้งแรกไมนอยกวา 60 วัน
และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลังจากที่นําสงแลว ผูเชื่อมตอจะตองสงขอมูลลาสุดให
กฟผ. ทราบทันที ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลังวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาตามสัญญา
(c) กฟผ. จะพิ จ ารณาแจ งผลให ผู เชื่ อ มต อ ทราบภายใน 45 วั น หลั งจากได รั บ ข อ มู ล ของ
ผูเชื่อมตอครบถวน
ทั้งนี้หากผูเชื่อมตอนําสงขอมูลไมครบถวนตามกําหนดระยะเวลา กฟผ. จะไมอนุญาตใหผูเชื่อมตอ
ทําการรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก จนกวาผูเชื่อมตอจะนําสงขอมูลขางตนครบถวน
และ กฟผ. ไดพิจารณาตามกําหนดระยะเวลาขางตนแลว
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CC5-S

ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

CC5.1-S

อุป กรณ ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ หมายถึง อุปกรณ และเครื่องจักรตาง ๆ ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่ อมต อเป น เจ า ของ โดยมี การเชื่อมตอเขากับ ระบบไฟฟาและเปน อุป กรณ ที่ จําเป น ตองใชใน
กระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาที่โรงไฟฟาจายเขาระบบ
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-S ดังนี้
ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึงมี
การบํารุงรักษาที่สอดคลองตาม Prudent Utility Practice และตองสามารถทํางานไดเปนปกติ
ภายใตสภาวะเงื่อนไขของระบบตามที่กําหนดไวใน CC3.1-S
นอกเหนื อจากที่ ร ะบุ ไวใน CC5.2.1-S อุป กรณ ของผู ขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมต อทุ กรายการจะต อ ง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
(a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices, power
transformers, voltage transformers, reactors, current transformers, surge
arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps, coupling
devices, external heavy polluted condition insulation และ insulation coordination
จะตองสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเวนบางอุปกรณซึ่งมีการ
ระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอื่น
(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิตและทดสอบจากที่ซึ่งผานการรับรองตามขอกําหนดการ
รับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาที่ กฟผ. ยอมรับ
ขอกําหนดอุปกรณสําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งออกแบบ จั ด หาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ โรงไฟฟ าที่ จ ายไฟฟ าได ต าม
คุณลักษณะดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Terminal
Unit: RTU) และระบบสื่ อ สาร เพื่ อ ใช ในการเชื่ อมต อ RTU ของผู ข อใช บ ริก ารกั บ ระบบ
ควบคุ ม ระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศู น ย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ที่ กฟผ. กําหนด รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอ RTU
กับ SCADA ของศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า โดยผู ขอเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อมต อเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมต อตองมีอุป กรณ ควบคุมการทํางานเพื่อปองกัน การจายไฟฟาเขาสู
ระบบไฟฟ าของการไฟฟ าในขณะที่ระบบไฟฟ าของการไฟฟ าไมมีไฟฟ า โดยต องสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนยควบคุมระบบไฟฟา
(c) กฟผ. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมสําหรับการจายไฟฟาแบบแยกตัวอิสระ (Islanding)
จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
(d) ติดตั้งอุปกรณเพื่อใหสามารถ Synchronization กับ Generator Breaker หรือจุดเชื่อมตอ
ระบบที่กําหนด

CC5.2-S
CC5.2.1-S
CC5.2.2-S

CC5.3-S
CC5.3.1-S
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CC5.3.2-S
CC5.3.3-S

CC5.3.4-S
CC5.3.5-S

(e) ตั้ ง ค า Setting ของ Frequency Relay ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานของ กฟผ. และ
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 เพื่อใหระบบ
Under-frequency Load Shedding ของการไฟฟาทํางานกอนการปลดโรงไฟฟา ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณขาดกําลังผลิตในระบบของการไฟฟา เพื่อไมใหการควบคุมความถี่ของระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟามีผลกระทบมากขึ้น
(f) ตั้งคา Setting ของ Voltage Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4
(g) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมระบบควบคุมตัวประกอบกําลัง เพื่อใชในการรักษา
ระดับแรงดันใหอยูในเกณฑที่กําหนด หรือตามที่ศูนยควบคุมระบบไฟฟาของ กฟผ. สั่งการ
(h) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ที่จุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม
CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
(i) ต องควบคุ ม ไม ให ส ร างแรงดัน กระเพื่ อ มที่ จุดติด ตั้งมาตรวัดเกิ น กวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรั บ ปรุ งความน าเชื่ อถื อ ได ข อง
ระบบไฟฟ าของ 3 การไฟฟ า รายละเอีย ดตาม CCA8 โดยหากมี การปรับ ปรุงข อกํ าหนด
กฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
(j) ในกรณี ที่ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมตอประสงคติดตั้งอุป กรณ สําหรับ โรงไฟฟา ทั้งชนิดที่ไมใช
อุปกรณ Inverter และ ใชอุปกรณ Inverter หรือ BESS ใหดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
CC5.4-S และ CC5.5-S โดยแยกตามชนิดของอุปกรณ
หมอแปลงเชื่อมตอเขาระบบสง
Tap ของหมอแปลง (On-Load/Off-Load) จะตองออกแบบให สามารถปรับเพื่ อจาย Reactive
Power ไดตามชวงของ Power Factor ที่กําหนดจากต่ําสุดถึงสูงสุด
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ใชในการปลดโรงไฟฟา
(a) โรงไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณเพื่อปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
เพื่อความมั่นคง
(b) โรงไฟฟ าอาจถูกกํ าหนดให ป ลดเครื่องออกจากระบบไฟฟ าโดยอัตโนมั ติจากการกําหนด
หนาที่หรือปลดโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาผาน Remote Control เพื่อความมั่นคงในระบบ
เมื่อโรงไฟฟาปลดออกโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไมขนานเครื่องกลับเขามาโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ระบบปองกัน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาตามมาตรฐานระบบปองกันของการไฟฟา
ในการปองกัน Fault ที่เกิดขึ้น ทั้งในดานของโรงไฟฟาและดานของการไฟฟา
คุณภาพไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาใหสามารถจายไฟฟาไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟาเกี่ยวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage Unbalance และ Resonance
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CC5.3.6-S

การควบคุมแรงดัน (kV Control)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โรงไฟฟาทุกประเภทตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดันแก
ศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยจะตองจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไวอยางนอย 4 Mode ดังนี้
(a) Remote High Side Voltage Control คื อ การควบคุ ม แรงดั น ด า น High Side ของ
Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการไปถึงระบบ
ควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่ อ มต อจะต อ งจั ด เตรี ย ม Point Control And Monitor ทั้ ง Analog และ Digital ให
ครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup ตามมาตรฐาน
ของระบบ SCADA
(b) Remote High Side MVAR Control คื อ การควบคุ ม Reactive Power ด า น High
Side ของ Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการ
ไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ทั้ง Analog และ
Digital ให ครอบคลุ มการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup
ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
(c) Local High Side Voltage Control คื อ การควบคุ ม แรงดั น ด า น High Side ของ
Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุดวิสัย ทําให ระบบสื่อสารหรืออุป กรณ ตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศู น ย ควบคุ ม ระบบไฟฟ าผ านระบบ Voice Communication หรืออื่น ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร
(d) Local High Side MVAR Control คื อ การควบคุ ม Reactive Power ด าน High Side
ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุสุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุม Reactive
Power ดาน High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง
โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรือ
อื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
ในกรณีที่ใช Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ตองใช Voltage Droop ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1 Unit ขึ้นไปที่
เชื่อมตอเขากับบัสหรือระบบสง โดย Voltage Droop นี้ตองสามารถเพิ่ม-ลด MVar ใน
ทิศทางเดียวกัน และปรับให MVar ของแตละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาที่
ระบุใน Capability Curve
สํ า หรั บ ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ ใช อุ ป กรณ Inverter จะต อ งสามารถ Remote ไป
ควบคุมแรงดันตามที่ศูนยควบคุมระบบไฟฟาสั่งการได
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

CC5.4-S
CC5.4.1-S

ขอกําหนดอุปกรณสําหรับโรงไฟฟาชนิดที่ไมใชอุปกรณ Inverter
การควบคุมความถี่
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาที่สามารถทํางานได ภายใต
เงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปที่ S-1)
• กรณีความถี่ไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพื่อทําใหความถี่ของระบบไฟฟากลับมา
อยูที่ 50.00 ± 0.5 Hz โดยในชวงเวลาดังกลาวผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะไดรับการ
ยกเวนจากเงื่อนไขที่เกี่ยวของหลังวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
• กรณี ค วามถี่ ต่ํ า กว า 48.00 Hz หรื อ สู ง กว า 51.00 Hz ต อ เนื่ อ งเกิ น 1 นาที ผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• กรณีความถี่ต่ํากวา 47.90 Hz หรือสูงกวา 51.10 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

รูปที่ S-1 แสดงชวงความถี่และหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดที่ไมใชอุปกรณ Inverter
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

การควบคุมแรงดัน
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band ดังนี้
ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band
=
± 0.3 kV
ระดับแรงดันตั้งแต 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band
=
± 0.5 kV
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟ าของการไฟฟาไดโดยไมถือเปน เหตุของผูขอเชื่ อมตอ/ผูเชื่ อมต อ
ดังนี้ (รูปที่ S-2)
• กรณีแรงดันสูงกวา 130% ของ Base Voltage
• กรณีแรงดันสูงกวา 120% จนถึง 130% ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 1 วินาที
• กรณีแรงดันสูงกวา 110% จนถึง 120% ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 10 วินาที
• กรณีแรงดันต่ํากวา 90% จนถึง 85 % ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 10 วินาที
• กรณีแรงดันต่ํากวา 85% ของ Base Voltage
Voltage Ride Through Requirement (Non-Inverter Type)
1.4

Generating plants may trip above high voltage requirement

1.3
1.2
1.1
Connected
ConnectedArea
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1.0
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CC5.4.2-S
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รูปที่ S-2 แสดงชวงแรงดันและหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดที่ไมใชอุปกรณ Inverter
(b) ผูขอเชื่ อมต อ/ผูเชื่ อมต อต องสามารถรับ หรือจ าย Reactive Power ที่คา Power Factor
อยู ร ะหว า ง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพื่ อ รั ก ษาแรงดั น ที่ จุ ด ติ ด ตั้ ง มาตรวั ด ให
เหมาะสมกั บความตองการใช Reactive Power ของระบบไฟฟ าในแตละช วงเวลาตามที่
กฟผ. กําหนด
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

CC5.5-S

CC5.5.1-S

CC5.5.2-S

ขอกําหนดพิเศษของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดที่ใชอุปกรณ Inverter
ขอกําหนดนี้ใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับการพิจารณารายละเอียดในการเชื่อมตอโรงไฟฟาที่ใช
Inverter ในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า (เชน กังหัน ลมประเภท Full-Converter หรือ DFIG หรื อ
เซลลแสงอาทิตย หรือ BESS) เขากับระบบโครงขายไฟฟา
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ดขึ้ น กั บ ระบบโครงขายไฟฟาจะขึ้น กับ บริเวณของโครงข ายไฟฟาที่ โรงไฟฟ า
เชื่อมตอ ดังนั้น การไฟฟาจะทําการพิจารณาเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟา
เพื่อใหอุปกรณโรงไฟฟาหรือระบบผลิตไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีคุณภาพสอดคลองกับ
แบบจําลองทางคอมพิวเตอรที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ เพื่อ
รักษาความมั่นคงระบบไฟฟา ดังนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดผลการทดสอบ
คาพารามิเตอรที่สําคัญและวิธีการทดสอบเทคโนโลยีที่ระบบผลิตไฟฟาสามารถทําไดตามที่ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชจากสถาบันหรือหนวยงานทดสอบที่นาเชื่อถือ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(a) ระบบผลิตไฟฟาจะตองผานการทดสอบจากหองทดสอบที่ กฟผ. ยอมรับ
(b) หองทดสอบตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานหองทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผาน
การตรวจสอบสอบจากหนวยงาน/สถาบันที่เปนกลางในประเทศที่ กฟผ. ยอมรับ
(c) ระบบผลิตไฟฟาที่ผานการทดสอบจากหองทดสอบในตางประเทศตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองผลการทดสอบจากหนวยงาน/สถาบันที่เปนกลางในประเทศหรือ กฟผ. กอน
ในกรณี ที่ ผ ลการทดสอบค า พารามิ เตอรที่ สําคัญ ไม ตรงกั บ แบบจําลองทางคอมพิ ว เตอรที่ ผูข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ใหผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอตองปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาดังกลาวใหอยูในเกณฑที่ กฟผ. ยอมรับ หรือในบางกรณี
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
คาพารามิเตอรที่สําคัญของระบบผลิตไฟฟาที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดเปลี่ยนแปลงไป โดย กฟผ.
เปนผูแจงคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาดังกลาว และหากมีขอบเขตการปรับปรุงระบบ
ผลิตไฟฟาในสวนของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กฟผ. จะแจงใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดําเนินการ
ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟา ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองดําเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาให
แลวเสร็จกอนการจายไฟฟาเขาระบบ
การควบคุมความถี่
ผู ข อเชื่ อ มต อ/ผู เชื่ อ มต อ ต อ งออกแบบ จั ดหาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ โรงไฟฟ าที่ ส ามารถทํ างานได
ภายใตเงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปที่ S-3)
• กรณีความถี่ไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพื่อทําใหความถี่ของระบบไฟฟากลับมา
อยูที่ 50.00 ± 0.5 Hz ทั้งนี้ในการเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาใหเปนไปตามความสามารถของ
กําลังผลิตไฟฟาคงเหลือ
• กรณี ที่ความถี่สูงกวา 51.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปรับลดกําลังผลิตไฟฟ า
ด ว ยสั ด ส ว น 40% ต อ 1 Hz ของกํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ขณะนั้ น (Gradient Reduced
Power At 40 %/Hz Of The Instantaneously Available Power)
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

• กรณีความถี่ต่ํากวา 47.00 Hz หรือสูงกวา 52.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาได

รูปที่ S-3 แสดงชวงความถี่และหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดที่ใชอุปกรณ Inverter
CC5.5.3-S

การควบคุมแรงดัน
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band ดังนี้
ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band
=
± 0.3 kV
ระดับแรงดันตั้งแต 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band
=
± 0.5 kV
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถทนตอสภาพแรงดันที่เปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพื้นที่
Connected Area โดยมีเงื่อนไขการควบคุมการจาย Active Power และReactive Power
ดังนี้ (รูปที่ S-4)
• แรงดั น ระหว าง 15% – 110% ของ Base Voltage ต องรับ Reactive Power จาก
ระบบโครงข ายไฟฟ า หรื อ จ าย Reactive Power เข าสู ร ะบบโครงข า ยไฟฟ า โดย
สามารถลด Active Power ลงเปนสัดสวนกับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

• แรงดั น ระหว าง 0% – 15% ของ Base Voltage ต อ งจ า ย Reactive Power เข า สู
ระบบโครงข า ยไฟฟ าเต็ม ที่ ที่ ก ระแส Ireactive เท ากั บ ค าพิ กัด กระแสของอุ ป กรณ
Inverter และตองจาย Active Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟาโดยเร็วที่สุด
Voltage Ride Through Requirement (Inverter Type)
1.4

Generating plants may trip above high voltage requirement

1.3
1.2
1.1

Voltage at Point of Connection (Per unit)

1.0

Connected Area

0.9
0.8
10 seconds

2.5 seconds
0.6

0.4

Generating plants may trip below
Low Voltage Requirement
Fault
incident at
Time = 0
second.

0.2

0.15 seconds
0
-1

0

1

2

3

...

10

11

Time (Seconds)

รูปที่ S-4 แสดงชวงแรงดันและหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดที่ใชอุปกรณ Inverter
กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากแรงดันใน
ระบบโครงขายไฟฟาขณะนั้นสูงกวา 40% ของ Base Voltage ผูเชื่อมตองสามารถขนาน
กลับเขาสูระบบโครงขายไดภายใน 2 วินาที
(b) ผูขอเชื่ อมต อ/ผูเชื่ อมต อต องสามารถรับ หรือจ าย Reactive Power ที่คา Power Factor
อยู ร ะหว า ง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพื่ อ รั ก ษาแรงดั น ที่ จุ ด ติ ด ตั้ ง มาตรวั ด ให
เหมาะสมกั บความตองการใช Reactive Power ของระบบไฟฟ าในแตละช วงเวลาตามที่
กฟผ. กําหนด
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REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ข อ มู ล การวางแผนด านปฏิ บั ติ การ ซึ่ งเป น ส ว นหนึ่ งของรายละเอี ย ดข อ มู ล การวางแผนที่ ผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเปน ภายหลังจากที่โรงไฟฟาไดเริ่มจายไฟเขาระบบและทํา commissioning โดยคาที่ทํา
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ให ม จ ะ เรี ย ก ว า Registered Operating Characteristics ซึ่ ง จ ะ ส ะ ท อ น
คาความสามารถจริงของเครื่องสอดคลองตาม Prudent Practice

CC7-S

ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ.

CC7.1-S

ในการเชื่อมตอระหวางโรงไฟฟ ากั บระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ. จะใช circuit breaker ที่ มี
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมตอนั้น โรงไฟฟาสามารถ
ขอให กฟผ. จั ด ส งค ากระแสลั ด วงจรและค าพิ กั ด circuit breakers ของ กฟผ. ซึ่ งติ ด ตั้ งที่ จุ ด
เชื่อมตอในปจจุบันรวมถึงที่วางแผนในอนาคต คากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมตอจะตองไมเกิน
กวา
(a) 63 kA หรือ 50 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน
500 kV และ 230 kV
(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 115 kV และ
69 kV
Generating Unit and Power Station Protection Arrangements
ระบบปองกันโรงไฟฟาและการเชื่อมตอเขากับระบบสงของ กฟผ. จะตองเปนไปตามขอกําหนด
ขั้นต่ําที่ระบุไวใน CC7.2.2-S นี้ เพื่อลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ใหนอยที่สุดเมื่อเกิดเหตุ
ผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟา
โดยหากผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ที่ เชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ของ กฟภ. ระหว า งสถานี
ไฟฟ าแรงสู งของ กฟผ. และ สถานี ไฟฟ าของ กฟภ. ในรูป แบบ CUT & TURN ตองปฏิบัติต าม
รายละเอี ย ดรู ป แบบการเชื่ อ มต อ มี ร ายละเอี ย ดตามสิ่ ง แนบ CCA5 โดยหากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดการออกแบบดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
Fault Clearing Time
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติที่อุปกรณโรงไฟฟาซึ่งตอตรงเขากับ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. หรือเหตุผิดปกติที่อุปกรณระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ซึ่งต อตรงเขากั บ อุป กรณ ของโรงไฟฟา โดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับ ตั้งแตเริ่มเกิดเหตุ
ผิ ด ปกติ จนถึ ง circuit breaker สามารถดั บ อารก ได ส นิ ท ซึ่ งต อ งมี ช ว งเวลาไม เกิ น กว า
ขอกําหนดดังนี้
(i) 80 ms ที่ 500 kV
(ii) 100 ms ที่ 230 kV
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV

CC7.2-S
CC7.2.1-S

CC7.2.2-S
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CC7.3-S
CC7.3.1-S

CC7.3.2-S

(b) ทั้งโรงไฟฟา และ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง (backup) เผื่อกรณีที่ระบบปองกัน
หลั ก (primary) ทํ างานผิ ดพลาด ซึ่ งระบบปองกั น สํารองทั้ งสองชุ ดนี้ จ ะทํ างานประสาน
เพื่อใหสามารถทําการปลดวงจรเปนลําดับขั้นได (discrimination) โดยระบบปองกันสํารอง
ของโรงไฟฟาจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ในระหวางที่ระบบ
backup protection ของ กฟผ. หรื อ breaker failure protection กํ าลั งทํ าการ clear
fault ที่เกิดขึ้นในระบบโครงขายไฟฟา
นอกจากนี้ เพื่ อปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา
จึงควรที่จะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวที่ 1.5 วินาที ซึ่งจะ
ทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารองของ กฟผ.
(c) circuit breaker ที่ทําหนาที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอโรงไฟฟา
เข า กั บ ระบบโครงข ายไฟฟ า กฟผ. ที่ จุ ด เชื่ อ มต อ ใด ๆ นั้ น จะต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง circuit
breaker failure protection เพิ่ม ในกรณีเหตุการณที่ circuit breaker ทํางานผิดพลาดไม
สามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาที่กําหนด circuit breaker failure protection
จะทํ า การสั่ ง trip circuit breaker ตั ว ถั ด ไปซึ่ ง อยู ติ ด กั บ circuit breaker ตั ว ที่ ทํ า งาน
ผิดพลาดดังกลาว เพื่อตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้
(i) 200 ms ที่ 500 kV
(ii) 200 ms ที่ 230 kV
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(d) Target Dependability Index ของระบบป องกั น ตองไม ต่ํ ากวา 99.5% คานี้เป น การวัด
ความสามารถของระบบป อ งกั น ในการสั่ ง circuit breaker ตั ด วงจรในส ว นที่ เกิ ด ความ
ผิดปกติไดสําเร็จ
การจัดเตรียมอุปกรณ
ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ.
รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ
CCA6
ใน power generation system จะตองมีการติ ดตั้งระบบรีเลยป องกั นสําหรับการเชื่ อมตอของ
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ เข าในระบบ ทั้ งนี้ กฟผ. ได กํ าหนดรุ น และชนิ ด ของรี เลย ใน “EGAT
Accepted Relay List” เพื่อใหมั่นใจวา รีเลยที่ กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานใน
ระบบปองกันดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได
Circuit-breaker failure Protection
เป น ระบบที่ มี ก ารติ ด ตั้ งรี เลย เพื่ อ ตรวจจั บ การทํ า งานของ circuit breaker ซึ่ งไม ทํ าการ trip
ภายในเวลาที่กําหนดเมื่อเกิด fault ซึ่งในระบบนี้จะมีวงจรการทํางานที่ไปสั่ง trip circuit breaker
ตั ว อื่ น ๆ ทุ ก ตั ว ที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ที่ ทํ า การแยกสายส ง ที่ เกิ ด fault ออกจากระบบ และต อ งมี
lockout relay ทํ า หน า ที่ ป อ งกั น ไม ให circuit breaker reclose (automatic หรื อ manual)
จ น ก ว า จ ะ มี ก า ร reset lockout relay ให ม ใน ก า ร ต ร ว จ จั บ breaker failure จ ะ ใช
instantaneous overcurrent relays ทํ า งานร ว มกั น กั บ timing relays เพื่ อ ให ส ามารถสั่ งตั ด
circuit breaker ตัวอื่น ๆ ที่อยูระยะไกลไดทันที (เฉพาะตัวที่เกี่ยวของเทานั้น) ทั้งนี้ รีเลยที่ใชใน
งาน breaker failure protection นี้จะตองแยกจากรีเลยในระบบปองกันอื่น ๆ
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CC7.3.3-S
CC7.3.4-S

CC7.3.5-S
CC7.3.6-S

Pole-slipping and Loss of Excitation Protection
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสตองจัดใหมีระบบปองกันสําหรับ pole
slipping และ loss of excitation
Metering System
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเงื่อนไขที่
ระบุในสิ่งแนบ CCA1-S เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายเขาระบบโครงขายไฟฟา
ในกรณี ที่ ผู ขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมต อมีการติดตั้งอุป กรณ สําหรับ โรงไฟฟ า ทั้งชนิ ดที่ ไม ใชอุป กรณ
Inverter และใชอุปกรณ Inverter หรือ BESS ใหติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพิ่มเติม (ตาม
มาตรฐานที่ กฟผ. กําหนด) โดยแยกตามชนิดของอุปกรณ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมต อตองติด ตั้ง Fault Recording System (FRS) เพื่ อใช ในการวิเคราะห ห า
เหตุผิดปกติ ทั้งนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพื่อให
มั่นใจวา อุปกรณที่ กฟผ. และโรงไฟฟาเลือกใชงานในระบบดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได
คาเวลาที่ใชในระบบ FRS ตองถูกควบคุมใหใกลเคียงกับ Standard Time ใหมากที่สุด โดยมีการ
ส งสั ญ ญาณปรั บ เที ย บเวลา (time synchronization signal) จากชุ ด รั บ สั ญ ญาณเวลาระบบ
global positioning system (GPS)

CC8-S

ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ

CC8.1-S

อุปกรณสื่อสารของโรงไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพื่อใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ และระบบไฟฟาของ กฟผ. ผานโครงขายระบบสื่อสาร ซึ่งตองเป นไปตามขอกําหนด
ตาง ๆ ดังนี้
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุม
ระบบไฟฟาดวยระบบ Real-time โดยติดตั้ง Remote Terminal Unit (RTU) ที่ใชกับ Protocol
ที่ไดรับการยอมรับจาก กฟผ. จํานวนไมนอยกวา 2 port (ไมนอยกวา 2 IP Address) ซึ่งสามารถ
ทํางานรวมกับระบบ Redundant Master System ของแตละ Control Center โดย RTU จะทํา
หนาที่รับสงขอมูลเพื่อให EGAT Control Center (NCC, BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและ
ควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา และจะตองทําการเชื่อมตอเขากับระบบของ กฟผ. โดยจุดเชื่อมตอ
เขาระบบของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร เพื่อการ
สงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา ตามแบบเลขที่ DW-COM-D01-001SPP-03 revision 0001 สําหรับ RTU แบบ IP ตามที่ระบุใน CCA2-S
การไฟฟ าไม อ นุ ญ าตให มี รู ป แบบ Automatic Reclosing Scheme เชื่ อ มต อกั บ ระบบของการ
ไฟฟ า และผูผลิ ตไฟฟ ารายเล็กจะตองจัดใหมีชองสัญ ญาณสําหรับระบบ Direct Transfer Trip
(DTT) ระหว า งโรงไฟฟ า ของผูผ ลิ ตไฟฟ ารายเล็ กและการไฟฟ าตามความจําเป น ในการใชงาน
เนื่องจาก Automatic Reclosing Schemes ของการไฟฟาจะมี Automatic Reclosing ที่ระบบ
สายส งและระบบสายป อนอากาศ ดั งนั้น ผู ข อเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมต อต องแน ใจวา สวิทซ ตัดตอน

CC8.1.1-S

CC8.1.2-S
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CC8.1.3-S

CC8.1.4-S

อัตโนมัติของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะปลดการจายไฟออกกอนที่ Automatic Reclosing ของ
การไฟฟาจะทํางาน เพื่อปองกันการเกิดสภาวะ Out of Synchronism หากการพิจารณาเห็นควร
ตองปรับปรุงวิธีการ Reclosing หรือเพิ่มเติมอุปกรณ เชน อุปกรณ Direct Transfer Trip ระหวาง
โรงไฟฟ า ของผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ และการไฟฟ า ตามความเหมาะสม ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม การไฟฟาจะไมรับผิดชอบความเสียหายตอผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอเนื่องจากการ Reclosing นี้
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ต อ งติ ด ตั้ ง ช อ งทางการการสื่ อ สารด ว ยเสี ย งสนทนา (Voice
communication) สําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ กฟผ. ดังนี้
(a) ตองมี ระบบ Party line จะติดตั้งที่หองควบคุมของโรงไฟฟ า เพื่อใชติดตอกับ operator
ของศูนยควบคุมระบบไฟฟาและสถานีไฟฟาแรงสูงใกลเคียง
(b) ต อ งเชื่ อ มต อชุ ม สายโทรศั พ ท (IP-PBX) หรื อเทคโนโลยี ชุ ม สายโทรศั พ ท ใหม อื่ น ๆ ของ
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS
ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอื่น ๆ
ตามที่ กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปนตัวสงคาสัญญาณนาฬิกา
ให กั บ ระบบชุ ม สายโทรศั พ ท ที่ ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ (Clock synchronization) เพื่ อ
ควบคุมจังหวะการรับสงขอมูลใหตรงกัน
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน
SIP (SIP Trunk) ไดซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทตอไปนี้
• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ที่หองควบคุมของ
โรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพื่อติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 เลข
หมายสําหรับแตละหองควบคุม
• เลขหมายจากชุ มสายของผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สํ าหรั บ ต อ
เครื่อง Fax ที่หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• ระบบโทรศัพทจากผูใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละหองควบคุม
ของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสาร
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหคาความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสารที่กลาวมาขางตนมี
คาไมต่ํากวา 99.9% ของเวลาใชงาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่ อมตอเกิดขัด ของ และไมได รับ การแกไขหลังจากไดรับ เอกสารแจงเตื อนจาก
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงแผนการดําเนินการแกไขให
กฟผ. พิจารณา และ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกลาวแลว แตผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปรับ ปรุง โดยผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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CC8.2-S
CC8.2.1-S

CC8.2.2-S

CC8.2.3-S

CC8.3-S

ขอมูลและการแสดงผล
เพื่อใหสามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่ อมต อต องจัดหาและติ ดตั้ งเครื่องวัดคุณ ภาพไฟฟา (Power quality meter) ที่มีคุณ สมบั ติ
เปนไปตามขอกําหนดของ กฟผ. ณ ตําแหนงจุดเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ดั ง นั้ น ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งจั ด หา ออกแบบ และติ ด ตั้ งระบบ Monitoring Systems
สําหรับเก็บบันทึกขอมูลคุณภาพไฟฟา ซึ่งไดแกขอมูล แรงดันไฟฟา, กระแสไฟฟา, ความถี่ไฟฟา,
กํ า ลั งไฟฟ า , ตั ว ประกอบกํ าลั ง, THDv, THDi, Pst และ Plt โดย กฟผ. จะต องสามารถเรีย กดู
ข อ มู ล คุ ณ ภาพไฟฟ า ในรู ป แบบเวลาจริ ง (Real Time) ผ า นระบบสื่ อ สาร ซึ่ ง ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด
ขอมูลแสดงผลจะแสดงบนระบบคอมพิวเตอรควบคุมของศูน ยควบคุมระบบไฟฟ าและศูนยการ
ไฟฟาฝายจําหนายกรณีเชื่อมตอเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนายเทานั้น หามมิใหมีระบบการ
แสดงขอมูลแยกเปนเอกเทศ โดยขอมูลที่สงมายังศูนยควบคุมระบบไฟฟาประกอบดวย
(a) Active Power (MW)
(b) Reactive Power (MVAr)
(c) Voltage (kV)
(d) Status ของ Circuit Breaker ทั้งหมด ที่เชื่อมตอระหวางโรงไฟฟาของ SPP กับ การไฟฟา
(e) Status ของ Ground Disconnecting Switch
(f) Status ของ Generator Circuit Breaker ตามสัญญา
(g) Status ของ kV Control
(h) ข อมู ล อื่ น ๆ ที่ กฟผ. จํ าเป น ต องใช ในการควบคุม ระบบไฟฟ า เช น ข อมู ล ตามที่ ร ะบุ ใน
CC8.3-S และ ข อ มู ล ที่ จํ าเป น ต อ งใช ในการคาดการณ แ ผนการผลิ ต ไฟฟ า เช น Global
Horizontal Irradiance สําหรับ PV farm หรือ Wind Speed สําหรับ Wind farm
ผูเชื่อมตอ/ผูขอเชื่อมตอที่ใชพลังงานแสงอาทิตยหรือพลังงานลมผลิตไฟฟาตองจัดทําการพยากรณ
กําลังผลิตไฟฟาและติดตั้งอุปกรณสําหรับจัดสงขอมูลกําลังผลิตไฟฟาที่พยากรณได รวมถึงขอมูลที่
ใชในการพยากรณ เชน ความเขมแสงอาทิตย หรือ ความเร็วลม เปนราย 15 นาที เพื่อให กฟผ.
สามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดตามที่รองขอ
(a) Voltage Transformer (VT), Current Transformer (CT) และ Transducer ใหติดตั้ง VT
และ CT ที่มีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนยจุดห า (±0.5%)
สําหรับแตละ Feeder รวมทั้งติดตั้ง Transducer สําหรับขอมูลตาม CC8.1-S โดยชนิดของ
Transducer นั้นใหใชชนิด Output 4-20 mA หรือ Output ±1 mA ซึ่งขึ้นอยูกับตําแหนง
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ว า อยู ในโรงไฟฟ า หรื อ สถานี ไ ฟฟ า โดย Transducer ต า ง ๆ ต อ งมี
มาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนยจุดสาม (±0.3%)
(b) Watt/VAR Transducers แต ล ะ Watt/VAR transducer จะถู ก ติ ด ตั้ งรวมในชุ ด เดี ย วกั น
โดยแตละ transducer จะเปนแบบ 3 เฟส 4 สาย วัดได 2 สัญญาณ และถูกออกแบบใหใช
กับการวัดและสงขอมูลทางไกล
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APPENDIX
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟา
ขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
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CCA1-S

CCA1.1-S

CCA1.2-S

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
และอุ ป กรณ ป ระกอบ รวมทั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาให ร ะบบทํ า งานอย า งถู ก ต อ งตามข อ กํ า หนด
ตลอดเวลาที่มีการซื้อขายและ/หรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาผานจุดเชื่อมตอ ทั้งนี้ตําแหนงที่
ติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขาไปตรวจสอบและอานคาพลังงานไฟฟ าได
สะดวก ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ าตองประกอบอุป กรณ และเงื่อนไขตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
ความตองการทั่วไป (General Requirement)
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาที่ซื้อขายหรือ
ไหลผาน ณ จุดเชื่อมตอระหวางระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. กับระบบไฟฟ าของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพื่อเปนการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯ หลัก (Main Metering Equipment) และ
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment)
(c) ระบบมาตรวัดฯ หลัก และระบบมาตรวัดฯ รองตองเปนอิสระตอกัน
(d) ตองไมมีอุปกรณอื่นนอกเหนือจากอุปกรณระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาติดตั้งอยูภายใน
วงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟ าและอุปกรณ ป ระกอบทุ กหน วยที่ติดตั้งอยูในระบบมาตรวัด ฯ
หลักและระบบมาตรวัดฯ รองจะตองรองรับ การสื่ อสารขอมู ล จากระบบ Software
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟ า กฟผ. (EGAT Automatic Meter
Reading (AMR) System) ทั้ ง นี้ ม าตรวั ด ฯ และอุ ป กรณ ป ระกอบจะต อ งได รั บ การ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน
(f) ในกรณี ที่พบหรือเห็น วาการเชื่อมตอที่ไมไดระบุไวในขอกําหนดนี้ ซึ่งมีผลกระทบตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เชน กรณีที่จําเปนตองมีระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
เพิ่มเติม เพื่อวัดพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเครื่องกํานิดไฟฟาแตละหนวย (UMM, Unit
Monitoring Meter) กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
มาตรวัดพลังงานไฟฟ า ซึ่ง กฟผ. จะแจงเงื่อนไขเพิ่มเติ มให ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมต อ
ระบบโครงขายไฟฟาตอไป นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นตอระบบโครงขาย
ไฟฟ า ของ กฟผ. และหรื อ บุ ค คลที่ 3 อั น เนื่ อ งมาจากการเชื่ อ มต อ ดั ง กล า ว ผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
Instrument Transformers เพื่ ออ านคากระแสและแรงดั น ไฟฟ าสงไปให มาตรวัดหลั ก
(main energy meter) และมาตรวัดรอง (backup energy meter) ตองติดตั้งครบทั้งสาม
เฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้
(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT)
• CT แต ล ะหน ว ย ต อ งประกอบ 2 แกน (2 Cores) สํ า หรั บ วงจรวั ด ของระบบ
มาตรวัดฯ หลักและมาตรวัดฯ รองตามลําดับ
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต

CCA1.3-S

• ความแมนยําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือ มาตรฐาน IEC หรือ ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเปนฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน
ณ เวลานั้น
• กระแสพิ กั ด ทางด านแรงต่ํ า ของ CT ทั้ ง 2 แกน ต อ งเท า กั บ กระแสพิ กั ด ของ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใ ช ง าน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)
• ตองเปนชนิด Inductive Voltage Transformer แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุ ดขดลวด 2 ชุ ด (2windings) สํ าหรั บ วงจรวั ด ของระบบมาตรวั ด ฯ หลั ก และ
มาตรวัดฯ รองตามลําดับ
• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ทั้ง 2 ชุด ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน Class
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI
C57.13 หรื อ มาตรฐาน IEC หรื อ ANSI ที่ เ ที ย บเท า กั น ซึ่ ง เป น ฉบั บ ล า สุ ด ที่
ประกาศใชงาน ณ เวลานั้น
• แรงดั น พิ กั ด ทางด า นแรงต่ํ า ของ VT ทั้ ง 2 แกน ต อ งเท ากั บ แรงดั น พิ กั ด ของ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใ ช ง าน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
(a) มาตรวัดพลั งงานไฟฟาแตล ะหน วยตอ งเปน ชนิด อิเล็ กทรอนิก สรองรับ การวัดวงจร
ไฟฟาประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy)
(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ที่
เทียบเท ากัน ซึ่งเปนฉบั บลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5
(c) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองสามารถวัดคาประมวลผลและบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟา
แยกตามอั ตราค าไฟฟ า (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํ ากวา 4 อัตรา สามารถบั น ทึ ก
ข อ มู ล ก า ร วั ด ป ร ะ เภ ท Load Profile ร า ย ค า บ 1 น า ที แ ล ะ 1 5 น า ที
(Energy/demand) ร ว ม ทั้ ง ค า พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ า ร า ย เดื อ น ห รื อ ร อ บ Billing
(Monthly/billing Energy) และความต อ งการใช ไฟฟ าสู งสุ ด ในรอบเดื อ นหรื อ รอบ
Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate อยางไรก็ตามการบัน ทึกขอมูล
การวัดอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความจําเปนของการใชงาน
(d) มาตรวัด พลังงานไฟฟ าแตล ะหน วยตองติดตั้งมาพรอมกับ ช องทางการติดตอสื่อสาร
(communication ports) เพื่ อ ใช สํ า หรั บ การสื่ อ สารข อ มู ล ไม น อ ยกว า 2 port ที่
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CCA1.5-S
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ทํางานเปนอิสระตอกัน โดยเปน Ethernet ไมนอยกวา 1 port รองรับการสื่อสารแบบ
TCP/IP (IP-based) ใชเปนชองทางการสื่อสารหลัก สําหรับชองทางการสื่อสารที่ 2 จะ
เปน Ethernet หรือ Serial port หรือที่ดีกวา
(e) ตองมีชองการสื่อสารปรับเทียบเวลา (time synchronization port) แยกตางหากจาก
ชองทางการติดตอสื่อสารในขอ (d) สําหรับเชื่อมตอกับชุดรับสัญญาณเวลามาตรฐาน
Time synchronization
การปรั บ เที ย บเวลาของมาตรวั ด พลั ง งานไฟฟ า ที่ ติ ด ตั้ ง ใช ง านทุ ก หน ว ยจะถู ก ควบคุ ม
(Synchronize) ใหมีความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากที่สุดผานชองทางการสื่อสาร
ปรับเทียบเวลาในขอ CCA1.3-P (e) ทั้งนี้ตองติดตั้งระบบปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับสัญญาณ
น าฬิ ก าห รื อ เวล าระบ บ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock Receiver)
ที่ติดตั้งไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น หรือจากแหลงเวลามาตรฐานอื่นที่
เชื่อถือไดและเปนที่ยอมรับของ กฟผ. ในกรณีที่มาตรวัดมีเวลาเบี่ยงเบนไปจากเวลามาตรฐาน
จะตองทําการตั้งเวลาของมาตรวัดใหม ทั้งนี้ตองไดรับการยินยอมจาก กฟผ.กอน
การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้
(a) ข อ มู ล ป ระเภ ท Load Profile ราย ค าบ ทุ ก 1 5 น าที ป ระก อ บ ด วย ข อ มู ล
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ทั้ง 4 Quadrants (Export และ Import)
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงสูงหรือแรงต่ํา (L-N) ทั้ง 3 เฟส (Van,
Vbn, Vcn) และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซึ่งสามารถเลือกบันทึกไดทั้งดาน
แรงสูงหรือแรงต่ํา (Ia, Ib, Ic) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 3 เดือน
(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ข อ มู ล Active/reactive Demand (หรื อ Energy) ทั้ ง 4 Quadrants (Export และ
Import) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน
(c) ข อ มู ล ประเภทค า พลั ง งานไฟฟ า รายเดื อ นหรื อ รอบ Billing (Monthly/billing
Energy) และความตองการใช ไฟฟ าสูงสุ ดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum
Demand) แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 1 ป (12 เดือน)
(d) การบันทึกขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟา
การสื่อสารขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ระบบโทรมาตร (AMR) คื อ ระบบเรี ย กข อ มู ล ค ามาตรวั ด พลั ง งานไฟฟ า (Automatic
Meter Reading (AMR) System) จากจุดซื้อขายไฟฟาผานระบบสื่อสารมาเก็บรวบรวมไว
เปนฐานขอมูล ที่สวนกลาง กฟผ.
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(a) ระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟ าของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR)
System) จ ะ ต อ งส าม ารถ สื่ อ ส ารกั บ ม าต รวั ด พ ลั งงาน ไฟ ฟ าได ทุ ก ห น ว ย
เพื่อวัตถุประสงคการรวบรวมขอมูลที่บันทึกไวในมาตรวัดฯ และ/หรือ การตรวจสอบ
การทํางานของมาตรวัดฯ ผานโครงขายระบบสื่อสารจากระยะไกล
(b) อุปกรณสื่อสารที่เกี่ยวของทั้งหมดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของระบบสื่อสารที่ใชงาน
และตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.
Loss-of Potential Alarm
แต ล ะวงจรการวัด ของมาตรวัด พลั งงานไฟฟ าต องมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร
Test Switches
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ watt/var transducer ตองมี test switch แยกจาก
กัน เพื่ อใช ในการทดสอบการทํางานของอุป กรณ ดังกลาวรว มกับ external source หรื อ
CT / VT (ใช multipole test plug)
Power Supply for Metering Equipment
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ที่มั่นคงนาเชื่อถือ
และเพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวา มาตรวัดพลังงาน
ไฟฟาทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา
อุปกรณปองกันวงจรแรงดัน
โรงไฟฟ าต องติด ตั้ ง Circuit breaker สํ าหรั บ ป องกั น การลัด วงจรของวงจรแรงดั น ไฟฟาที่
Junction box ดานแรงต่ําของหมอแปลงแรงดัน
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ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar

CC-F

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-F

บทนํา

CC1.1-F

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ ใชกับผูขอเชื่อมตอที่
ประสงคจะเชื่อมตอโรงไฟฟ ากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรกเปน Hydro Floating Solar
หรื อ ผู เ ชื่ อ มต อ ที่ เป น Hydro Floating Solar แต ป ระสงค ข ยายหรื อ ปรั บ ปรุ ง กํ า ลั ง ผลิ ต
โรงไฟฟ า และ/หรื อ การขยายหรื อ ปรั บ ปรุ งการเชื่ อ มต อ ภายในโรงไฟฟ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ
โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถอางอิงขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกกะวัตต เพื่อ
จัดหาอุปกรณตามมาตรฐานขั้นต่ําที่ใชในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดาน
เทคนิค การออกแบบรายละเอียดเทคนิคของอุปกรณไฟฟาภายในโรงไฟฟาและมาตรฐานการ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได จนกวาจะไดมีการประกาศขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สําหรับผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar เพิ่มเติม

CCF-1

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC-T

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-T

บทนํา

CC1.1-T

ข อ กํ าห น ด เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ ม ต อ ระบ บ โครงข า ยไฟ ฟ าของ กฟ ผ . ส ว น นี้ ใช กั บ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอที่ ประสงคจะเชื่อมตอกับ ระบบโครงขายไฟฟา เพื่อขอใช บริการรับ ส ง
พลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
(b) ผูเชื่ อมตอที่ป ระสงคขอใชบริการรับ สงพลั งงานไฟฟ าผานระบบโครงขายไฟฟ าของ
กฟผ.
(c) ผูใชบริการรับสงพลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ที่ประสงคขยาย
หรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอภายใน
โรงไฟฟาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ขอกําหนดสวนนี้ กฟผ. มีสิทธิที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ ได
ตามความเหมาะสมในการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความมั่น คงระบบไฟฟ าในภาพรวม ไมให
กระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานขั้นต่ําที่ใช
ในการพิ จ ารณาการเชื่ อมต อระบบโครงข ายไฟฟ าด านเทคนิ ค การออกแบบรายละเอี ย ด
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาโรงไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย

CC2-T

วัตถุประสงคและหนาที่

CC2.1-T

วัตถุประสงคของขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้
มีดังนี้
(a) เพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟ า โดยไม ทําให ความมั่น คงของระบบโครงข ายไฟฟ าและคุณ ภาพการ
ใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ.
(b) เพื่อกําหนดขอกําหนดพื้นฐานอยางชัดเจนและครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอ
ดานเทคนิคขั้นต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมทั้งรายละเอียด
ทางเทคนิ คของอุ ป กรณ ไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งที่จุดเชื่อมตอ เพื่ อหลีกเลี่ย ง
ความเสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอื่น ๆ และ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
(c) เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเปนไปดวย
ความปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
(d) เพื่ อกําหนดมาตรฐานระบบรับ สงขอมูล ระบบป องกัน และมาตรวัดพลังงานไฟฟ า
สําหรับระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะ
ของระบบ กฟผ.
CCT-1

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC3-T

คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3.1-T

กฟผ. จะดํ าเนิ น การเพื่ อให ส ภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัดเปน ไปตามเกณฑ การ
ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ (ขึ้นอยูกับขอกําหนด CC3.2-T)
(a) ความถี่ระบบไฟฟาเทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง 50.5
Hz (ยกเวนกรณี ท่ีมีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉินคาความถี่อาจมีความเบี่ยงเบนมากกวา
±0.5 Hz)
(b) คาแรงดันระบบไฟฟาเทากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในชวง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณี ที่มีการรองขอหรือมีเหตุจําเปนอื่น ๆ ที่
กฟผ. พิ จ ารณาแล วเห็ น สมควรและเปน ประโยชนตอการควบคุมระบบไฟฟา กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในภาวะปกติเกินกวาคาที่กําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10%
ของ Base Voltage)
(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟ า กฟผ. ภายใต สภาวะปกติ หรือ
สภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางที่ 1.1 (ยกเวนกรณีที่มีการ
เกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ)
ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ
230 kV หรือสูงกวา
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปนจํานวนเทาของ 3
อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก
(%)
(%)
(%)
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)
ความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3%
(d) ภายใต สภาวะปกติ และ planned outage ระบบไฟฟ าของ กฟผ. จะรักษาค า Voltage
Unbalance ไวตามตารางที่ 1.2 (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%)
CCT-2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

ตารางที่ 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน
ระดับแรงดันไฟฟา
230 kV หรือสูงกวา
69 และ 115 kV

ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%)
0.8
1.4

(e) แรงดั น กระเพื่ อม กฟผ. จะรักษาระดับ การเปลี่ย นแปลงของแรงดัน ไฟฟ า ณ จุ ดติดตั้ง
มาตรวัดระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณที่มีความตองการไฟฟา ซึ่งทําใหเกิด
แรงดันกระเพื่อมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวาตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้น (Pst) และคาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหลงกําเนิด แรงดัน กระเพื่ อมทั้งหมดที่ มีผลตอระบบ
ไฟฟา ณ จุดใด ๆ
ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม
115 kV หรือต่ํากวา
มากกวา 115 kV

Pst
1.0
0.8

Plt
0.8
0.6

CC3.2-T

สภาพการณตาง ๆ ที่ยกเวนในขอ CC3.1-T อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบไมสามารถจัดหา active
power และ/หรื อ reactive power ได เ พี ย งพอ หรื อ อาจมี เ หตุ ก ารณ ใด ๆ ที่ จั ด ว า เป น
Significant Incident เกิดขึ้น ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ใน
การรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเงื่อนไขในขอ CC3.1-T
กรณี Significant Incident ที่ ส งผลให บุ ค คลได รั บ บาดเจ็ บ แต ไม มี ผ ลกระทบต อ ระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเงื่อนไขในขอ CC3.2-T นี้

CC4-T

ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา

CC4.1-T

การยื่นขอมูลการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถยื่นคํารองและขอเสนอขอเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาแก กฟผ.
โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการยื่นรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณใหแก กฟผ.
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตาม
สิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3)
ในกรณี ที่ มี ก ารเชื่ อ มต อ ผ านระบบโครงข า ยไฟฟ า ของการไฟฟ า ฝ า ยจํ าหน า ย ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอมีหนาที่สงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการอนุญาตใหการเชื่อมตอระบบจําหนาย
ไฟฟ าของการไฟฟ าฝายจําหนายวา จุดเชื่อมตอดังกลาวรับ สงไฟฟ าจากสถานีไฟฟาแรงสูงของ
กฟผ. แหงใด หรือขอมูลอื่นที่ กฟผ. รองขอ ใหแก กฟผ. เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
กฟผ.
CCT-3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC4.2-T

CC4.3-T

CC4.4-T

รายละเอียดขอมูลที่ใชในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค
(a) ข อ มู ล ทั่ ว ไปในการขอเชื่ อ มต อ เข ากั บ ระบบโครงข ายไฟฟ าของ กฟผ. กํ า หนดให ผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 และ CCA3
(b) กรณี ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอเปน ผูสรางโรงไฟฟา ที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนั ส
โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ กาซ
ชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2
(c) กรณี ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่ อมตอเปน ผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟ า
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 a)
(d) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟากําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 b)
(e) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS)
หรื อ เป น ผู ส ร า งหน ว ยผลิ ต ไฟฟ า ที่ ใช BESS กํ า หนดให ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ จั ด ส ง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 c)
ทั้งนี้ เนื่ องจากรายละเอี ยดขอมูล เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาอาจมี การเปลี่ ยนแปลงไดในอนาคต
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมมาให
ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาโดย
การเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพิ่มเติมจะตองแจงให
กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และกรณีที่พิจารณาแลวสงผลกระทบทําใหเกิดปญหากับ
ระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุง
ระบบไฟฟาที่เกี่ยวของทั้งหมด
หากผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ไม แ จ ง ข อ มู ล ดั ง กล า วและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลั ง กฟผ.
จะดําเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ.
เพื่อใหการเชื่อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟา
รวมถึงนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑตาง ๆ
ที่ กฟผ. กําหนด เมื่อผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณใหแก
กฟผ. แลว
หลักเกณฑที่ใชในการศึกษาระบบไฟฟา
พิจารณาตามการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้
(a) การศึกษาการไหลกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study)
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study)
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟาแบบชั่วครู (Transient Stability Study)
กฟผ. จะทําการศึกษารูป แบบการปรับปรุงระบบไฟฟ าเพื่อรองรับ การเชื่อมตออย างมั่น คงและ
มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานใหมีการลงทุนต่ําสุด โดยหลังจากการเชื่อมตอระบบสงไฟฟา ของ กฟผ.
จะตองรองรับเกณฑตาง ๆ ดังนี้
CCT-4

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกฟผ.
สำหรับผู้ใช้บริกำรระบบส่ง (Third Party Access : TPA)

CC4.4.1-T

CC4.4.2-T

CC4.4.3-T

CC4.5-T

เกณฑ์ทั่วไป (General Criteria)
กำหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในระบบทุกตัวต้องทำงำนอยู่ภำยใต้ ค่ำขีดจำกัดแรงดันที่สภำวะปกติและ
ทำงำนอยู่ภำยใต้ ค่ำขีดจำกัดแรงดัน ที่เหตุผิดปกติ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง
ที่ถูก ใช้ งำนอยู่ ในระบบแล้ วเกิดหลุ ด ออกจำกระบบ (มำตรฐำนควำมมั่น คง N-1) เช่น สำยส่ ง
1 วงจร เกิดลัดวงจรแล้วถูกปลดออกจำกระบบ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ ใช้ศึกษำในสภำวะผิดปกติ
ได้แก่ สำยส่ง หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ในกำรวำงแผนระบบไฟฟ้ำ กฟผ. ได้กำหนดค่ำ ขีดจำกัดที่สภำวะปกติและเหตุผิดปกติของอุปกรณ์
ไฟฟ้ำที่มีอยู่ในระบบภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ำยไฟฟ้ำแล้ว ดังนี้
 ค่ำขีดจำกัดแรงดันทีส่ ภำวะปกติ อยู่ในช่วง 98 ถึง 105 % ของ Base Voltage
 ค่ำขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติ อยู่ในช่วง 92 ถึง 108% ของ Base Voltage
เกณฑ์ในภำวะคงตัว (Steady – State Criteria)
โรงไฟฟ้ ำของผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ /ผู้ เชื่อ มต่ อ ต้ อ งรัก ษำระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ ำให้ ไม่ เกิ น ขี ด จำกั ด แรงดั น
ที่ ส ภำวะปกติ เมื่ อ ระบบไฟฟ้ ำ ของ กฟผ. ท ำงำนที่ ภ ำวะปกติ และรูป แบบของกำรไหลของ
กำลังไฟฟ้ำในระบบส่งไฟฟ้ำที่ สภำวะปกติควรมีกำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟสำรองสำหรับเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ำเหลือประมำณ 40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำควรจะทำงำนอยู่ภำยในขีดจำกัดของ
กำลั งไฟฟ้ ำรี แ อกที ฟ ซึ่งขึ้ น อยู่กั บ ชนิ ด ของเครื่อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำ นอกจำกนี้ ก ำรควบคุ มแรงดั น
สำมำรถก ำหนดได้ จ ำกเครื่ อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำ แท็ ป หม้ อ แปลงไฟฟ้ ำ และกำรชดเชยก ำลั งไฟฟ้ ำ
รีแอกทีฟ เพื่อให้มีค่ำควำมสูญเสียในระบบไฟฟ้ำน้อยที่สุด
โดยเมื่ อ มี อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ ำ ตั ว ใดตั ว หนึ่ งหลุ ด ออกจำกระบบไฟฟ้ ำ โรงไฟฟ้ ำ ของผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ /
ผู้ เ ชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งรั ก ษำระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ ำ ให้ ไ ม่ เ กิ น ขี ด จ ำกั ด แรงดั น ที่ เหตุ ผิ ด ปกติ ไ ด้
โดยไม่ต้องมีกำรแก้ไขระบบ แต่สำมำรถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบทำงำนเร็ว รวมทั้งกำร
ตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำรีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพื่อรักษำระบบไฟฟ้ำไว้ได้
กรณี ที่ เกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ลั ด วงจรในระบบไฟฟ้ ำ ภำยหลั งโรงไฟฟ้ ำของผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ /ผู้ เชื่ อ มต่ อ
จ่ ำยไฟฟ้ ำเข้ ำระบบไฟฟ้ ำ ของ กฟผ. จะต้ องท ำให้ ค่ ำกระแสลั ดวงจรที่ แต่ ละสถำนี ไฟฟ้ ำแรงสู ง
ไม่เกิน 85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ำสุดในแต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงนั้น ๆ
เกณฑ์ด้ำนเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ (Stability Criteria)
โรงไฟฟ้ ำของผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ /ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งรัก ษำเสถีย รภำพระบบไฟฟ้ ำ กฟผ. (Transient
Stability) เมื่ อเกิดกำรลั ดวงจรแบบสำมเฟสบนสำยส่ งวงจรใดวงจรหนึ่ งหรือหม้ อแปลงชุด ใด
ชุดหนึ่ง และมีกำรปลดวงจรที่เกิดกำรลัดวงจรนั้นภำยในระยะเวลำที่กำหนดหลังเกิดกำรลัดวงจร ดังนี้
4 ไซเคิล (80 มิลลิวินำที)
: สำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป
5 ไซเคิล (100 มิลลิวินำที) : สำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์
7 ไซเคิล (140 มิลลิวินำที) : สำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์
กำรแจ้งค่ำใช้จ่ำย
กฟผ. จะแจ้ งค่ำใช้จ่ ำยในกำรขออนุ ญ ำตเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (เช่น ค่ำ ใช้ จ่ำยในกำร
ปรับปรุงระบบควบคุมและป้องกัน ค่ำออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งค่ำศึกษำระบบไฟฟ้ำ ) เพื่อให้
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อพิจำรณำก่อนทำสัญญำ ทั้งนี้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งหมด
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC4.6-T
CC4.6.1-T
CC4.6.2-T
CC4.6.3-T
CC4.7-T

CC4.7.1-T

การดําเนินการในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ภายหลัง กฟผ. แจงอนุญาตใหเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาพรอมแจงคาใชจายในการขออนุญาต
เชื่ อมต อระบบโครงข ายไฟฟ า ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบั ติตามหลักเกณฑ ต าง ๆ ที่เปน
เงื่อนไขในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาใหครบถวนตามที่ กฟผ. กําหนด
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งสามารถดํ าเนิ น โครงการให สํ าเร็จ ตามกํ าหนดวั น เชื่ อ มต อ ที่ ร ะบุ
ในสัญญาการใชบริการรับสงพลังงานไฟฟา
กฟผ. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการกํ า หนดวัน เชื่อ มต อ โดยพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของแผนงาน
กอสรางระบบ ซึ่งหากไมแลวเสร็จตามแผน การเชื่อมตอโรงไฟฟาเขาระบบจะสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงระบบโครงขายไฟฟา
การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ. ก อ นการเชื่ อมต อและต อ งทดสอบระบบโครงข ายไฟฟ าของผู ขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อ มต อ ให
มีความพรอม เพื่อใหมั่นใจไดวา เมื่อเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. แลว ความมั่นคง
ความเชื่ อถือได ความปลอดภั ย และคุณ ภาพไฟฟายั งคงเป น ไปตามมาตรฐานที่ กําหนด รวมทั้ ง
ผู ขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมต อ ที่ ทํ า การเชื่ อมต อกับ ระบบโครงข ายไฟฟ าของการไฟฟ าฝายจําหน าย
จะตองไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายจําหนายดังกลาวนั้นถึงความพรอมของระบบตาง ๆ และ
ไดรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว
โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายจะตองนําสงกําหนดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบ
โครงข ายไฟฟ าครั้ งแรก (First Synchronization) และขั้ น ตอนการทดสอบอุ ป กรณ ให กฟผ.
พิ จ ารณาล ว งหน าก อ นวัน เริ่ ม ต น การขนานเครื่อ งครั้ งแรกไม น อ ยกว า 30 วัน และ กฟผ. จะ
พิ จ ารณาแจ งผลให ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อ มตอ ทราบภายใน 30 วั น หลั งจากได รับ ข อ มู ล ของผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอครบถวน
ทั้งนี้หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอนําสงขอมูลไมครบถวนตามกําหนดระยะเวลา กฟผ. จะไมอนุญาต
ให ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทํ าการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ าเขากับ ระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก
จนกวาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะนําสงขอมูลขางตนครบถวน และ กฟผ. ไดพิจารณาตามกําหนด
ระยะเวลาขางตนแลว
ขอมูลทางเทคนิคทั่วไปของผูเชื่อมตอ (ดานการผลิตไฟฟา) ประกอบดวย
(a) ขอมูลเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวนเครื่องและกําลังผลิตแตละเครื่อง (MVA, MW, PF)
(b) ประเภทของโรงไฟฟา
(c) ลั ก ษณ ะกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า เช น ประเภ ทพลั ง งานหมุ น เวี ย น หรื อ ระบบ
Cogeneration
(d) เชื้อเพลิงหลักที่ใชผลิตไฟฟา
(e) เชื้อเพลิงเสริมที่ใชผลิตไฟฟา
(f) จุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ใกลที่สุดของการไฟฟาฝายจําหนาย หรือ กฟผ.
(g) ปริมาณพลังไฟฟาสํารอง (MW)
(h) การเชื่อมตอระบบไฟฟาหรือระบบไอน้ํา
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC4.7.2-T

ข อ มู ล ด า นภาระไฟฟ า ของผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ อ าจมี ผ ลทํ า ให ร ะดั บ คุ ณ ภาพไฟฟ า ณ
จุดติดตั้งมาตรวัดต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
คุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานภาระไฟฟา)*
ก)

พลังไฟฟารวมสูงสุดของของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

ขนาด ________
ขนาด ________

MW
MVAr

ข)

กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอหรือลูกคาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมี หรือจะมีอุปกรณ หรือโหลดที่สราง
กระแสฮารมอนิกเหลานี้ ตองนําสงขอมูล ให กฟผ. ทราบลวงหนากอน เพื่อประเมินคุณภาพไฟฟาใน
ขั้นตน
 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

 6-Pulse Converter With Large Inductor

ขนาด ________

MVA

 12-Pulse Converter

ขนาด ________

MVA

 AC Voltage Regulator

ขนาด ________

MVA

 อื่น ๆ ……………………….…………………………………

ขนาด ________

MVA

DC Drive

* อางอิงตามขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยใหปรับเปลี่ยนเกณฑตามการแกไขปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวฉบับลาสุด

CC5-T

ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ประสงคใชบริการรับสงพลังงาน
ไฟฟา

CC5.1-T

อุ ป กรณ ของผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ (ด านการผลิต ไฟฟ า) หมายถึ ง อุ ป กรณ และเครื่ อ งจั ก ร
ตาง ๆ ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมต อมีการเชื่ อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟ า และเป นอุปกรณ ที่
จํ า เป น ต อ งใช ใ นกระบวนการผลิ ต ควบคุ ม หรื อ วั ด ค า พลั ง งานไฟฟ า ที่ ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอจายเขาระบบ
อุ ป กรณ ข องผู ขอเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ (ด านภาระไฟฟ า) หมายถึง อุ ป กรณ ที่ จํ าเป น ต อ งใช ใน
การวัดคาพลังงานไฟฟาที่ลูกคาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอรับจากระบบ
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-T ดังนี้
ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานการผลิตไฟฟา) ทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต
ติ ด ตั้ ง ใช ง าน รวมถึ ง มี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาที่ ส อดคล อ งตาม Prudent Utility Practice และ
ตองสามารถทํางานไดเปนปกติภายใตสภาวะเงื่อนไขของระบบตามที่กําหนดไวใน CC3.1-T

CC5.2-T
CC5.2.1-T

CCT-7

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC5.2.2-T

CC5.3-T
CC5.3.1-T

นอกเหนื อจากที่ ระบุ ไวใน CC5.2.1-T อุ ป กรณ ของผูขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมต อทุกรายการจะต อ ง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
(a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices, power
transformers, voltage transformers, reactors, current transformers, surge
arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps, coupling
devices, external heavy polluted condition insulation และ insulation coordination
จะตองสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเวนบางอุปกรณซึ่งมีการ
ระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอื่น
(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากที่ซึ่งผานการรับรองตามขอกําหนดการ
รับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาที่ กฟผ. ยอมรับ
ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานการผลิตไฟฟาสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา
ทุกประเภท)
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งออกแบบ จั ด หาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ โรงไฟฟ าที่ จ ายไฟฟ าได ต าม
คุณลักษณะดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ประสงครับสงพลังงานไฟฟาปริมาณมากกวา 10 MW ตองจัดหา
และติดตั้งระบบสื่อสาร เพื่อใชในการเชื่อมตอ RTU ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับศูน ย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ที่ กฟผ. กําหนด รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอ RTU
กับ SCADA ของศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า โดยผู ขอเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อมต อเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(b) ผู ขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมต อตองมี อุป กรณ ควบคุมการทํ างานเพื่ อปองกัน การจายไฟฟ าเขา
สูระบบไฟฟาของการไฟฟา ในขณะที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาไมมีไฟฟา โดยตองสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนยควบคุมระบบไฟฟา
(c) กฟผ. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมสําหรับการจายไฟฟาแบบแยกตัวอิสระ (Islanding)
จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
(d) ติดตั้งอุปกรณเพื่อใหสามารถ Synchronization กับจุดเชื่อมตอระบบที่กําหนด
(e) ต อ งค ว บ คุ ม ไม ให ส ร า งก ระ แ ส แ ล ะแ รงดั น (Harmonic Current and Voltage)
ที่จุดติดตั้งมาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑ
ฮาร ม อนิ ก เกี่ ย วกั บ ไฟฟ าประเภทธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมฉบั บ ป 2557 (EGAT–PQG–
01/2014) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว
ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
(f) ตองควบคุ มไม ให สร างแรงดัน กระเพื่อมที่จุดติดตั้งมาตรวัดเกิน กวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA8 โดยหากมีการปรับปรุง
ขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
CCT-8

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC5.3.2-T

CC5.3.3-T
CC5.3.4-T
CC5.3.5-T

CC5.4-T

อุปกรณโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ใชในการปลดโรงไฟฟา
(a) โรงไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณเพื่อปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
เพื่อความมั่นคง
(b) โรงไฟฟ าอาจถู กกํ าหนดให ป ลดเครื่องออกจากระบบไฟฟาโดยอั ตโนมัติ จากการกํ าหนด
หนาที่หรือปลดโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาผาน Remote Control เพื่อความมั่นคงในระบบ
เมื่อโรงไฟฟาปลดออกโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟา จะไมขนานเครื่องกลับเขามาโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ระบบปองกัน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาตามมาตรฐานระบบปองกันของการไฟฟา
ในการปองกัน Fault ที่เกิดขึ้น ทั้งในดานของโรงไฟฟาและดานของการไฟฟา
คุณภาพไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาใหสามารถจายไฟฟาไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟาเกี่ยวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage Unbalance และ Resonance
การควบคุมแรงดัน (kV Control)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดันแกศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ไวอยางนอย 2 Mode ดังนี้
- Local High Side Voltage Control คื อ การควบคุ ม แรงดั น ด า น High Side ของ
Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุดวิสัย ทํ าให ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ ตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูน ยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศู น ย ควบคุ ม ระบบไฟฟ าผานระบบ Voice Communication หรืออื่น ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร
- Local High Side MVAR Control คื อ การควบคุ ม Reactive Power ด าน High Side
ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุสุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุม Reactive
Power ดาน High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง
โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ Voice Communication หรือ
อื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานภาระไฟฟา)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตร (AMR) โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

CCT-9

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

CC6-T

REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ข อ มู ล การวางแผนด า นปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของรายละเอี ย ดข อ มู ล การวางแผน
ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหม
ตามความจําเปนภายหลังจากที่โรงไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา โดยคาที่ทําการปรับปรุง
ใหม จ ะเรี ย กว า Registered Operating Characteristics ซึ่ ง จะสะท อ นค า ความสามารถจริ ง
ของเครื่องสอดคลองตาม Prudent Practice

CC7-T

ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ.

CC7.1-T

ในการเชื่อมตอระหวางดานการผลิตไฟฟาและดานภาระไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
จะใช circuit breaker ที่ มี พิ กั ด การทนกระแสลั ด วงจรสู ง กว า ขนาดกระแสลั ด วงจรสู ง สุ ด
ณ จุ ด เชื่ อ มต อ นั้ น ผู ขอเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อมต อสามารถขอให กฟผ. จัดส งคากระแสลั ดวงจรและ
คาพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซึ่งติดตั้งที่จุดเชื่อมตอในปจจุบันรวมถึงที่วางแผนในอนาคต
คากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมตอจะตองไมเกินกวา
(a) 63 kA หรือ 50 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน
500 kV และ 230 kV
(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิ กัดอุปกรณ สําหรับ ระบบไฟฟาที่มีระดับ แรงดัน 115 kV
และ 69 kV
Generating Unit and Power Station Protection Arrangements
ระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
จะตองเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําที่ระบุไวใน CC7.2.2-T นี้ เพื่อลดผลกระทบตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. ใหนอยที่สุดเมื่อเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
โดยหากผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ที่ เชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ของ กฟภ. ระหว า งสถานี
ไฟฟ าแรงสู งของ กฟผ. และสถานี ไฟฟ าของ กฟภ. ในรูป แบบ CUT & TURN ตองปฏิ บัติ ต าม
รายละเอี ย ดรู ป แบบการเชื่ อ มต อ มี ร ายละเอี ย ดตามสิ่ ง แนบ CCA5 โดยหากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดการออกแบบดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
Fault Clearing Time
(a) ค า Fault Clearing Time สํ า หรั บ การเกิ ด เหตุ ผิ ด ปกติ ที่ อุ ป กรณ ข องผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา ซึ่งตอตรงเขากับระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ. หรือ เหตุ
ผิ ด ปกติ ที่ อุ ป กรณ ร ะบบโครงข า ยไฟฟ า ของ กฟผ. ซึ่ งต อ ตรงเข า กั บ อุ ป กรณ ข องผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา โดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับตั้งแตเริ่มเกิดเหตุ
ผิ ด ปกติ จ นถึ ง circuit breaker สามารถดั บ อารก ได ส นิ ท ซึ่ งต อ งมี ช ว งเวลาไม เกิ น กว า
ขอกําหนดดังนี้

CC7.2-T
CC7.2.1-T

CC7.2.2-T
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CC7.3-T
CC7.3.1-T

(i) 80 ms ที่ 500 kV
(ii) 100 ms ที่ 230 kV
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(b) ทั้งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟาและ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง
(backup) เผื่อกรณีที่ระบบปองกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซึ่งระบบปองกันสํารอง
ทั้ ง สองชุ ด นี้ จ ะทํ า งานประสานเพื่ อ ให ส ามารถทํ า การปลดวงจรเป น ลํ า ดั บ ขั้ น ได
(discrimination) โดยระบบปองกันสํารองของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา
จะต องทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ในระหวางที่ระบบ backup
protection ของ กฟผ. หรื อ breaker failure protection กําลั งทํ าการ clear fault ที่
เกิดขึ้นในระบบโครงขายไฟฟา
นอกจากนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิต
ไฟฟ าออกจากระบบโดยไม เจตนา จึ งควรที่ จ ะกํ าหนด time delay ของระบบป องกั น
สํารองของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟาไวที่ 1.5 วินาที ซึ่งจะทําใหการทํางาน
ประสานกับระบบปองกันสํารอง ของ กฟผ.
(c) circuit breaker ที่ ทํ า หน า ที่ ตั ด กระแสลั ด วงจรซึ่ ง ติ ด ตั้ ง อยู ใ นส ว นของวงจรเชื่ อ มต อ
ผูขอเชื่ อมต อ/ผูเชื่ อมต อดานการผลิตไฟฟาเขากั บ ระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ. ที่จุด
เชื่อมตอใด ๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง circuit breaker failure protection เพิ่ ม ในกรณี
เหตุการณที่ circuit breaker ทํางานผิดพลาดไมสามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลา
ที่ กํ า หนด circuit breaker failure protection จะทํ า การสั่ ง trip circuit breaker ตั ว
ถัดไปซึ่งอยูติดกับ circuit breaker ตัวที่ทํางานผิดพลาดดังกลาว เพื่อตัดกระแสลัดวงจร
ภายในชวงเวลาดังนี้
(i) 200 ms ที่ 500 kV
(ii) 200 ms ที่ 230 kV
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(d) Target Dependability Index ของระบบป อ งกั น ต อ งไม ต่ํ า กว า 99.5% ค า นี้ เ ป น การ
วั ด ความสามารถของระบบป อ งกั น ในการสั่ ง circuit breaker ตั ด วงจรในส ว นที่ เ กิ ด
ความผิดปกติไดสําเร็จ
การจัดเตรียมอุปกรณ
ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ.
ในระบบควบคุมและปองกันสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ประสงคใชบริการรับสงพลังงานไฟฟา
จะถูกกําหนดโดยแบงเปนดานการผลิตไฟฟาและดานภาระไฟฟา โดยรายละเอียดการจัดเตรียม
อุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA6
ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลยปองกันสําหรับการเชื่อมตอของ
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ เข าในระบบ ทั้ งนี้ กฟผ. ได กํ าหนดรุ น และชนิ ด ของรี เลย ใน “EGAT
Accepted Relay List” เพื่อใหมั่นใจวา รีเลยที่ กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานใน
ระบบปองกันดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได
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CC7.3.2-T

Metering System
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเงื่อนไขที่
ระบุในสิ่งแนบ CCA1-T เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ดานการผลิตไฟฟาและดานภาระไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทีร่ ับและสงพลังงานไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

CC8-T

ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ

CC8.1-T

อุปกรณสื่อสารของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพื่อใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. ดังนี้
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ประสงครับสงพลังงานไฟฟาปริมาณมากกวา 10 เมกะวัตต ตองจัดใหมี
ชองทางการสื่อสารขอมูลระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุมระบบไฟฟาดวยระบบ Real-time โดย
ติดตั้ง Remote Terminal Unit (RTU) ที่ใชกับ Protocol ที่ไดรับการยอมรับจาก กฟผ. จํานวน
ไม น อ ยกวา 2 port (ไม น อยกวา 2 IP Address) ซึ่งสามารถทํ างานรว มกั บ ระบบ Redundant
Master System ของแต ล ะ Control Center โดย RTU จะทํ าหนาที่รับ สงขอมูล เพื่ อให EGAT
Control Center (NCC BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา
และจะต อ งทํ า การเชื่ อ มต อ เข ากั บ ระบบโครงข ายไฟฟ า ของ กฟผ. โดยจุ ด เชื่ อ มต อ เข าระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
เพื่อการสงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสารขอมูลทางดานการผลิตไฟฟ า สําหรับการ
ประสานงานในการสั่ ง การโดยตรงกั บ กฟผ. โดยเชื่ อ มต อ ชุ ม สายโทรศั พ ท (IP-PBX) หรื อ
เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอื่น ๆ ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1
Qsig หรื อ E1 CAS ในการส งสั ญ ญาณผ า น Digital Trunk Interface หรื อ อาจเป น เทคโนโลยี
เชื่ อมต อใหมอื่น ๆ ตามที่ กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปน ตัวส งค า
สัญญาณนาฬิกาใหกับระบบชุมสายโทรศัพทที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (Clock synchronization)
เพื่อควบคุมจังหวะการรับสงขอมูลใหตรงกัน
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน
SIP (SIP Trunk) ได ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้
• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ที่ห องควบคุมของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา เพื่อติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน
1 เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม
• เลขหมายจากชุ ม สายของผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ จํ า นวน 1 เลขหมาย สํ า หรั บ ต อ
เครื่อง Fax ที่หองควบคุมของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา
• ระบบโทรศัพทจากผูใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละหองควบคุมของ
ผูข อเชื่อมตอ/ผูเชือ่ มตอดานการผลิตไฟฟา

CC8.1.1-T

CC8.1.2-T
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APPENDIX
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CCTA-1
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CCA1-T

CCA1.1-T

CCA1.2-T

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ า
และอุปกรณประกอบ รวมทั้งบํารุงรักษาใหระบบทํางานอยางถูกตองตามขอกําหนดตลอดเวลา
ที่ มี การซื้ อขายและ/หรื อ แลกเปลี่ ย นพลั งงานไฟฟ าผานจุ ดเชื่อ มต อ โดยมี ร ายละเอี ย ดตาม
ขอกําหนดนี้ ทั้งนี้ตําแหนงที่ติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขาไปตรวจสอบและ
อานคาพลังงานไฟฟาไดสะดวก ทั้งนีร้ ะบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองประกอบดวย
ความตองการทั่วไป (General Requirement)
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขาย ใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาที่ซื้อขายหรือไหล
ผ า น ณ จุ ด เชื่ อ มต อ ระหว า งระบบโครงข า ยไฟฟ า ของ กฟผ. กั บ ระบบไฟฟ า ของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพื่อเป น การสํ ารอง ได แก ระบบมาตรวัดฯ หลัก (Main Metering Equipment) และ
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment)
(c) ระบบมาตรวัดฯ หลักและระบบมาตรวัดฯ รอง ตองเปนอิสระตอกัน
(d) ตองไมมีอุปกรณอื่นนอกเหนือจากอุปกรณระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา ติดตั้งอยูภายใน
วงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบทุกหนวยที่ติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ หลัก
และระบบมาตรวั ด ฯ รองจะต อ งรองรั บ การสื่ อ สารข อ มู ล จากระบบ Software และ
Hardware ของระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading
(AMR) System) ทั้งนี้มาตรวัดฯ และอุปกรณประกอบจะตองไดรับการตรวจสอบและ
ยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน
(f) ในกรณี ท่ี พบหรือเห็ น วา การเชื่อมตอที่ไมไดระบุไวในขอกําหนดนี้ ซึ่งมีผ ลกระทบตอ
ระบบโครงข ายไฟฟ าของ กฟผ. เชน กรณีที่จําเป นตองมีระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ า
เพิ่มเติม เพื่ อวัดพลังงานไฟฟ าที่ผ ลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละหนวย (UMM, Unit
Monitoring Meter) กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกํ าหนดเงื่อนไขเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ ระบบ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา ซึ่ง กฟผ. จะแจงเงื่อนไขเพิ่มเติมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาตอไป นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟผ. และหรื อ บุ ค คลที่ 3 อั น เนื่ อ งมาจากการเชื่ อ มต อ ดั งกล าว ผู ข อเชื่ อ มต อ /
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
Instrument Transformers เพื่ออานคากระแสและแรงดันไฟฟาสงไปใหมาตรวัดหลัก (main
energy meter) และมาตรวัดรอง (backup energy meter) ตองติดตั้งครบทั้งสามเฟสพรอม
Junction Box มีรายละเอียดดังนี้
(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT)
• CT แต ล ะหน ว ย ต อ งประกอบ 2 แกน (2 Cores) สํ า หรั บ วงจรวั ด ของระบบ
มาตรวัดฯ หลักและมาตรวัดฯ รองตามลําดับ
CCTA-2
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CCA1.3-T

• ความแม นยําของ CT ทั้ ง 2 แกน ตองเปน ไปตามที่ กําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรื อ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือ มาตรฐาน IEC หรือ ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเปนฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ
เวลานั้น
• กระแสพิกัดทางดานแรงต่ําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เห มาะสมกั บ วงจรระบ บ มาตรวั ด ที่ ใช ง าน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)
• ตองเปนชนิ ด Inductive Voltage Transformer แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุ ด ขดลวด 2 ชุ ด (2windings) สํ า หรั บ วงจรวั ด ของระบบมาตรวั ด ฯ หลั ก และ
มาตรวัดฯ รองตามลําดับ
• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ทั้ง 2 ชุด ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน Class 0.2
ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือ มาตรฐาน IEC หรือ ANSI ที่ เที ยบเทากันซึ่งเป นฉบั บลาสุดที่ป ระกาศใชงาน
ณ เวลานั้น
• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เห มาะสมกั บ วงจรระบ บ มาตรวั ด ที่ ใช ง าน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองเปนชนิดอิเล็กทรอนิกสรองรับการวัดวงจรไฟฟา
ประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวั ด พลั ง งานไฟฟ า ได ทั้ ง 4
Quadrants (Export/import Active/reactive energy)
(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟา สําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามที่ กํา หนดไว ใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ที่
เทียบเทากันซึ่งเปนฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy ตอง
มีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5
(c) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองสามารถวัดคาประมวลผลและบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟาแยก
ตามอัตราคาไฟฟา (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํากวา 4 อัตรา สามารถบันทึกขอมูลการ
วัดประเภท Load Profile รายคาบ 1 นาที และ 15 นาที (Energy/demand) รวมทั้ ง
ค า พลั ง งานไฟฟ า รายเดื อ นหรื อ รอบ Billing (Monthly/billing Energy) และความ
ตองการใช ไฟฟ าสู งสุ ดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม
TOU Rate อย า งไรก็ ตามการบั น ทึก ขอมู ล การวัดอาจเปลี่ ย นแปลงได ขึ้น อยูกั บ ความ
จําเปนของการใชงาน
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CCA1.4-T

CCA1.5-T

CCA1.6-T

(d) มาตรวั ด พลั งงานไฟฟ าแต ล ะหน ว ยต อ งติ ด ตั้ งมาพร อ มกั บ ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สาร
(communication ports) เพื่อใชสําหรับการสื่อสารขอมูลไมนอยกวา 2 port ที่ทํางาน
เปนอิสระตอกัน โดยเปน Ethernet ไมนอยกวา 1 port รองรับการสื่อสารแบบ TCP/IP
(IP-based) ใช เป น ช อ งทางการสื่ อ สารหลั ก สํ า หรั บ ช อ งทางการสื่ อ สารที่ 2 จะเป น
Ethernet หรือ Serial port หรือที่ดีกวา
(e) ตองมีชองการสื่อสารปรับเทียบเวลา (time synchronization port) แยกตางหากจาก
ชองทางการติดตอสื่อสารในขอ (d) สําหรับเชื่อมตอกับชุดรับสัญญาณเวลามาตรฐาน
Time synchronization
การปรั บ เที ย บเวลาของมาตรวั ด พลั ง งานไฟฟ า ที่ ติ ด ตั้ ง ใช ง านทุ ก หน ว ยจะถู ก ควบคุ ม
(Synchronize) ใหมีความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากที่สุดผานชองทางการสื่อสาร
ปรับเทียบเวลาในขอ CCA1.3-T (e) ทั้งนี้ตองติดตั้งระบบปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟ า โดยใช แหล งเวลามาตรฐานอ างอิ ง (Standard Time Source) จากเครื่องรับ สั ญ ญาณ
นาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock Receiver) ที่ติดตั้งไว
บริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น หรือจากแหลงเวลามาตรฐานอื่นที่เชื่อถือไดและ
เปนที่ยอมรับของ กฟผ. ในกรณีที่มาตรวัดมีเวลาเบี่ยงเบนไปจากเวลามาตรฐานจะตองทําการตั้ง
เวลาของมาตรวัดใหม ทั้งนี้ตองไดรับการยินยอมจาก กฟผ.กอน
การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้
(a) ข อ มู ล ป ร ะ เภ ท Load Profile ร าย ค า บ ทุ ก 1 5 น า ที ป ระ ก อ บ ด ว ย ข อ มู ล
Active/reactive Demand (หรื อ Energy) ทั้ ง 4 Quadrants (Export และ Import)
คาแรงดัน ของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงต่ํ า (L-N) ทั้ ง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn)
และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซึ่งสามารถเลือกบันทึกไดทั้งดานแรงสูงหรือแรงต่ํา
(Ia, Ib, Ic) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 3 เดือน
(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ข อ มู ล Active/reactive Demand (หรื อ Energy) ทั้ ง 4 Quadrants (Export และ
Import) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน
(c) ขอมูลประเภทคาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy)
และความตองการใชไฟฟ าสูงสุดในรอบเดื อนหรือรอบ Billing (Maximum Demand)
แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 1 ป
(12 เดือน)
(d) การบันทึ กขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญา
การสื่อสารขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ระบบโทรมาตร (AMR) คือ ระบบเรีย กขอมูล คามาตรวัดพลังงานไฟฟ า (Automatic Meter
Reading (AMR) System) จากจุ ด ซื้ อ ขายไฟฟ า ผ า นระบบสื่ อ สาร มาเก็ บ รวบรวมไว เ ป น
ฐานขอมูล ที่สวนกลาง กฟผ.

CCTA-4

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)

(a) ระบบโทรมาตรซื้ อ ขายไฟฟ าของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR)
System) จะตองสามารถสื่อสารกับมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดทุกหนวย เพื่อวัตถุประสงค
การรวบรวมข อ มู ล ที่ บั น ทึ กไวในมาตรวัด ฯ และ/หรือ การตรวจสอบการทํ างานของ
มาตรวัดฯ ผานโครงขายระบบสื่อสารจากระยะไกล
(b) อุปกรณสื่อสารที่เกี่ยวของทั้งหมดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของระบบสื่อสารที่ใชงานและ
ตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.
CCA1.7-T Loss-of Potential Alarm
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับติดตาม
ความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร
CCA1.8-T Test Switches
แต ล ะมาตรวั ดพลั งงานไฟฟ าและแต ล ะ Watt/VAR transducer ตอ งมี test switch สําหรับ
แยกวงจรใหมีอิสระตอกันในกรณีที่ทําการบํารุงรักษาหรือการสอบเทียบมาตรวัด
CCA1.9-T Power Supply for Metering Equipment
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ที่มั่นคง
นาเชื่อถือและเพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวา มาตรวัด
พลังงานไฟฟาทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา
CCA1.10-T อุปกรณปองกันวงจรแรงดัน
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งติ ด ตั้ ง Circuit breaker สํ า หรั บ ป อ งกั น การลั ด วงจรของวงจร
แรงดันไฟฟาที่ Junction box ดานแรงต่ําของหมอแปลงแรงดัน

CCTA-5

หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย
สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

หลักปฏิบัติ
ระหวาง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
และการไฟฟาฝายจําหนาย

สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟา
หรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย
สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

CC-D

หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับผูขอเชื่อมตอ
อุปกรณระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

CC1-D

บทนํา

CC1.1-D

การไฟฟาฝายจําหนายมีการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ที่มีขนาดกําลังผลิตต่ํากวาหกเมกะวัตต
เพื่อขายพลังงานไฟฟาแกซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. พบวา การรับ
ซื้อไฟฟ าจาก VSPP ที่ จุดจายไฟฟ าของ กฟผ. บางจุ ด เกิด กระแสไฟฟ าไหลย อนเข าระบบ
กฟผ. เปนจํานวนมากและเพื่อเปนการรองรับการขอเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟา
(เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี, Microgrid) ที่จะมา
เข า กั บ ระบบไฟฟ า ของการไฟฟ าฝ า ยจํ า หน า ยอี ก เป น จํ า นวนมาก กฟผ. จึ งจํ าเป น ต อ ง
พิจารณาการเชื่อมตอทุกรายเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟาในภาพรวม
ขอกํ าหนดการเชื่ อมต อระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ. สว นนี้ จึ งกําหนดแนวทางปฏิบั ติ
ระหว า ง กฟผ. และการไฟฟ าฝ ายจํ าหน าย ในกรณี ที่ มี ผู ขอเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ เชื่ อ มต อ
อุปกรณระบบผลิตไฟฟารวมถึงระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อยื่น
เสนอขายไฟฟาเปน VSPP หรือเพื่อยื่นขอขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเปน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา,
ระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี, Microgrid

CC1.2-D

CC2-D

วัตถุประสงค

CC2.1-D

วัตถุประสงคของขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้
เพื่ อ กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ร ะหว าง กฟผ. และการไฟฟ าฝ า ยจํ าหน าย ในกรณี ที่ มี ผู ข อ
เชื่ อมตออุป กรณ ระบบผลิตไฟฟา รวมถึงระบบไฟฟ าเข ากั บ ระบบโครงขายไฟฟ าของการ
ไฟฟาฝายจําหนายที่มผี ลกระทบตอความมั่นคงในการสงจายไฟฟา

CC3-D

การติดตอประสานงานระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย เมื่อมีผูขอ
เชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

CC3.1-D
CC3.1.1-D

ขอมูลการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
รายละเอียดขอมูลของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
การไฟฟาฝายจําหนายมีหนาที่ในการจัดสงรายละเอียดขอมูลของโครงการของผูขอเชื่อมตอ/
ผู เ ชื่ อ มต อ (เช น ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า นอกสั ญ ญา, ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานแบบเซลล ไ ฟฟ า เคมี ,
Microgrid) รายละเอียดตามที่ระบุใน CCA1 ใหแก กฟผ. เพื่อใชเปนขอมูลการพิจารณาการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาในแงของผลกระทบตอ
ความมั่นคงระบบไฟฟาในภาพรวมกําหนดใหการไฟฟาฝายจําหนายจัดสงรายละเอียดขอมูล
ของ VSPP ดังตอไปนี้ คือ

CC3.1.2-D

CCD-1

หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย
สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

(a) โครงการของ VSPP ที่จายไฟฟาเขาระบบแลว
(b) โครงการของ VSPP ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว แตยังไมจายไฟฟาเขาระบบ
(c) โครงการของ VSPP ที่ไดการตอบรับซื้อไฟฟาแลว แตยังไมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา
(d) โครงการของ VSPP ที่ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว แตอยูระหวางการอุทธรณ
โดยแบงแยกตามจุดจายไฟฟาของ กฟผ. ประเภทเชื้อเพลิงและกําหนดปที่เริ่มตนจายไฟฟา
ใหแก กฟผ.

CC3.2-D

CC3.3-D

ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาฝายจําหนาย โดยการเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเพิ่มเติมจะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และหากสงผล
กระทบทํ า ให เกิ ด ป ญ หากั บ ระบบไฟฟ า ของ กฟผ. ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ จะต อ งเป น
ผูรับผิดชอบทั้งหมด หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมแจงขอมูลดังกลาวและ กฟผ. ตรวจพบใน
ภายหลั ง กฟผ. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ในข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
การพิ จ ารณาการเชื่ อมต อระบบโครงขายไฟฟาในดานผลกระทบตอความมั่น คงระบบ
ไฟฟาในภาพรวม
กฟผ. จะดํ าเนิ น การพิ จ ารณาการเชื่ อ มต อ ของผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ ก ารไฟฟ า ฝ า ย
จําหนายจัดสงรายละเอียดขอมูลโดยการศึกษาระบบไฟฟาและหลักเกณฑที่ใชในการศึกษา
ระบบไฟฟาเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สําหรับ
ผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
ภายหลังการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาในดานผลกระทบตอความมั่นคงระบบ
ไฟฟ าในภาพรวมแลว กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาการเชื่อมตอดังกลาวใหการไฟฟาฝาย
จําหนายทราบภายใน 45 วัน หลังไดรับรายละเอียดขอมูลการพิจารณาการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาครบถวนและถูกตอง
การปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา
ในกรณีที่รูปแบบการเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีผลกระทบดานความมั่นคงในการ
จายไฟฟาที่สถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ใหการไฟฟาฝายจําหนายเปนผูพิจารณาและจัดสง
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตามที่ กฟผ.รอง
ขอต อไป เพื่ อให กฟผ. พิ จ ารณารายละเอี ย ดในรูป แบบการเชื่ อมต อของผู ขอเชื่ อมต อ /ผู
เชื่ อมต อที่ ส งผลกระทบต อความมั่น คงในการจ ายไฟฟ าที่ ส ถานี ไฟฟ าแรงสูงของ กฟผ. ให
เปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สําหรับผูผลิตไฟฟา
ทีม่ ีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
ภายหลังการพิจารณาแลวเสร็จ หากมีความจําเปนในการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ. หรือการไฟฟาฝายจําหนายเพิ่มเติม กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาการปรับปรุงระบบ
โครงขายไฟฟาเพื่อรองรับรูปแบบการเชื่อมตอดังกลาวใหการไฟฟาฝายจําหนายทราบภายใน
45 วัน หลังไดรับรายละเอียดขอมูลรูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาครบถวนและ
ถูกตอง ทั้งนี้ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเป นผูรับ ภาระค าใชจายในการปรับ ปรุงระบบ
โครงขายไฟฟาทั้งหมด โดย กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ของการไฟฟาฝายจําหนายในการเชื่อมตอของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงในการจายไฟฟา
CCD-2

หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย
สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา

CC3.4-D

ที่สถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. จนกวา กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนายไดดําเนินการปรับปรุง
ระบบโครงขายตามขอบเขตงานปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาที่ กฟผ. แจงมาแลวเสร็จ
การดําเนินการเกี่ยวกับกระแสไฟฟาไหลยอน
สําหรับจุดจายไฟฟาของ กฟผ. ใด ๆ ที่มีการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟา รวมถึงระบบไฟฟาของ
การไฟฟาฝายจําหนายเกินกวาปริมาณความตองการไฟฟาจนเปนเหตุใหเกิดกระแสไฟฟาไหล
ยอนเขาระบบ กฟผ. ผานหมอแปลงหรืออุปกรณตาง ๆ ภายในสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. นั้น
การไฟฟาฝายจําหนายตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงขายไฟฟา

CCD-3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

CC-O

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-O

บทนํา

CC1.1-O

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ ใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอ ดังนี้
- ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (Independent/Industrial Power Supplier : IPS)
- ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มรี ะบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
- ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ Microgrid
- ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ที่ไมเขาขายประเภทใด ๆ ที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ฉบับนี้
ที่ประสงคจะเชื่อมตอโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรกเปนผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น
รวมถึงเปนผูเชื่อมตอประเภทอื่นที่ประสงคขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา และ/หรือ
การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอภายในโรงไฟฟาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ขอกําหนดสวนนี้ กฟผ. มีสิทธิที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ ได
ตามความเหมาะสมในการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความมั่น คงระบบไฟฟ าในภาพรวม ไมให
กระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานขั้นต่ําที่ใช
ในการพิ จ ารณาการเชื่ อมต อระบบโครงข ายไฟฟ าด านเทคนิ ค การออกแบบรายละเอี ย ด
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาโรงไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย
คําจํากัดความเพิ่มเติมของผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น
ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (IPS) ไดแก ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตไฟฟา
ใชเองหรือขายใหผูใชไฟฟารายอื่น โดยไมผานระบบโครงขายของการไฟฟาหรือระบบไฟฟา
อื่น ซึ่งไมมีขอบังคับในการควบคุมความถี่และแรงดันที่จุดติดตั้งมาตรวัด รวมถึงไมมีขอบังคับ
เรื่องระบบสื่อสาร
ผูมีระบบกั กเก็ บพลั งงาน (ESS) ได แก ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมตอที่ มีระบบกักเก็บ พลั งงาน
ซึ่ ง กฟผ. มี ข อ บั งคั บ ในการควบคุ ม ความถี่ แ ละแรงดั น ที่ จุ ด ติ ด ตั้ งมาตรวั ด รวมถึ งต อ งมี
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ตามที่ ศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า ร อ งขอ และมี
ระบบสื่อสารตามที่กําหนด
ผู มี ร ะบบ Microgrid ได แ ก ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ที่ มี ลั ก ษณะเป น Microgrid ซึ่ ง มี
ขอบเขตชั ด เจน มี จุ ด เชื่ อ มต อ หลั ก กั บ ระบบโครงข า ยไฟฟ า เพี ย งสถานี ไ ฟฟ า เดี ย ว
ประกอบด วยระบบผลิตไฟฟา ความตองการไฟฟา รวมถึงระบบกักเก็บ พลังงาน (Energy
Storage System) (ถามี) และระบบควบคุมซึ่งสามารถจัดการระบบผลิตและความตองการ
ไฟฟาภายใน ซึ่ง กฟผ. มีขอบังคับในการควบคุมความถี่และแรงดันที่จุดติดตั้งมาตรวัด รวมถึง
ต อ งมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติต ามคํ าสั่งตามที่ ศู น ยค วบคุ มระบบไฟฟ ารองขอ และมี
ระบบสื่อสารตามที่กําหนด
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ ไม เข า ข า ยประเภทใด ๆ ที่ ร ะบุ ในข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ฉบับนี้ กฟผ. จะพิจารณาดําเนินการตาม CC2.1-O
เปนกรณีไป
CCO-1

CC1.2-O

CC1.3-O
CC1.3.1-O

CC1.3.2-O

CC1.3.3-O

CC1.3.4-O

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

CC1.4-O

ขอบเขตของขอกําหนด
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ฉบับนี้ ไมครอบคลุมเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การเงิน กรณี ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดําเนินการเพื่ อเพิ่มความสามารถของระบบ
ไฟฟาใหสามารถตอบสนองตอปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น (Ancillary Service)

CC2-O

วัตถุประสงค

CC2.1-O

วัตถุประสงคของขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ มี
ดังนี้
(a) เพื่ อกําหนดวิธีการที่ เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมต อกั บ
ระบบโครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพ
การใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ.
(b) เพื่อกําหนดขอกําหนดพื้นฐานอยางชัดเจน ครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอดาน
เทคนิคขั้นต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมทั้งรายละเอียดทาง
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งที่จุดเชื่อมตอ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอื่น ๆ และระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ.
(c) เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเปนไปดวย
ความปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
(d) เพื่อกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟ า
(ถ ามี ) สํ าหรั บ ระบบไฟฟ าของผูข อเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อ มต อ ให ทํ างานสอดคล อ งตาม
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3-O

คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3.1-O

กฟผ. จะดํ าเนิ น การเพื่ อให ส ภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัดเปน ไปตามเกณฑ การ
ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ (ขึ้นอยูกับขอกําหนด CC3.2-O)
(a) ความถี่ระบบไฟฟาเทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง
50.5 Hz (ยกเวนกรณี ที่มีเหตุผิ ดปกติ หรือภาวะฉุกเฉิน คาความถี่อาจมีความเบี่ยงเบน
มากกวา ±0.5 Hz)
(b) คาแรงดั นระบบไฟฟ าเท ากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในช วง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณี ที่มีการรองขอหรือมี เหตุ จําเป นอื่น ๆ ที่
กฟผ. พิ จารณาแล วเห็ นสมควรและเป นประโยชน ต อการควบคุ มระบบไฟฟ า กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดั นไฟฟาในภาวะปกติ เกิ นกวาคาที่ กําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10%
ของ Base Voltage)

CCO-2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางที่ 1.1 (ยกเวนกรณี ที่มี
การเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ)
ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ
230 kV หรือสูงกวา
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปนจํานวนเทาของ 3
อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก อันดับ แรงดันฮารมอนิก
(%)
(%)
(%)
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)
ความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3%
(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage
Unbalance ไวตามตารางที่ 1.2 (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%)
ตารางที่ 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน
ระดับแรงดันไฟฟา
230 kV หรือสูงกวา
69 และ 115 kV

ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%)
0.8
1.4

(e) แรงดั น กระเพื่ อม กฟผ.จะรักษาระดั บ การเปลี่ย นแปลงของแรงดั น ไฟฟา ณ จุดติ ดตั้ ง
มาตรวัด ระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณที่มีความตองการไฟฟาซึ่งทําใหเกิด
แรงดันกระเพื่อมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวา

CCO-3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

ตารางที่ 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้น (Pst) และคาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหลงกําเนิด แรงดัน กระเพื่ อมทั้งหมดที่ มีผลตอระบบ
ไฟฟา ณ จุดใด ๆ
ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม
Pst
Plt
115 kV หรือต่ํากวา
1.0
0.8
มากกวา 115 kV
0.8
0.6
CC3.2-O

สภาพการณตาง ๆ ที่ยกเวนในขอ CC3.1-O อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบไมสามารถจัดหา active
power และ/หรื อ reactive power ได เ พี ย งพอ หรื อ อาจมี เ หตุ ก ารณ ใด ๆ ที่ จั ด ว า เป น
Significant Incident เกิดขึ้น ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ใน
การรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเงื่อนไขในขอ CC3.1-O
กรณี Significant Incident ที่ ส งผลให บุ ค คลได รั บ บาดเจ็ บ แต ไม มี ผ ลกระทบต อ ระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเงื่อนไขในขอ CC3.2-O นี้

CC4-O

ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ

CC4.1-O

การยื่นขอมูลการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ผู ขอเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ สามารถยื่ น คํ ารอ งและข อ เสนอขอเชื่ อ มต อ ระบบไฟฟ า แก กฟผ. ได
โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการยื่นรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณใหแก กฟผ.
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตาม
สิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3)
ในกรณี ที่ มี ก ารเชื่ อ มต อ ผ านระบบโครงข ายไฟฟ า ของการไฟฟ าฝ ายจํ าหน ายผู ขอเชื่ อ มต อ /ผู
เชื่อมตอมีหนาที่สงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมตอระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา
ฝายจําหนายใหแก กฟผ. เพื่อใชเปนขอมูลจุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
รายละเอียดขอมูลที่ใชในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค
(a) ข อมู ล ทั่ ว ไปในการขอเชื่ อ มต อ เข ากั บ ระบบโครงข ายไฟฟ าของ กฟผ. กําหนดให ผูข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 และ CCA3
(b) กรณี ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟ าที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนั ส
โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ กาซ
ชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2
(c) กรณี ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟา
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 a)
(d) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟา กําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 b)
(e) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS)
หรื อ เป น ผู ส ร างหน ว ยผลิ ต ไฟฟ าที่ ใช BESS กํ าหนดให ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ จั ด ส ง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 c)
CCO-4

CC4.2-O

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

ทั้งนี้ เนื่ องจากรายละเอี ยดขอมูล เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาอาจมี การเปลี่ ยนแปลงไดในอนาคต
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมมาให
ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาโดยการเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพิ่มเติม
จะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และกรณีที่พิจารณาแลวสงผลกระทบทําให
เกิดปญหากับระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การปรับปรุงระบบไฟฟาที่เกี่ยวของทั้งหมด
หากผู ข อเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อ มต อ ไม แจ งข อ มู ล ดั งกล าวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลั ง กฟผ. จะ
ดําเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
CC4.3-O การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ.
เพื่อใหการเชื่อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟา
รวมถึงนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑตาง ๆ ที่
กฟผ. กําหนด เมื่อผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณใหแก
กฟผ. แลว
CC4.4-O หลักเกณฑที่ใชในการศึกษาระบบไฟฟา
พิจารณาตามศักยภาพระบบสงไฟฟา (Grid Capacity) ซึ่งครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้
(a) การศึกษาการไหลกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study)
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study)
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟาแบบชั่วครู (Transient Stability Study)
กฟผ. จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อรองรับการเชื่อมตออยางมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานใหมีการลงทุนต่ําสุด โดยหลังจากการเชื่อมตอระบบสงไฟฟาของ กฟผ.
จะตองรองรับเกณฑตาง ๆ ดังนี้
CC4.4.1-O เกณฑทั่วไป (General Criteria)
กําหนดใหอุปกรณไฟฟาในระบบทุกตัวตองทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันที่สภาวะปกติและ
ทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันที่เหตุผิดปกติเมื่อเกิดเหตุการณที่มีอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งที่ถูก
ใชงานอยูในระบบแลวเกิดหลุดออกจากระบบ (มาตรฐานความมั่นคง N-1) เชน สายสง 1 วงจร
เกิดลัดวงจรแลวถูกปลดออกจากระบบ โดยอุปกรณไฟฟาที่ใชศึกษาในสภาวะผิดปกติ ไดแก สาย
สง หมอแปลงและเครื่องกําเนิด
ในการวางแผนระบบไฟฟา กฟผ. ไดกําหนดคาพิกัดที่ภาวะปกติและเหตุผิดปกติของอุปกรณไฟฟา
ที่มีอยูในระบบภายหลังโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจายไฟฟาแลว ดังนี้
• คาขีดจํากัดแรงดันที่ภาวะปกติ อยูในชวง 98 ถึง 105 % ของ Base Voltage
• คาขีดจํากัดแรงดันที่เหตุผิดปกติ อยูในชวง 92 ถึง 108% ของ Base Voltage
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CC4.4.2-O เกณฑ์ในภำวะคงตัว (Steady – State Criteria)
โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจำกัดแรงดันที่ภำวะ
ปกติเมื่อระบบไฟฟ้ำ ของ กฟผ. ทำงำนที่ภ ำวะปกติ และรูปแบบของกำรไหลของกำลังไฟฟ้ำใน
ระบบส่ งไฟฟ้ ำที่ ภ ำวะปกติค วรมีก ำลั งไฟฟ้ ำรีแอกที ฟ ส ำรองส ำหรับ เครื่อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำเหลื อ
ประมำณ 40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำควรจะทำงำนอยู่ภำยในขีดจำกัดของกำลังไฟฟ้ำรี
แอกทีฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ นอกจำกนี้กำรควบคุมแรงดันสำมำรถกำหนดได้
จำกเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ แท็ปหม้อแปลงไฟฟ้ำและกำรชดเชยกำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ เพื่อให้มีค่ำควำม
สูญเสียในระบบไฟฟ้ำน้อยที่สุด
โดยเมื่ อ มี อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ ำตั ว ใดตั ว หนึ่ งหลุ ด ออกจำกระบบไฟฟ้ ำ โรงไฟฟ้ ำของผู้ ข อเชื่อ มต่ อ /ผู้
เชื่อมต่อจะต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจำกัดแรงดันที่ เหตุผิดปกติได้โดยไม่ต้องมีกำร
แก้ไขระบบ แต่สำมำรถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบทำงำนเร็ว รวมทั้ง กำรตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
รีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพื่อรักษำระบบไฟฟ้ำไว้ได้
กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ลัดวงจรในระบบไฟฟ้ำ ภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้ เชื่อมต่อจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. จะต้องทำให้ค่ำกระแสลัดวงจรที่แต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงไม่เกิน
85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ำสุดในแต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงนั้น ๆ
CC4.4.3-O เกณฑ์ด้ำนเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ (Stability Criteria)
โรงไฟฟ้ ำของผู้ ขอเชื่อ มต่ อ /ผู้ เชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งรักษำเสถีย รภำพระบบไฟฟ้ ำ กฟผ. (Transient
Stability) เมื่อเกิดกำรลัดวงจรแบบสำมเฟสบนสำยส่งวงจรใดวงจรหนึ่งหรือหม้อแปลงชุดใดชุด
หนึ่ง และมีกำรปลดวงจรที่เกิดกำรลัดวงจรนั้น ภำยในระยะเวลำที่กำหนดหลังเกิดกำรลัดวงจร
ดังนี้
4 ไซเคิล (80 มิลลิวินำที)
: สำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป
5 ไซเคิล (100 มิลลิวินำที) : สำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์
7 ไซเคิล (140 มิลลิวินำที) : สำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์
CC4.5-O กำรแจ้งค่ำใช้จ่ำย
กฟผ. จะแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขออนุญำตเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำย/
ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำ /ปรับปรุงระบบควบคุมและป้องกัน ค่ำออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้ง ค่ำ
ศึกษำระบบไฟฟ้ำ) เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อพิจำรณำก่อนทำสัญญำ ทั้งนี้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งหมด
CC4.6-O กำรดำเนินกำรในกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
CC4.6.1-O ภำยหลัง กฟผ. แจ้งอนุญำตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำพร้อมแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขออนุญำต
เชื่อมต่อระบบโครงไฟฟ้ำ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เป็นเงื่อนไข
ในกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำให้ครบถ้วนตำมที่ กฟผ. กำหนด
CC4.6.2-O กฟผ. ขอสงวนสิ ท ธิ์ในกำรกำหนดวัน เชื่อ มต่ อ โดยพิ จ ำรณำจำกควำมเหมำะสมของแผนงำน
ก่อสร้ำงระบบ ซึ่งหำกไม่แล้วเสร็จตำมแผน กำรเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ำเข้ำระบบจะส่งผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
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CC4.7-O

การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ. กอนการเชื่อมตอ และตองทดสอบระบบโครงขายไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่ อมตอให มี
ความพรอม เพื่อใหมั่นใจไดวา เมื่อเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. แลว ความมั่นคง
ความเชื่อถือได ความปลอดภัยและคุณภาพไฟฟายังคงเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งตอง
ใหขอมูลตามที่ กฟผ. รองขอ เชน กําลังผลิตไฟฟา (MW), ที่อยูของโรงไฟฟา, คาดการณการผลิต
ไฟฟารายเดือน ลวงหนา 5 ป และคาดการณ Profile การผลิตไฟฟา หรือขอมูลอื่นที่ กฟผ. รองขอ
ในภายหลัง
สํ าหรับ ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ ทํ าการเชื่ อ มต อ กั บ ระบบโครงข า ยไฟฟ าของการไฟฟ าฝ า ย
จําหนายจะตองไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายจําหนายดังกลาวนั้นถึงความพรอมของระบบ
ตาง ๆ และไดรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว
CC4.7.1-O คุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอที่อาจมีผลทําใหระดับคุณภาพไฟฟา ณ จุดติดตั้ง
มาตรวัดต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
คุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอ*
ก)

พลังไฟฟารวมของลูกคาของผูเ ชื่อมตอ

ขนาด ________
ขนาด ________

MW
MVAr

ข)

กรณีผูเชื่อมตอหรือลูกคาของผูเ ชื่อมตอมี หรือจะมีอุปกรณ หรือโหลดที่สรางกระแสฮารมอนิกเหลานี้
ตองนําสงขอมูล ให กฟผ. ทราบลวงหนากอน เพื่อประเมินคุณภาพไฟฟาในขั้นตน
 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

 6-Pulse Converter With Large Inductor

ขนาด ________

MVA

 12-Pulse Converter

ขนาด ________

MVA

 AC Voltage Regulator

ขนาด ________

MVA

 อื่น ๆ ……………………….…………………………………

ขนาด ________

MVA

DC Drive

* อางอิงตามขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยใหปรับเปลี่ยนเกณฑตามการแกไขปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวฉบับลาสุด
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CC5-O
CC5.1-O

ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ หมายถึง
(a) อุปกรณ และเครื่องจักรตาง ๆ ที่โรงไฟฟาเปนเจาของ โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟ า
และเป น อุ ป กรณ ที่ จํ าเป น ต อ งใช ในกระบวนการผลิ ต ควบคุ ม หรื อ วั ด ค า พลั งงานไฟฟ า ที่
โรงไฟฟาจายเขาระบบ
(b) อุปกรณประกอบตาง ๆ สําหรับระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา
และเปนอุปกรณที่จําเปนในการควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาที่จายเขา หรือรับจากระบบ
(c) อุปกรณประกอบตาง ๆ สําหรับ Micro Grid โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา และเปน
อุปกรณที่จําเปนในการควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาที่จายเขา หรือรับจากระบบ
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอจะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-O ดังนี้
CC5.2-O ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ
CC5.2.1-O อุปกรณของผูขอเชื่อม/ผูเชื่อมตอตอทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึงมี
การบํารุงรักษาที่สอดคลองตาม Prudent Utility Practice และตองสามารถทํางานไดเปนปกติ
ภายใตสภาวะเงื่อนไขของระบบตามที่กําหนดไวใน CC3.1-O
CC5.2.2-O นอกเหนื อจากที่ ระบุ ไวใน CC5.2.1-O อุป กรณ ของผู ขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมต อทุ กรายการจะต อง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
(a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices, power
transformers, voltage transformers, reactors, current transformers, surge
arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps, coupling
devices, external heavy polluted condition insulation และ insulation coordination
จะตองสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเวนบางอุปกรณซึ่งมีการ
ระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอื่น
(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากที่ซึ่งผานการรับรองตามขอกําหนด
การรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาที่ กฟผ. ยอมรับ
CC5.3-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (IPS)
CC5.3.1-O ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งออกแบบ จั ด หาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ โรงไฟฟ าที่ จ ายไฟฟ าได ต าม
คุณลักษณะดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมต อตองมีอุป กรณ ควบคุมการทํางานเพื่อปองกัน การจายไฟฟาเขาสู
ระบบไฟฟาของการไฟฟา ในขณะที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาไมมีไฟฟา โดยตองสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนยควบคุมระบบไฟฟา
(b) กฟผ. สงวนสิ ท ธิ์ ในการพิ จ ารณาความเหมาะสมในการจ า ยไฟฟ า แบบแยกตั ว อิ ส ระ
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
(c) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ที่จุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม
CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
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(d) ต องควบคุ ม ไม ให ส รางแรงดั น กระเพื่ อ มที่ จุ ด ติด ตั้งมาตรวัดเกิ น กวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรั บ ปรุ งความน าเชื่ อถื อ ได ข อง
ระบบไฟฟ าของ 3 การไฟฟ า รายละเอีย ดตาม CCA8 โดยหากมี การปรับ ปรุงข อกํ าหนด
กฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
CC5.4-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
CC5.4.1-O ขอกําหนดนี้จะพิจารณาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ BESS เทานั้น สวนระบบ ESS ประเภท
อืน่ กฟผ. จะพิจารณาขอกําหนดพิเศษของ ESS แตละประเภทเปนกรณี ๆ ไป
CC5.4.2-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานตามคุณลักษณะดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Terminal
Unit: RTU) และระบบสื่ อ สาร เพื่ อ ใช ในการเชื่ อมต อ RTU ของผู ข อใช บ ริก ารกั บ ระบบ
ควบคุ ม ระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศู น ย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ที่ กฟผ. กําหนด รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอ RTU
กับ SCADA ของศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า โดยผู ขอเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อมต อเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(b) กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจายไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
(c) ติดตั้งอุปกรณเพื่อใหสามารถ Synchronization กับจุดเชื่อมตอระบบที่กําหนด
(d) ตั้ ง ค า Setting ของ Frequency Relay ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานของ กฟผ. และ
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 เพื่อใหระบบ
Under-frequency Load Shedding ของการไฟฟาทํางานกอนการปลดโรงไฟฟา ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณขาดกําลังผลิตในระบบของการไฟฟา เพื่อไมใหการควบคุมความถี่ของระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟามีผลกระทบมากขึ้น
(e) ตั้งคา Setting ของ Voltage Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4
(f) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ที่จุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม
CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุด
ตอไป
(g) ต องควบคุ ม ไม ให ส ร างแรงดัน กระเพื่ อ มที่ จุดติด ตั้งมาตรวัดเกิ น กวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรั บ ปรุ งความน าเชื่ อถื อ ได ข อง
ระบบไฟฟ าของ 3 การไฟฟ า รายละเอีย ดตาม CCA8 โดยหากมี การปรับ ปรุงข อกําหนด
กฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
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CC5.4.3-O

การควบคุมความถี่
ผูขอเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมต อ ต องออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุป กรณ โรงไฟฟ าที่ ส ามารถทํ างานได
ภายใตเงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปที่ O-1)
• กรณีความถี่ไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพื่อทําใหความถี่ของระบบไฟฟากลับมา
อยูที่ 50.00 ± 0.5 Hz ทั้งนี้ความสามารถของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาตามสถานะการชารจ (State of Charge)
• กรณี ที่ความถี่สู งกวา 51.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่ อมตอต องปรับ ลดกําลั งผลิต ดว ย
สั ด ส ว น 40% ต อ 1 Hz ของกํ า ลั ง ผลิ ต ขณะนั้ น (Gradient Reduced Power At
40%/Hz Of The Instantaneously Available Power)
• กรณีความถี่ต่ํากวา 47.00 Hz หรือสูงกวา 52.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาได

รูปที่ O-1 แสดงชวงความถี่และหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ BESS
CC5.4.4-O

การควบคุมแรงดัน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band ดังนี้
ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band
=
± 0.3 kV
ระดับแรงดันตั้งแต 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band =
± 0.5 kV
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ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งสามารถทนต อ สภาพแรงดั น ที่ เปลี่ ย นแปลง ภายในบริ เวณพื้ น ที่
Connected Area โดยมีเงื่อนไขการควบคุมการจาย Active Power และ Reactive Power ดังนี้
(รูปที่ O-2)
• แรงดั น ระหว าง 15% – 110% ของ Base Voltage ต อ งรั บ Reactive Power จาก
ระบบโครงข ายไฟฟ า หรื อ จ าย Reactive Power เข าสู ร ะบบโครงข า ยไฟฟ า โดย
สามารถลด Active Power ลงเปนสัดสวนกับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได
• แรงดั น ระหว า ง 0% – 15% ของ Base Voltage ต อ งจ า ย Reactive Power เข า สู
ระบบโครงข า ยไฟฟ าเต็ม ที่ ที่ ก ระแส Ireactive เท ากั บ ค าพิ กัด กระแสของอุ ป กรณ
Inverter และตองจาย Active Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟาโดยเร็วที่สุด
Voltage Ride Through Requirement (Inverter Type)
1.4

Generating plants may trip above high voltage requirement

1.3
1.2
1.1

Voltage at Point of Connection (Per unit)

1.0

Connected Area

0.9
0.8
10 seconds

2.5 seconds
0.6

0.4

Generating plants may trip below
Low Voltage Requirement
Fault
incident at
Time = 0
second.

0.2

0.15 seconds
0
-1

0

1

2

3

...

10

11

Time (Seconds)

รูปที่ O-2 แสดงชวงแรงดันและหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ BESS
กรณี ผู ข อเชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมต อปลดการเชื่อมต อจากระบบโครงขายไฟฟ า หากแรงดั น ในระบบ
โครงขายไฟฟาขณะนั้นสูงกวา 40% ของ Base Voltage ผูเชื่อมตองสามารถขนานกลับเขาสูระบบ
โครงขายไดภายใน 2 วินาที
CC5.4.5-O ระยะเวลาการตอบสนอง (Step response time) และอัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงพลังไฟฟา
(Ramp rate)
ทั้ งนี้ ผู ขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอต องออกแบบ จั ดหาและติดตั้ งอุป กรณ ที่มี Step response time
และ Ramp rate ตามทีร่ ะบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
CC5.5-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับ Microgrid
CC5.5.1-O ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ มี ข นาดกํ าลั งการผลิ ต ของหน ว ยผลิ ต ไฟฟ าภายในรวมกั น มากกว า
10 เมกะวัตต ตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาที่จายไฟฟาไดตามคุณลักษณะดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Terminal
Unit: RTU) และระบบสื่อ สาร เพื่ อ ใช ในการเชื่ อมต อ RTU ของผู ข อใช บ ริก ารกั บ ระบบ
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ควบคุ ม ระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศู น ย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ที่ กฟผ. กําหนด รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอ RTU
กับ SCADA ของศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า โดยผู ขอเชื่ อมต อ /ผู เชื่ อมต อเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(b) กฟผ. จะเป น ผู พิ จ ารณาความเหมาะสมสําหรับ การจ ายไฟฟ าแบบระบบไฟฟ าแยกโดด
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
(c) ติดตั้งอุปกรณเพื่อใหสามารถ Synchronization กับจุดเชื่อมตอระบบที่กําหนด
(d) ตั้งคา setting ของ Frequency Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 เพื่อใหระบบ Underfrequency Load Shedding ของการไฟฟ าทํ างานก อนการปลดโรงไฟฟา ในกรณี ที่ เกิ ด
เหตุ การณ ขาดกํ าลั งผลิ ตในระบบของการไฟฟ า เพื่ อไม ให การควบคุมความถี่ของระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟามีผลกระทบมากขึ้น
(e) ตั้งคา Setting ของ Voltage Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4
(f) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ที่จุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความน าเชื่ อถือไดของระบบไฟฟ าของ 3 การไฟฟ า รายละเอีย ด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับ
ใชตามฉบับลาสุดตอไป
(g) ต องควบคุ ม ไม ให ส ร างแรงดัน กระเพื่ อ มที่ จุดติด ตั้งมาตรวัดเกิ น กวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรั บ ปรุ งความน าเชื่ อถื อ ได ข อง
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA8 โดยหากมีการปรับปรุง
ขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
(h) ในกรณี ที่ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่อมต อประสงค ติดตั้ งอุ ป กรณ สําหรับ โรงไฟฟ า ทั้ งชนิ ดที่ ไมใช
อุป กรณ Inverter และใชอุป กรณ Inverter หรือ BESS ให ดําเนิ นการตามที่ กําหนดไวใน
CC5.4-S และ CC5.5-S โดยแยกตามชนิดของอุปกรณ
CC5.5.2-O อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ใชในการปลดโรงไฟฟา
(a) โรงไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณเพื่อปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
เพื่อความมั่นคง
(b) โรงไฟฟ าอาจถูกกํ าหนดให ป ลดเครื่องออกจากระบบไฟฟ าโดยอัตโนมั ติจากการกําหนด
หนาที่หรือปลดโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาผาน Remote Control เพื่อความมั่นคงในระบบ
เมื่อโรงไฟฟาปลดออกโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไมขนานเครื่องกลับเขามาโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา
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CC5.5.3-O ระบบปองกัน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาตามมาตรฐานระบบปองกันของการไฟฟา
ในการปองกัน Fault ที่เกิดขึ้น ทั้งในดานของโรงไฟฟาและดานของการไฟฟา
CC5.5.4-O คุณภาพไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาใหสามารถจายไฟฟาไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟาเกี่ยวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage Unbalance และ Resonance
CC5.5.5-O การควบคุมแรงดัน (kV Control)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โรงไฟฟาทุกประเภทตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดันแก
ศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยจะตองจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไวอยางนอย 4 Mode ดังนี้
(a) Remote High Side Voltage Control คื อ การควบคุ ม แรงดั น ด า น High Side ของ
Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการไปถึงระบบ
ควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่ อ มต อจะต อ งจั ด เตรี ย ม Point Control And Monitor ทั้ ง Analog และ Digital ให
ครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup ตามมาตรฐาน
ของระบบ SCADA
(b) Remote High Side MVAR Control คื อ การควบคุ ม Reactive Power ด า น High
Side ของ Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการ
ไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ทั้ง Analog และ
Digital ให ครอบคลุ มการใช งาน และระบบสื่ อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup
ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
(c) Local High Side Voltage Control คื อ การควบคุ ม แรงดั น ด า น High Side ของ
Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุด วิสัย ทําให ระบบสื่อสารหรืออุป กรณ ตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศู น ย ควบคุ ม ระบบไฟฟ าผานระบบ Voice Communication หรืออื่น ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร
(d) Local High Side MVAR Control คื อ การควบคุ ม Reactive Power ด าน High Side
ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุสุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุม Reactive
Power ดาน High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง
โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรือ
อื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
ในกรณีที่ใช Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ตองใช Voltage Droop ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1 Unit ขึ้นไปที่
เชื่อมตอเขากับบัสหรือระบบสง โดย Voltage Droop นี้ตองสามารถเพิ่ม-ลด MVar ใน
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ทิศทางเดียวกัน และปรับให MVar ของแตละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาที่
ระบุใน Capability Curve
สํ า หรั บ ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ ใช อุ ป กรณ Inverter จะต อ งสามารถ Remote ไป
ควบคุมแรงดันตามที่ศูนยควบคุมระบบไฟฟาสั่งการได
CC5.5.6-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับโรงไฟฟาชนิดที่ไมใชอุปกรณ Inverter
CC5.5.6.1-O การควบคุมความถี่
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาที่สามารถทํางานได ภายใต
เงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปที่ O-3)
• กรณีความถี่ไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพื่อทําใหความถี่ของระบบไฟฟากลับมา
อยูที่ 50.00 ± 0.5 Hz โดยในชวงเวลาดังกลาวผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะไดรับการ
ยกเวนจากเงื่อนไขที่เกี่ยวของหลังวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
• กรณี ค วามถี่ ต่ํ า กว า 48.00 Hz หรื อ สู ง กว า 51.00 Hz ต อ เนื่ อ งเกิ น 1 นาที ผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• กรณีความถี่ต่ํากวา 47.90 Hz หรือสูงกวา 51.10 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

รูปที่ O-3 แสดงชวงความถี่และหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ Microgrid
ที่ไมใชอุปกรณ Inverter
CCO-14

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

CC5.5.6.2-O การควบคุมแรงดัน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band ดังนี้
ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band
=
± 0.3 kV
ระดับแรงดันตั้งแต 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band =
± 0.5 kV
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจาก
ระบบโครงข า ยไฟฟ า ของการไฟฟ า ได โ ดยไม ถื อ เป น เหตุ ข องผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ
ดังนี้ (รูปที่ O-4)
• กรณีแรงดันสูงกวา 130% ของ Base Voltage
• กรณีแรงดันสูงกวา 120% จนถึง 130% ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 1 วินาที
• กรณีแรงดันสูงกวา 110% จนถึง 120% ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 10 วินาที
• กรณีแรงดันต่ํากวา 90% จนถึง 85 % ของ Base Voltage ตอเนื่องเกิน 10 วินาที
• กรณีแรงดันต่ํากวา 85% ของ Base Voltage
Voltage Ride Through Requirement (Non-Inverter Type)
1.4

Generating plants may trip above high voltage requirement

1.3
1.2
1.1
Connected
ConnectedArea
Area

Voltage at Point of Connection (Per unit)

1.0
0.9
0.85
0.8

Generating plants may trip below
Low Voltage Requirement
0.6

0.4

0.2

0
-1

0

1

2

3

...

10

11

Time (Seconds)

รูปที่ O-4 แสดงชวงแรงดันและหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ Microgrid
ที่ไมใชอุปกรณ Inverter
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CC5.5.7-O ขอกําหนดพิเศษของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดที่ใชอุปกรณ Inverter
ขอกําหนดนี้ใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับการพิจารณารายละเอียดในการเชื่อมตอโรงไฟฟาที่ใช
Inverter ในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า (เชน กังหัน ลมประเภท Full-Converter หรือ DFIG หรื อ
เซลลแสงอาทิตย หรือ BESS) เขากับระบบโครงขายไฟฟา
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ดขึ้ น กั บ ระบบโครงข ายไฟฟาจะขึ้น กับ บริเวณของโครงขายไฟฟาที่โรงไฟฟ า
เชื่อมตอ ดังนั้น การไฟฟาจะทําการพิจารณาเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟา
CC5.5.7-1O เพื่อใหอุปกรณโรงไฟฟาหรือระบบผลิตไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีคุณภาพสอดคลองกับ
แบบจําลองทางคอมพิวเตอรที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ เพื่อ
รักษาความมั่นคงระบบไฟฟา ดังนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดผลการทดสอบ
คาพารามิเตอรที่สําคัญและวิธีการทดสอบเทคโนโลยีที่ระบบผลิตไฟฟาสามารถทําไดตามที่ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชจากสถาบันหรือหนวยงานทดสอบที่นาเชื่อถือ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
a) ระบบผลิตไฟฟาจะตองผานการทดสอบจากหองทดสอบที่ กฟผ. ยอมรับ
b) หองทดสอบตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานหองทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผาน
การตรวจสอบสอบจากหนวยงาน/สถาบันที่เปนกลางในประเทศที่ กฟผ. ยอมรับ
c) ระบบผลิตไฟฟาที่ผานการทดสอบจากหองทดสอบในตางประเทศตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองผลการทดสอบจากหนวยงาน/สถาบันที่เปนกลางในประเทศหรือ กฟผ. กอน
ในกรณี ที่ ผ ลการทดสอบค า พารามิ เตอรที่ สําคัญ ไม ตรงกั บ แบบจําลองทางคอมพิ ว เตอรที่ ผูข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ใหผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอตองปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาดังกลาวใหอยูในเกณฑที่ กฟผ. ยอมรับ หรือในบางกรณี
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
คาพารามิเตอรที่สําคัญของระบบผลิตไฟฟาที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดเปลี่ยนแปลงไป โดย กฟผ.
เปนผูแจงคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาดังกลาว และหากมีขอบเขตการปรับปรุงระบบ
ผลิตไฟฟาในสวนของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กฟผ. จะแจงใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดําเนินการ
ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟา ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองดําเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาให
แลวเสร็จกอนการจายไฟฟาเขาระบบ
CC5.5.7.2-O การควบคุมความถี่
ผู ข อเชื่ อ มต อ/ผู เชื่ อ มต อ ต อ งออกแบบ จั ดหาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ โรงไฟฟ าที่ ส ามารถทํ างานได
ภายใตเงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปที่ O-5)
• กรณีความถี่ไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพื่อทําใหความถี่ของระบบไฟฟากลับมา
อยูที่ 50.00 ± 0.5 Hz ทั้งนี้ในการเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาใหเปนไปตามความสามารถของ
กําลังผลิตไฟฟาคงเหลือ
• กรณี ที่ความถี่สูงกวา 51.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปรับลดกําลังผลิตไฟฟ า
ด ว ยสั ด ส ว น 40% ต อ 1 Hz ของกํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ขณะนั้ น (Gradient Reduced
Power At 40 %/Hz Of The Instantaneously Available Power)
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• กรณีความถี่ต่ํากวา 47.00 Hz หรือสูงกวา 52.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาได

รูปที่ O-5 แสดงชวงความถี่และหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ Microgrid
ที่ใชอุปกรณ Inverter
CC5.5.7.3-O การควบคุมแรงดัน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band ดังนี้
ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band
=
± 0.3 kV
ระดับแรงดันตั้งแต 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band =
± 0.5 kV
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ต อ งสามารถทนต อ สภาพแรงดั น ที่ เปลี่ ย นแปลง ภายในบริ เวณพื้ น ที่
Connected Area โดยมีเงื่อนไขการควบคุมการจาย Active Power และ Reactive Power ดังนี้
(รูปที่ O-6)
• แรงดั น ระหว าง 15% – 110% ของ Base Voltage ต อ งรั บ Reactive Power จาก
ระบบโครงข ายไฟฟ า หรื อ จ าย Reactive Power เข าสู ร ะบบโครงข า ยไฟฟ า โดย
สามารถลด Active Power ลงเปนสัดสวนกับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได
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• แรงดั น ระหว า ง 0% – 15% ของ Base Voltage ต อ งจ า ย Reactive Power เข า สู
ระบบโครงข า ยไฟฟ าเต็ม ที่ ที่ ก ระแส Ireactive เท ากั บ ค าพิ กัด กระแสของอุ ป กรณ
Inverter และตองจาย Active Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟาโดยเร็วที่สุด
Voltage Ride Through Requirement (Inverter Type)
1.4

Generating plants may trip above high voltage requirement

1.3
1.2
1.1

Voltage at Point of Connection (Per unit)

1.0

Connected Area
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0.6

0.4
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Time = 0
second.

0.2
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0
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...
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Time (Seconds)

รูปที่ O-6 แสดงชวงแรงดันและหนาที่ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีระบบ Microgrid
ที่ใชอุปกรณ Inverter
กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากแรงดันในระบบ
โครงขายไฟฟาขณะนั้นสูงกวา 40% ของ Base Voltage ผูเชื่อมตองสามารถขนานกลับเขาสูระบบ
โครงขายไดภายใน 2 วินาที

CC6-O

REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ข อ มู ล การวางแผนด า นปฏิ บั ติ การ ซึ่ งเป น ส ว นหนึ่ งของรายละเอี ย ดข อ มู ล การวางแผนที่ ผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเปนภายหลังจากที่โรงไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา โดยคาที่ทําการปรับปรุงใหม
จะเรียกวา Registered Operating Characteristics ซึ่งจะสะทอนคาความสามารถจริงของเครื่อง
สอดคลองตาม Prudent Practice

CCO-18

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

CC7-O
CC7.1-O

ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ.

ในการเชื่อมตอระบบ/อุปกรณของผูขอเชื่อมตอระหวางโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
จะใช circuit breaker ที่มีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุด
เชื่อมตอนั้น โรงไฟฟาสามารถขอให กฟผ. จัดสงคากระแสลัดวงจรและคาพิกัด circuit breakers
ของ กฟผ. ซึ่งติดตั้งที่จุดเชื่อมตอในปจจุบันรวมถึงที่วางแผนในอนาคต คากระแสลัดวงจรสูงสุดที่
จุดเชื่อมตอ จะตองไมเกินกวา
(a) 63 kA หรือ 50 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน
500 kV และ 230 kV
(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 115 kV และ
69 kV
CC7.2-O Interconnection system Protection Arrangements
CC7.2.1-O ระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอและการเชื่อมตอเขากับระบบสงของ กฟผ. จะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดขั้นต่ําที่ระบุไวใน CC7.2.2-O นี้ เพื่อลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ใหนอยที่สุด
เมื่อเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟา
CC7.2.2-O Fault Clearing Time
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณของผูขอเชื่อมตอซึ่งตอตรง
เขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. หรือเหตุผิดปกติที่อุปกรณระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ. ซึ่งตอตรงเขากับอุปกรณของผูขอเชื่อมตอโดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับตั้งแตเริ่มเกิด
เหตุผิดปกติจนถึง circuit breaker สามารถดับอารกไดสนิท ซึ่งตองมีชวงเวลาไมเกินกวา
ขอกําหนดดังนี้
(i) 80 ms ที่ 500 kV
(ii) 100 ms ที่ 230 kV
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(b) ทั้ งผูขอเชื่ อมตอและ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกัน สํารอง (backup) เผื่ อกรณี ที่ ระบบ
ป อ งกั น หลั ก (primary) ทํ างานผิ ด พลาด ซึ่ งระบบป อ งกั น สํ ารองทั้ งสองชุ ด นี้ จ ะทํ างาน
ประสานเพื่ อ ให ส ามารถทํ าการปลดวงจรเป น ลํ า ดั บ ขั้ น ได (discrimination) โดยระบบ
ปองกันสํารองของโรงไฟฟาจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ใน
ระหวางที่ระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลัง
ทําการ clear fault ที่เกิดขึ้นในระบบโครงขายไฟฟา
นอกจากนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา จึง
ควรที่จะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวที่ 1.5 วินาที ซึ่งจะ
ทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารองของ กฟผ.
(c) circuit breaker ที่ทําหนาที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอโรงไฟฟา
เข า กั บ ระบบโครงข ายไฟฟ า กฟผ. ที่ จุ ด เชื่ อ มต อ ใด ๆ นั้ น จะต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง circuit
breaker failure protection เพิ่ม ในกรณีเหตุการณที่ circuit breaker ทํางานผิดพลาดไม
สามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาที่กําหนด circuit breaker failure protection
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จะทํ า การสั่ ง trip circuit breaker ตั ว ถั ด ไปซึ่ ง อยู ติ ด กั บ circuit breaker ตั ว ที่ ทํ า งาน
ผิดพลาดดังกลาว เพื่อตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้
(i) 200 ms ที่ 500 kV
(ii) 200 ms ที่ 230 kV
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(d) Target Dependability Index ของระบบป องกั น ต องไมต่ํ ากวา 99.5% คานี้เป น การวัด
ความสามารถของระบบป อ งกั น ในการสั่ ง circuit breaker ตั ด วงจรในส ว นที่ เกิ ด ความ
ผิดปกติไดสําเร็จ
CC7.3-O การจัดเตรียมอุปกรณ
CC7.3.1-O ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ.
รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ
CCA6
ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลยปองกันสําหรับการเชื่อมตอของ
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ เข าในระบบ ทั้ งนี้ กฟผ. ได กํ าหนดรุ น และชนิ ด ของรีเลย ใน “EGAT
Accepted Relay List” เพื่อใหมั่นใจวารีเลยที่ กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานใน
ระบบปองกันดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได
CC7.3.2-O Metering System
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเงื่อนไขที่
ระบุใน CCA1-O เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผลิตหรือรับ
จากระบบโครงขายไฟฟาได
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ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร

CC8.1-O สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา
CC8.1.1-O อุปกรณสื่อสารของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพื่อใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสาร
สําหรับ การประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ กฟผ. โดยเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX)
หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอื่น ๆ ของโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และ กฟผ. เขา
ดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรือ อาจ
เปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอื่น ๆ ตามที่ กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะ
เป น ตั ว ส งค า สั ญ ญาณนาฬิ ก าให กั บ ระบบชุ ม สายโทรศั พ ท ที่ ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ (Clock
synchronization) เพื่อควบคุมจังหวะการรับสงขอมูลใหตรงกัน
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน
SIP (SIP Trunk) ได ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้
• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ที่หองควบคุม
ของโรงไฟฟ า ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ เพื่ อ ติ ด ต อ กั บ ศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า
จํานวน 1 เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม
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• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ที่หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• ระบบโทรศั พ ท จ ากผู ใ ห บ ริ ก ารสาธารณะ จํ า นวน 1 เลขหมาย สํ า หรั บ แต ล ะ
หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC8.1.2-O ความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสาร
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหคาความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสารที่กลาวมาขางตนมี
คาไมต่ํากวา 99.9% ของเวลาใชงาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเกิดขั ดของ และไมไดรับการแกไขหลั งจากได รับ เอกสารแจงเตือนจาก
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงแผนการดําเนินการแกไขให
กฟผ. พิจารณา และ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกลาวแลว แตผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
CC8.2-O สําหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
อุปกรณสื่อสารของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพื่อใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. ดังนี้
CC8.2.1-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีปริมาณมากกวา 10 เมกะวัตต ตองจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูล
ระหว า งโรงไฟฟ า และศู น ย ค วบคุ ม ระบบไฟฟ า ด ว ยระบบ Real-time โดยติ ด ตั้ ง Remote
Terminal Unit (RTU) ที่ ใช กั บ Protocol ที่ ได รั บ การยอมรับ จาก กฟผ. จํ านวนไม น อ ยกวา 2
port (ไมนอยกวา 2 IP Address) ซึ่งสามารถทํางานรวมกับระบบ Redundant Master System
ของแต ล ะ Control Center โดย RTU จะทําหนาที่รับ สงขอมูล เพื่อให EGAT Control Center
(NCC BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา และจะตองทําการ
เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยจุดเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร เพื่อการสงสัญญาณขอมูล
ของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา
CC8.2.2-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสารสําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรง
กับ กฟผ. โดยเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX) หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอื่น ๆ ของ
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS ในการสง
สัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอื่น ๆ ตามที่ กฟผ.
กํ า หนด โดยระบบชุ ม สายโทรศั พ ท ข อง กฟผ. จะเป น ตั ว ส ง ค า สั ญ ญาณนาฬิ ก าให กั บ ระบบ
ชุ มสายโทรศั พ ท ที่ ผู ขอเชื่ อ มต อ/ผู เชื่ อ มต อ (Clock synchronization) เพื่ อ ควบคุม จังหวะการ
รับสงขอมูลใหตรงกัน
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน
SIP (SIP Trunk) ได ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้
• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ที่หองควบคุม
ของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพื่อติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1
เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ที่หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• ระบบโทรศั พ ท จ ากผู ใ ห บ ริ ก ารสาธารณะ จํ า นวน 1 เลขหมาย สํ า หรั บ แต ล ะ
หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC8.2.3-O ความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสาร
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหคาความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสารที่กลาวมาขางตนมี
คาไมต่ํากวา 99.9% ของเวลาใชงาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมต อ/ผูเชื่ อมตอเกิดขัด ของ และไมได รับ การแกไขหลังจากไดรับ เอกสารแจงเตื อนจาก
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงแผนการดําเนินการแกไขให
กฟผ. พิจารณาและ กฟผ. เห็ นชอบแผนดังกลาวแลว แตผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปรับ ปรุง โดยผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
CC8.3-O
สําหรับ Microgrid
อุปกรณสื่อสารของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพื่อใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. ดังนี้
CC8.3.1-O ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ มี ข นาดกํ าลั งการผลิ ต ของหน ว ยผลิ ต ไฟฟ าภายในรวมกั น มากกว า
10 เมกะวัตต ตองจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ดวยระบบ Real-time โดยติดตั้ง Remote Terminal Unit (RTU) ที่ใชกับ Protocol ที่ไดรับการ
ยอมรั บ จาก กฟผ. จํ านวนไม น อยกวา 2 port (ไมนอ ยกวา 2 IP Address) ซึ่ งสามารถทํ างาน
รวมกับระบบ Redundant Master System ของแตละ Control Center โดย RTU จะทําหนาที่
รั บ ส ง ข อ มู ล เพื่ อ ให EGAT Control Center (NCC BNCC และ RCCX) สามารถติ ด ตามและ
ควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา และจะตองทําการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
โดยจุดเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนด
เกี่ยวกับระบบสื่อสาร เพื่อการสงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา
CC8.3.2-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสารสําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรง
กับ กฟผ. โดยเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX) หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอื่น ๆ ของ
โรงไฟฟาของผูข อเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS ในการสง
สัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอื่น ๆ ตามที่ กฟผ.
กํ า หนด โดยระบบชุ ม สายโทรศั พ ท ข อง กฟผ. จะเป น ตั ว ส ง ค า สั ญ ญาณนาฬิ ก าให กั บ ระบบ
ชุ มสายโทรศั พ ท ที่ ผู ขอเชื่ อ มต อ/ผู เชื่ อ มต อ (Clock synchronization) เพื่ อ ควบคุม จังหวะการ
รับสงขอมูลใหตรงกัน
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน
SIP (SIP Trunk) ได ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้
• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ที่หองควบคุม
ของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพื่อติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1
เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

CC8.3.3-O

• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ที่หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• ระบบโทรศั พ ท จ ากผู ใ ห บ ริ ก ารสาธารณะ จํ า นวน 1 เลขหมาย สํ า หรั บ แต ล ะ
หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เชื่ อ มต อ ที่ มี ข นาดกํ าลั งการผลิ ต ของหน ว ยผลิ ต ไฟฟ าภายในรวมกั น มากกว า
10 เมกะวัต ต ต องปฏิ บั ติตามขอกําหนดเกี่ย วกับ การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 MW ในหัวขอ CC8.1.2-S CC8.1.4-S
CC8.2-S และ CC8.3-S
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

APPENDIX
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

CCOA-1

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น

CCA1-O

CCA1.1-O

CCA1.2-O

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
และอุ ป กรณ ป ระกอบ รวมทั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาให ร ะบบทํ า งานอย า งถู ก ต อ งตามข อ กํ า หนด
ตลอดเวลาที่ มี ก ารซื้ อ ขายและ/หรื อ แลกเปลี่ ย นพลั ง งานไฟฟ า ผ า นจุ ด เชื่ อ มต อ โดยมี
รายละเอียดตามขอกําหนดนี้ ทั้งนี้ตําแหนงที่ติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขา
ไปตรวจสอบและอานคาพลังงานไฟฟาไดสะดวก ทัง้ นี้ระบบมาตรวัดไฟฟา ตองประกอบดวย
ความตองการทั่วไป (General Requirement)
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาที่ซื้อขายหรือ
ไหลผ า น ณ จุ ด เชื่ อ มต อ ระหว า งระบบไฟฟ า ของ กฟผ. กั บ ระบบไฟฟ า ของผู ข อ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพื่อเปนการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯ หลัก (Main Metering Equipment) และ
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment)
(c) ระบบมาตรวัดฯ หลัก และระบบมาตรวัดฯ รองตองเปนอิสระตอกัน
(d) ต อ งไม มี อุป กรณ อื่น นอกเหนื อ จากอุ ป กรณ ร ะบบมาตรวัด พลั งงานไฟฟ า ติ ด ตั้ งอยู
ภายในวงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟ าและอุปกรณ ป ระกอบทุ กหน วยที่ติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ
หลักและระบบมาตรวัดฯ รองจะตองรองรับ การสื่ อสารขอมู ล จากระบบ Software
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟ า กฟผ. (EGAT Automatic Meter
Reading (AMR) System) ทั้ งนี้ ม าตรวั ด ฯ และอุ ป กรณ ป ระกอบจะต อ งได รั บ การ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน
Instrument Transformers เพื่ออานคากระแสและแรงดันไฟฟาสงไปใหมาตรวัดฯ หลัก
(main energy meter) และ มาตรวัดฯ รอง (backup energy meter) ตองติ ดตั้ งครบทั้ ง
สามเฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้
(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT)
• CT แต ล ะหน ว ย ต อ งประกอบ 2 แกน (2 Cores) สํ า หรั บ วงจรวั ด ของระบบ
มาตรวัดฯ หลักและมาตรวัดฯ รองตามลําดับ
• ความแมนยําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเปนฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ
เวลานั้น
• กระแสพิ กั ด ทางด านแรงต่ํ า ของ CT ทั้ ง 2 แกน ต อ งเท า กั บ กระแสพิ กั ด ของ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใ ช ง าน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
CCOA-2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
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(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)
• ตองเปนชนิด Inductive Voltage Transformer แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุ ดขดลวด 2 ชุ ด (2windings) สํ าหรับ วงจรวัดของระบบมาตรวั ด ฯ หลั ก และ
มาตรวัดฯ รองตามลําดับ
• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ทั้ง 2 ชุด ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน Class
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI
C57.13 หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเปนฉบับลาสุดที่ประกาศใช
งาน ณ เวลานั้น
• แรงดั น พิ กั ด ทางด า นแรงต่ํ า ของ VT ทั้ ง 2 แกน ต อ งเท ากั บ แรงดั น พิ กั ด ของ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ต อ งมี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใ ช ง าน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
(a) มาตรวัดพลั งงานไฟฟา แต ละหน วยตองเป น ชนิด อิเล็ กทรอนิ กสรองรับการวัดวงจร
ไฟฟาประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy)
(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ที่
เทียบเท ากัน ซึ่งเปนฉบั บลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5
(c) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองสามารถวัดคา ประมวลผลและบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟา
แยกตามอั ตราค าไฟฟ า (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํ ากวา 4 อัตรา สามารถบั น ทึ ก
ข อ มู ล ก า ร วั ด ป ร ะ เภ ท Load Profile ร า ย ค า บ 1 น า ที แ ล ะ 1 5 น า ที
(Energy/demand) ร ว ม ทั้ ง ค า พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ า ร า ย เดื อ น ห รื อ ร อ บ Billing
(Monthly/billing Energy) และความต อ งการใช ไฟฟ าสูงสุ ดในรอบเดื อ นหรื อ รอบ
Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate
Time synchronization
เวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟาที่ติดตั้งใชงานทุกหนวยจะถูกควบคุม (Synchronize) ให มี
ความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากที่สุด ทั้งนี้ตองติดตั้งระบบตั้งเวลาของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับ
สั ญ ญ าณ น าฬิ ก าห รื อ เวล าระบ บ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock
Receiver) ที่ติดตั้งไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น ๆ
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การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้
(a) ข อ มู ล ป ระเภ ท Load Profile ราย ค าบ ทุ ก 1 5 น าที ป ระก อ บ ด วย ข อ มู ล
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ทั้ง 4 Quadrants (Export และ Import)
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงต่ํา (L-N) ทั้ง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn)
และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซึ่งสามารถเลือกบันทึกไดทั้งดานแรงสูงหรือแรง
ต่ํ า (Ia, Ib, Ic) ทั้ ง นี้ จ ะต อ งเก็ บ ข อ มู ล ไว ในตั ว มาตรวั ด พลั ง งานไฟฟ า ได ไม ต่ํ า กว า
3 เดือน
(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ข อ มู ล Active/reactive Demand (หรื อ Energy) ทั้ ง 4 Quadrants (Export และ
Import) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน
(c) ข อ มู ล ประเภท ค า พลั ง งานไฟฟ า รายเดื อ นหรื อ รอบ Billing (Monthly/billing
Energy) และความตองการใช ไฟฟ าสูงสุ ดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum
Demand) แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 1 ป (12 เดือน)
(d) การบันทึกขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟา
Loss-of Potential Alarm
แต ล ะวงจรการวัด ของมาตรวัด พลั งงานไฟฟ าต องมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร
Test Switches
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ watt/var transducer ตองมี test switch แยกจาก
กัน เพื่ อใช ในการทดสอบการทํางานของอุป กรณ ดังกลาวรว มกับ external source หรื อ
CT / VT (ใช multipole test plug)
Power Supply for Metering Equipment
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ที่มั่นคงนาเชื่อถือ
และเพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวา มาตรวัดพลังงาน
ไฟฟาทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา

CCOA-4
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GENERAL APPENDIX
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทั่วไป

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป
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ขอมูลทั่วไปในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

ขอมูลผูขอเชื่อมตอ
1. ชื่อเต็มของผูขอเชื่อมตอ (บริษัท)

2. ที่อยูข องผูขอเชื่อมตอหรือบริษัทใหใชที่อยูของที่ตั้งของสํานักงานที่จดทะเบียนแลวหรือสํานักงานใหญ

3.
4.
5.
6.

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
ชื่อผูติดตอ
ที่อยูของผูติดตอ (หากตางจากขอ 2 )

7. อีเมล
ประเภทการเชื่อมตอ

ประเภทเทคโนโลยีที่ใช *

ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า ที่ มี สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า
ขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต
ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า ที่ มี สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า
ขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
ผูผ ลิตไฟฟา Hydro Floating Solar

เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า ที่ ไ ม ใ ช อุ ป กรณ
Inverter
เค รื่ อ งกํ าเนิ ด ไฟ ฟ าที่ ใช อุ ป ก รณ
Inverter (เชน PV, WT เปนตน)
ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)

ผู ใช บ ริ ก ารระ บ บ ส ง (Third Party * กรณีใชเทคโนโลยีมากกวา 1 ประเภท ใหเลือกให
Access : TPA)
ครบถวน
ผูผ ลิตไฟฟาประเภทอื่น
(เชน IPS, ESS, Microgrid)
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
a) สําหรับผูผลิตไฟฟาไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต
กําหนดวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :
กําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย (SCOD) :
ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :
จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) :
กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดที่จายเขาระบบสง (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาต่ําสุดที่จายเขาระบบสง (MW) :
ความตองการพลังไฟฟาสํารองที่ขอใชจากการไฟฟา (MW) :
รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / อื่น ๆ) :
แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่ ห รื อ แผนผั ง แสดงที่ ตั้ ง ของโรงไฟฟ า พร อ มทั้ ง ค า พิ กั ด latitude และ longitude ของ
Switchyard หนาโรงไฟฟา ในรูปแบบ Google Earth File (*.kmz)
(b) สถานที่ ติ ด ตั้ งเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า และจุ ด เชื่ อ มต อ เข า กั บ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ของการไฟฟ า
รวมถึงแผนที่การเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภู มิ ข องระบบไฟฟ า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวั ด ไฟฟ า และระบบป อ งกั น
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา
(d) รูปแบบการจัดเรียงบัสที่ Switchyard หนาโรงไฟฟาเบื้องตน
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูที่ขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
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b) สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต
กําหนดวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :
กําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย (SCOD) :
ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :
จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) :
กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดที่จายเขาระบบสง (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาต่ําสุดที่จายเขาระบบสง (MW) :
ความตองการพลังไฟฟาสํารองที่ขอใชจากการไฟฟา (MW) :
รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / ผานการไฟฟาจําหนาย / อื่น ๆ) :
จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟา ของ กฟภ.) :
(กรณีเชื่อมตอผานการไฟฟาฝายจําหนาย ขอใหแนบหนังสือยืนยันทายเอกสารฉบับนี้)
แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่ ห รื อ แผนผั ง แสดงที่ ตั้ ง ของโรงไฟฟ า พร อ มทั้ ง ค า พิ กั ด latitude และ longitude ของ
Switchyard หนาโรงไฟฟา
(b) สถานที่ ติ ด ตั้ งเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า และจุ ด เชื่ อ มต อ เข า กั บ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ของการไฟฟ า
รวมถึงแผนที่การเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภู มิ ข องระบบไฟฟ า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวั ด ไฟฟ า และระบบป อ งกั น
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูที่ขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code

CCA-3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

c) สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)
วันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา : ____________________________________________________
วันเริ่มตนใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. : ________________________________________
ประเภทสัญญา (3 เดือน/12 เดือน/60 เดือน) : ____________________________________________
ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดที่ขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. (MW) : ______________________
จุดรับไฟฟา : _____________________________________________________________________
จุดสงไฟฟา: ______________________________________________________________________
จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟาของ กฟภ.) :
(กรณีเชื่อมตอผานการไฟฟาฝายจําหนาย ขอใหแนบหนังสือยืนยันทายเอกสารฉบับนี้)
แผนที่และแผนภูมิของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่ ห รื อ แผนผั ง แสดงที่ ตั้ ง ของผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ พร อ มทั้ ง ค า พิ กั ด latitude และ
longitude ของสถานีไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
(b) สถานที่ ติดตั้ งเครื่องกํ าเนิ ดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับ ระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงแผนที่การ
เชื่อมต อเบื้องตน จากสถานี ไฟฟ าของผูขอเชื่อมต อ/ผู เชื่ อมต อถึงสถานี ไฟฟ าแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาและระบบปองกัน
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเปนและผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่ อมต อจะถู กบั งคับ ให ตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่
กําหนด และตองใหขอมูลตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code

CCA-4

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

d) สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น (IPS)
กําหนดวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :
ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :
จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) :
กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) :
ตวามตองการไฟฟาของลูกคา (MW) (หากเปนลูกคาที่เกิดขึ้นใหมโปรดระบุ) :
ความตองการพลังไฟฟาสํารองที่ขอใชจากการไฟฟา (MW) :
รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / ผานการไฟฟาจําหนาย / อื่น ๆ) :
จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟาของ กฟภ.) :
แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่ ห รื อ แผนผั ง แสดงที่ ตั้ ง ของโรงไฟฟ า พร อ มทั้ ง ค า พิ กั ด latitude และ longitude ของ
Switchyard หนาโรงไฟฟา
(b) สถานที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา รวมถึง
แผนที่ ก ารเชื่ อ มต อ เบื้ อ งต น จาก Switchyard หน า โรงไฟฟ า ถึ งสถานี ไฟฟ าแรงสู ง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภู มิ ข องระบบไฟฟ า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวั ด ไฟฟ า และระบบป อ งกั น
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูที่ขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

e) สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น (Energy Storage System)
กําหนดวันเริ่มตนขนานระบบผลิตไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :
ประเภทระบบกั กเก็ บพลั งงาน (Battery Energy storage System (BESS), Pump Hydro Energy Storage (PHES),
Thermal Energy Storage (TES), Hydrogen Energy Storage System (HESS) and etc.)
จํานวนหนวยผลิตไฟฟา (เครื่อง) :
กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดที่จายเขาระบบสง (MW) :
ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดที่รับจากระบบสง (MW) :
ความตองการพลังไฟฟาสํารอง ที่ขอใชจากการไฟฟา (MW) :
รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / ผานการไฟฟาจําหนาย / อื่น ๆ) :
จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟา ของ กฟภ.) :
แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่หรือแผนผังแสดงที่ตั้งของระบบผลิตไฟฟา พรอมทั้งคาพิกัด latitude และ longitude ของ
Switchyard หนาโรงไฟฟา
(b) สถานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟารวมถึงแผน
ที่การเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard หนาระบบผลิตไฟฟา ถึง สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภู มิ ข องระบบไฟฟ า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวั ด ไฟฟ า และระบบป อ งกั น
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเปน และผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที และผูที่ขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

f) สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น (Microgrid)
กําหนดวันเริ่มตนขนานระบบไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :
ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :
จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) :
กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) :
ปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุด (MW) :
ความตองการพลังไฟฟาสํารองที่ขอใชจากการไฟฟา (MW) :
รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง/ผานการไฟฟาจําหนาย/อื่น ๆ) :
จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟา ของ กฟภ.) :
แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่ ห รือ แผนผั งแสดงที่ ตั้ งของระบบไฟฟ า พรอมทั้ งคาพิ กัด latitude และ longitude ของ
Switchyard หนาโรงไฟฟา
(b) สถานที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา รวมถึง
แผนที่ ก ารเชื่ อ มต อ เบื้ อ งต น จาก Switchyard ระบบไฟฟ า ถึ ง สถานี ไฟฟ า แรงสู ง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภู มิ ข องระบบไฟฟ า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวั ด ไฟฟ า และระบบป อ งกั น
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูที่ขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA2

ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา

CCA2.1 สําหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนและพลังงานความรอนรวม (เฉพาะผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต)
a) Generator Models and Parameters for Combined Cycle Power Plant
GENROU
Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation)

This model is located at system bu #
machine
#
This model uses CONs starting with #
and STATEs starting with
#
The machine MVA is
for each of
units =
MBASE
ZSCORCE for this machine is
+j
the above MBASE
CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7
J+8
J+9
J+10
J+11
J+12
J+13

#

Value

IBUS,
I.
J,
K,

Pm
Efd
VT

PMECH

SPEED

EFD

ISORCE
GENROU

VOLT at
Terminal
Bus

ETERM

ANGLE

Speed
Source Current
Terminal Voltage

Angle

on

Description
T’do (>0) (sec)
T”do (>0) (sec)
T’qo (>0) (sec)
T”qo (>0) (sec)
Inertia, H
Speed damping, D
Xd
Xq
X’d
X’q
X”d =X”q
X1
S(1.0)
S(1.2)

STATEs
K
K+1
K+2
K+3
K+4
K+5

#

E’q
E’d
ψkd
ψkq
∆ speed (pu)
Angle (radius)

Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, X”q, Xl, H, and D are in pu,
machine MVA base.
X”q must be equal to X”d
IBUS, ‘GENROU’, I, T’do, T”do, T’qo, T”qo, H, D, Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, Xl, S(1.0), S(1.2)/
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Description

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

This model is located at system bus
machine
This model uses CONs starting with
and STATEs starting with
and VARs starting with
and ICONs starting with

ICONs # Value

IC

IC+1

#
#
#
#
#
#

IEEEST
IEEE Stabilizing Model
IBUS,
I.
J,
K,
L,
IC.

Description

ICS, stabilizer input code:
1-rotor speed deviation(pu)
2-bus frequency deviation (pu)
3-generator electrical power on
MBASE base(pu)
4-generator accelerating power (pu)
5-bus voltage(pu)
6-derivative of pu bus voltage
IB, remote bus number 2,5,6

#

Value

K
K+1
K+2
K+3
K+4
K+5
K+6

VARs
L
L+1

#

#

A1
A2
A3
A4
A5
A6
T1(sec)
T2(sec)
T3(sec)
T4(sec)
T5(sec)*
T6(>0)(sec)
KS
LSMAX
LSMIN
VCU(pu)(if equal zero, ignored)
VCL(pu)(if equal zero, ignored)

BUS, ’IEEEST’, I, ICS, IB, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, KS , LSMAX, LSMIN, VCU,VCL/
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1st

VOTHSG
Auxiliary
Signal

Description

filter integration
filter integration
rd
3 filter integration
4th filter integration
T1/T2 lead-lag integrator
T3/T4 lead-lag integrator
Last integer
2nd

Description

*If T5 equals 0., sT5 will equal 1.0.

IEEEST

Based on
ICON(IC)
Value

STATEs

Note: ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC
is 2, 5, or 6.
If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is
used.
CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7
J+8
J+9
J+10
J+11
J+12
J+13
J+14
J+15
J+16

Input

Description
Memory
Derivative of pu bus
voltage

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

Input
Signal

Filter
1+A5s+A6s2
(1+A1s+A2s2)(1+A3s+A4s2)

1+sT1
1+sT2

1+sT3
1+sT4

LSMAX
KS

sT5
1+sT6

VSS
LSMIN
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Output Limiter
VS=VSS, if (VCU>VCT>VCL)
VS=0, if (VCT<VCL)
VS=0, if (VCT>VCU)

VOTHSG

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

SCRX
Bus Fed or Solid Fed Static Exciter
This model is located at system bus
machine
This model uses CONs starting with
and STATEs starting with

CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7

#

Value

#
#
#
#

IBUS,
I.
J,
K,

Description
TA/TB
TB(>0)(sec)
K
TE(sec)
EMIN(pu on EFD base)
EMAX(pu on EFD base)
CSWITCH
rc/rfd

ECOMP
VOLTHSG
VUEL
VOEL
XADIFD
ETERM

STATEs
K
K+1

#

EFD

SCRX

Description
First integrator
Second integrator

Set CSWITCH = 0 for bus fed.
Set CSWITCH = 1 for solid fed.
Set CON(J+7) = 0 for exciter with negative field current
capability.
Set CON(J+7) = 0 for exciter without negative field current capability. (Typical CON(J+7)=10.)
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/

CSWITCH = 1

CSWITCH = 0
EMAX

VREF
+
EC(pu)

-

1+TAs
1+TBs

∑

K
1+TEs

+
VS

Et

1.0
Ebridge
X
LadIfd

EMIN

VS = VOTHSG + VUEL + VOEL
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Negative
Current Logic

EFD

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

GAST2A
Gas Turbine Model
This model is located at system bus
machine
This model uses CONs starting with
and STATEs starting with
and VARs starting with
CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7
J+8
J+9
J+10
J+11
J+12
J+13
J+14
J+15
J+16
J+17
J+18
J+19
J+20
J+21
J+22
J+23
J+24

#

Value

#
#
#
#
#

IBUS,
I.
J,
K,
L,

Description
W-governor gain (1/droop)
(on turbine rating)
X (sec) governor lead time constant
Y (sec)(>0) governor lag time
constant
Z – governor mode
1 – Droop
0 – ISO
ETD (sec)
TCD (sec)
TRATE turbine rating (MW)
T (sec)
MAX (pu) limit (on turbine rating)
MIN (pu) limit (on turbine rating)
ECR (sec)
K3
a(>0) valve positioner
b(sec)(>0) valve positioner
c valve positioner
τf(sec) (>0)
Kf
K5
K4
T3(sec) (>0)
T4(sec) (>0)
τt(sec) (>0)
T5(sec) (>0)
af1
bf1

SPEED

GAST2A

PMECH

CONs
J+25
J+26
J+27
J+28
J+29
J+30

#

Value

Description
af2
bf2
cf2
Rated temperature,TR(F)
Minimum fuel flow, K6(pu)
Temperature control, TC(F)

STATEs
K
K+1
K+2
K+3
K+4
K+5
K+6
K+7
K+8
K+9
K+10
K+11
K+12

#

Description
Speed governor
Valve positioned
Fuel system
Radiation shield
Thermocouple
Temperature control
Gas Turbine dynamics
Combustor
Combustor
Turbine/exhaust
Turbine/exhaust
Fuel controller delay
Fuel controller delay

VARs
L
L+1
L+2
L+3

#

Description
Governor reference
Temperature reference flag
Low value select output
Output of temperature control

IBUS, ’GAST2A’, I,W, X, Y, Z, ETD, TCD, TRATE, T, MAX, MIN, ECR, K3, a, b, c, τf, Kf, K5, K4, T3, T4, τt, T5, af1, bf1, af2, bf2, cf2, TR, K6,, TC/
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

*Temperature control output is set to output of speed governor when temperature control input changes from positive to negative.

หมายเหตุ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิเคราะหระบบไฟฟา ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จัดสงขอมูลเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขางตน รวมถึง Generator Controller Model ; Excitation System Model, Power System Stabilizer Model,
Governor Model ทั้งหมดในรูปแบบของไฟล Power Factory “.pfd” ที่สามารถใชงานไดกับโปรแกรม DIgSILENT
Power Factory ประกอบดวย
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

b) Generator Models and Parameters for Thermal Power Plant
GENROU
Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation)
This model is located at system bus
machine
This model uses CONs starting with
and STATEs starting with
The machine MVA is
units =
MBASE
ZSCORCE for this machine is
the above MBASE
CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7
J+8
J+9
J+10
J+11
J+12
J+13

#

Value

#
#
#
#
for each of

IBUS,
I.
J,
K,

+j

on

Description
T’do (>0) (sec)
T”do (>0) (sec)
T’qo (>0) (sec)
T”qo (>0) (sec)
Inertia, H
Speed damping, D
Xd
Xq
X’d
X’q
X”d =X”q
X1
S(1.0)
S(1.2)

Pm

PMECH
EFD

Efd
VT

ISORCE
GENROU

VOLT at
Terminal
Bus

STATEs
K
K+1
K+2
K+3
K+4
K+5

Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, X”q, Xl, H, and D are in pu,
machine MVA base.
X”q must be equal to X”d
IBUS, ‘GENROU’, I, T’do, T”do, T’qo, T”qo, H, D, Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, Xl, S(1.0), S(1.2)/
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SPEED

ETERM

ANGLE

#

Speed
Source Current
Terminal Voltage

Angle

Description

E’q
E’d
ψkd
ψkq
∆ speed (pu)
Angle (radius)

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

IEEEST
IEEE Stabilizing Model
This model is located at system bus
machine
This model uses CONs starting with
and STATEs starting with
and VARs starting with
and ICONs starting with
ICONs
IC

IC+1
Note:

# Value

#
#
#
#
#
#

IBUS,
I.
J,
K,
L,
IC.

Description
ICS, stabilizer input code:
1-rotor speed deviation(pu)
2-bus frequency deviation (pu)
3-generator electrical power on
MBASE base(pu)
4-generator accelerating power (pu)
5-bus voltage(pu)
6-derivative of pu bus voltage
IB, remote bus number 2,5,6

ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC)
is 2, 5, or 6.
If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is
used.

Input
Based on
ICON(IC)
Value

VOTHSG
Auxiliary
Signal

STATEs
K
K+1
K+2
K+3
K+4
K+5
K+6

#

Description
1st filter integration
2nd filter integration
3rd filter integration
4th filter integration
T1/T2 lead-lag integrator
T3/T4 lead-lag integrator
Last integer

VARs
L
L+1

#

Description
Memory
Derivative of pu bus voltage

CONs #
Value
Description
J
A1
J+1
A2
J+2
A3
J+3
A4
J+4
A5
J+5
A6
J+6
T1(sec)
J+7
T2(sec)
J+8
T3(sec)
J+9
T4(sec)
J+10
T5(sec)*
J+11
T6(>0)(sec)
J+12
KS
J+13
LSMAX
J+14
LSMIN
J+15
VCU(pu)(if equal zero, ignored)
J+16
VCL(pu)(if equal zero, ignored)
*If T5 equals 0., sT5 will equal 1.0.
BUS, ’IEEEST’, I, ICS, IB, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, KS , LSMAX, LSMIN, VCU,VCL/
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป
Input
Signal

Filter
1+A5s+A6s2
(1+A1s+A2s2)(1+A3s+A4s2)

1+sT1
1+sT2

1+sT3
1+sT4

LSMAX
KS

sT5
1+sT6

VSS
LSMIN

CCA-16

Output Limiter
VS=VSS, if (VCU>VCT>VCL)
VS=0, if (VCT<VCL)
VS=0, if (VCT>VCU)

VOTHSG

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

SCRX
Bus Fed or Solid Fed Static Exciter
This model is located at system bus
machine
This model uses CONs starting with
and STATEs starting with

CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7

#

Value

#
#
#
#

IBUS,
I.
J,
K,

Description
TA/TB
TB(>0)(sec)
K
TE(sec)
EMIN(pu on EFD base)
EMAX(pu on EFD base)
CSWITCH
rc/rfd

ECOMP
VOLTHSG
VUEL
VOEL
XADIFD
ETERM

STATEs
K
K+1

#

EFD

SCRX

Description
First integrator
Second integrator

Set CSWITCH = 0 for bus fed.
Set CSWITCH = 1 for solid fed.
Set CON(J+7) = 0 for exciter with negative field current
capability.
Set CON(J+7) = 0 for exciter without negative field current capability. (Typical CON(J+7)=10.)
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/
CSWITCH = 0
EMAX

VREF
+
EC(pu)

-

1+TAs
1+TBs

∑

K
1+TEs

+
VS

CSWITCH = 1
1.0

Et

Ebridge
X
LadIfd

EMIN

VS = VOTHSG + VUEL + VOEL

CCA-17

Negative
Current Logic

EFD

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

IEEEG1
IEEE Type 1 Speed-Governing Model
This model is located at system bus
#
machine
#
This model may be located at
system bus
#
machine
#
This model uses CONs starting with
#
and STATEs starting with
#
and VARs starting with
#
Note: JBUS and JM are set to zero for noncross
compound.
CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7
J+8
J+9
J+10
J+11
J+12
J+13
J+14
J+15
J+16
J+17
J+18
J+19

#

Value

IBUS,
I.
PMECHHP
SPEEDHP

JBUS,
M,
J,
K,
L,

Description
K
T1(sec)
T2(sec)
T3(>0)(sec)
Uo(pu/sec)
Uc(<0) (pu/sec)
PMAX(pu on machine MVA
rating)
PMIN(pu on machine MVA rating)
T4(sec)
K1
K2
T5(sec)
K3
K4
T6(sec)
K5
K6
T7(sec)
K7
K8

STATEs
K
K+1
K+2
K+3
K+4
K+5

#

VARs
L
L+1

#

IEEEG1

Description
First governor integrator
Governor output
First turbine integrator
Second turbine integrator
Third turbine integrator
Fourth turbine integrator
Description

Reference
Internal memory

IBUS, ’IEEEGT’, I, JBUS, M, K, T1, T2, T3, Uo, Uc, PMAX, PMIN, T4, K1, K2, T5, K3, K4, T6, K5, K6, T7, K7, K8/
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PMECHLP

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป
+

+
K(1+sT2)
(1+sT1)

-

∑

PM1

PMECHHP

K7

PMAX

Po
∆ω

+

∑

K5

K3

K1

SPEEDHP

+

∑

Uo
1
S

1
T3

∑

-

1
(1+sT7)

1
(1+sT6)

1
(1+sT5)

1
(1+sT4)

Uc
PMIN

∑

+

+

+
+

K8

K6

K4

K2

+

∑

+

∑

PM2

PMECHLP

หมายเหตุ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิเคราะหระบบไฟฟา ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จัดสงขอมูลเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขางตน รวมถึง Generator Controller Model ; Excitation System Model, Power System Stabilizer Model,
Governor Model ทั้งหมดในรูปแบบของไฟล Power Factory “.pfd” ที่สามารถใชงานไดกับโปรแกรม DIgSILENT
Power Factory ประกอบดวย
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA2.2 สําหรับโรงไฟฟาที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส (นอกเหนือจากผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต)
Generator General Data

Value

Unit
Value
Generator Name
Base MVA (MVA)
Generator Number
#
Base Voltage (kV)
Installed capacity
MW Lagging power factor
Continuous operating capacity
MW Leading power factor
Generator capability curve * (Please Attatch Generator capability curve data with this form)

Generator Data for Power System Study
– Direct Axis Positive Phase
Sequence Synchronous
Reactance *
– Quadrature Axis Positive
Phase Sequence Synchronous
Reactance §
– Direct Axis Transient
Reactance (Unsaturated) *
– Direct Axis Transient
Reactance (Saturated) *
– Quadrature Axis Transient
Reactance (Unsaturated) §
– Quadrature Axis
Transient Reactance
(Saturated) §
– Direct Axis Sub -Transient
Reactance (Unsaturated) *
– Direct Axis Sub-Transient
Reactance (Saturated) *
– Quadrature Axis
Sub-Transient Reactance
(Unsaturated) §

Value

Unit
pu
pu
pu
pu
pu
pu
pu
pu
pu

– Quadrature Axis
Sub-Transient Reactance
(Saturated) §
– Amature Leakage
Reactance §
– Direct Axis Ttransient
Open Circuit Time Constant §
– Direct Axis Subtransient
Open Circuit Time Constant §
– Quadrature Axis Transient
Open Circuit Time Constant §
– Quadrature Axis
Subtransient Open Circuit Time
Constant §
– Inertia of Complete
Turbo-Generator *
Saturation Factor at 1.0 per unit
terminal voltage §
Saturation Factor at 1.2 per unit
terminal voltage §

Value

Unit
MVA
kV
-

Unit
pu
pu
sec
sec
sec
sec
(MWSec/M
VA)

- pu value indicated by Generator MVA base
- Items marked with “*” must be identified by the applicant.
- Items marked with “§”must indicate within a given time. If applicant does not specify inform the EGAT is about values. And
the applicant must accept all the risk.

CCA-20

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA2.3 ขอมูลแบบจําลองทางไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟาพลังงานลม รวมถึง
หนวยผลิตไฟฟาชนิดที่ใชระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี)
Required Data and Computer Dynamic Model of Power Park Module (PPM) for Power
System Study
INTRODUCTION
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) now uses the DIgSILENT PowerFactory
software for a power system simulation. EGAT requires suitable and accurate dynamic models
for all Generators connected to, or applying for a connection to the transmission system in
order to assess reliably the impact of the Generator’s proposed installation on the dynamic
performance and security and stability of the Power System. Modeling requirements for thermal
and hydro Generators are processed on the identification by the applicant of the relevant library
models in this simulation program, and the provision of the applicable data parameters in the
current appropriate application form. Where there are no suitable library models available,
specially written models are supplied. These are known in this software as “user–written
models”.
Currently, existing library models in this software inadequately represent the dynamic
behavior of Power Park Module (PPM), an electricity generation unit or collection of electricity
generation units that are not synchronously connected to the grid or are connected using power
electronics and also have one single point of connection to a transmission system. EGAT then
requires PPM greater than 5 MW to provide specially written models and associated data
parameters specific to the PPM and any associated controls and reactive compensation
equipment to be used in the applicant’s PPM scheme.
PPM MODELS
Requirement to provide dynamic models
For each PPM the unencrypted dynamic models for the DIgSILENT Power- Factory software
appropriate for each PPM shall be provided. In addition, all relevant data and parameters must
be provided for each model.
These computer models for PPM (based on a mathematical representation of the dynamic
behaviors of the machines) shall be able to calculate how the output quantities such as Active
Power, Reactive Power, DC Voltage, etc. vary as the factors such as the Voltage at the
Connection Point changes or any behaviors of the system. The models must take account of the
inherent characteristics of the PV panels, machines or batteries and the actions of the control
systems of PPM.

CCA-21

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

Computer environment
The models must run on the DIgSILENT PowerFactory software for EGAT network (released
15.1 or updated). EGAT can from time to time request that the models be updated to be
compatible with changes in EGAT’s computing environment. The PPM ensures that such
updated models shall be provided without undue delay.
Model aggregation
For computational reasons, it is essential that the dynamic models of individual PPM Unit
can be aggregated into a smaller number of models, each representing a number of PPM unit
at the same site. A representation of the collector network can be included in the aggregate
model of the PPM.
Model documentation
The unencrypted dynamic model shall be fully documented. The documentation of the
model must include the following:
- Description of the equipment that shall be modeled at a level that reveals the aspects of
the equipment that the model describes and may not describe,
- Description on how the model reasonably represents the behavior of the equipment over
the frequency range from DC to 3 Hz including voltage and frequency oscillations.
- Description of the model in mathematical and logical detail including, as appropriate,
items such as Laplace transfer functions, block diagrams, and description of physical and
logical limits, control logic, interlock, supervisory and permissive actions.
- The relationship of all parameters to the physical and logical characteristics of the
equipment. The model documentation must be sufficient to permit the implementation of
the model in the DIgSILENT PowerFactory software. This may require that part of the
documentation of the model be in the form of 'code snippets', however that complete code
of a model will possibly be included in its documentation.
- Description of any behavior not represented by the model.
EGAT can, when necessary to ensure the proper running of its complete system
representation or to facilitate its understanding of the results of a dynamic simulation, request
additional information concerning the model, including the source codes of one or more
routines in the models. In addition, EGAT can from time to time request that the dynamic model
information be updated to be compatible with changes in EGAT’s computing environment. The
PPM has to comply with any such request without delay. Where the PPM or any other party
(acting reasonably) designates such information as confidential on the basis that it incorporates
trade secrets, EGAT shall not disclose the information so designated to any third party.
CCA-22

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

VALIDATION OF MODELS
All models provided to EGAT for use in dynamic simulations must be validated by strong
evidence that the models effectively reproduce the behavior of the equipment being modeled.
EGAT must be satisfied that the behavior shown by the model under simulated conditions is
representative of the behavior of the real equipment under equivalent conditions. With regard
to validation it is recognized that dynamic modeling falls into two categories:
(1) Models of equipment that can be described explicitly and tested directly either in
laboratory conditions or in specially managed operating conditions. Generators, generator
controls, electrical protection elements, and most transmission system elements are in this
category.
(2) Models of aspects of the power system that cannot be described in explicit detail and
cannot be tested directly. Most aspects of the modeling of load behavior are in this
category.
Validation of models in the first category shall include comparisons of simulations made with
the model with test results or responses produced by other authoritative sources (such as results
from manufacturer's detailed physical design simulations or factory acceptance tests, on-line
recorder response of the equipment to system disturbances and/or performance guarantee
documents.)
Where possible validation of models in the second category shall include comparisons of simulations made with the model to records of events that have occurred on the transmission system.
Where comparison with actual grid behavior is not practical, the characteristics of models in this
category shall be demonstrated by simulations of small scale operational situations and
disturbances chosen so that the proposed model is the predominant factor in the response.
Validation must cover the behavior of the model in the broad range of operational situations that
the equipment is expected to encounter. It must also cover steady state behavior of the
equipment over its full operational range, and dynamic behavior in response to dynamic events
such as:
- Sudden step changes of voltage and frequency at pertinent the Connection Point with the
grid
- Undervoltage fast transients typical to fault clearing and delay fault clearing times
- Step changes of control references and set-points
- Ramps of voltage, frequency, references and set-points
- Oscillatory behavior in the frequency range from 0.1 to 3 Hz
Changes of voltage and frequency considered in validation shall cover the range of
amplitude that will be produced by transmission disturbances from faults to persistent small
oscillations.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

The conditions validated should as far as possible be similar to those of interest, e.g. low
short circuit level at Connection Point, close up severe faults, nearby moderate faults, remote
faults, Voltage excursions, Frequency excursions, and highly intermittent variations of external
environment factor.
For the purposes of model validation the PPM shall ensure that appropriate tests are
performed and measurements taken to assess the validity of the DIgSILENT Power Factory model.
Where the validity of the model has not been confirmed prior to the commissioning of the PPM,
appropriate tests shall be carried out and measurements taken at the PPM to assess the validity
of the DIgSILENT PowerFactory model. The tests and measurements required shall be agreed
with EGAT.
The PPM shall provide EGAT with all available information showing how the predicted
behavior of the DIgSILENT PowerFactory model to be verified compares with the actual
observed behavior of a prototype or production PPM unit under laboratory conditions and/or
actual observed behavior of the real PPM unit as installed and connected to a transmission or
distribution network.
If the on-site measurements or other information provided indicate that the DIgSILENT Power
Factory model is not valid in one or more respects, the PPM shall provide the revised unencrypted
model whose behavior corresponds to the observed on-site behavior as soon as reasonably
practicable.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

a) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย PV power generator
PV FARM DATA
In order to create a valid dynamic model of each PV Power Station, the following data shall
be provided:
A. Generator data
- Photovoltaic (PV) Type:
- PV Manufacturer and Model:
- In one module, number of PV cells in series in each parallel branch:
number of parallel branches of PV cells in series:
- In one array, number of PV modules in series in each parallel branch:
number of parallel branches of PV modules in series:
- Number of PV arrays linked in each PV power generator:
- Number of PV power generators linked in each step-up or pad-mounted transformer:
- Number of step-up or pad-mounted transformers:
- Number of collector system Substation transformers:
B. Internal Network Structure Information
Describe how the PV power station’s internal network structure should be laid out by
means of the single-line diagram of the internal network with line impedances. (The description
should include a breakdown of how the individual PV power generator is linked together as
well as how they are connected back to their switchyard.) Specify different types of overhead
line or underground cable and the individual length of each section of the circuit.
Type 1 Type 2 Type 3
Total length (km)
Conductor cross section area per core
(sq.mm.)
Conductor type (Al, Cu, etc)
Extending Table
Number of conductors per circuit
as appropriate
Number of circuits
Charging capacitance (micro F/km)
Positive sequence resistance (Ri : Ohm/km)
Positive sequence reactance (Xi : Ohm/km)
C. Data of each Step-up or Pad-Mounted Transformer
Note: These are typically two-winding air-cooled transformers.
- Transformer Rating:
MVA
- Base Voltage for each winding (Low/High):
/
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

- Winding Connections: (Low/High):
/
kV
- Available taps:
(indicated fixed or OLTC). Operating tap
- Positive sequence impedance (Z1)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
- Zero sequence impedance (Z0)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
D. Collector System Substation Transformer Data
- Transformer MVA Rating (ONAN/FA/FA):
/
/
- Base Voltage for each winding (Low/High/Tertiary):
/
/
- Winding Connections:
/
/
(Vector Group
- Available taps:
(indicated fixed or OLTC). Operating tap
- Positive sequence impedance (Z1)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
- Zero sequence impedance (Z0)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)

)

E. Dynamic Model and Parameter Data of the PV Power Generating System
Dynamic model and parameter data required for transient stability analysis (computer
software based on a mathematical representation of the dynamic behaviors) are specific to
each PV power generator make and model, and shall be certified by the corresponding
manufacturers. In addition, it is essential for computational reasons that the dynamic model of
an individual PV generator can be aggregated into a smaller number of models, each
representing a number of PV generators at the same site. Moreover, a representation of the
collector network may be included in the aggregate models of the PV power generating system.
The dynamic models must represent the features and phenomena likely to be relevant to
frequency variation and voltage stability. These features should include but may not be limited
to:
• PV Array Characteristics Model:
o Including all inherent I-V and P-V Characteristics Charts of PV Array
• PV Power generator Model:
o Power generator and its Controller Models
 Including all inherent characteristics and capabilities of the power
generator and the actions of the control system of its.
These dynamic models should appropriately be implemented in the simulation program
used by EGAT, the DIgSILENT PowerFactory software
Features to be represented in the dynamic models
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to be
relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited to:
a) The Photovoltaic model of the PV panel;
b) The DC Busbar and Capacitor Model;
c) PQ controller model;
d) Active Power Reduction model;
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

b) Wind Farm Power Stations
WIND FARM DATA
In order to create a valid dynamic model of each Wind Farm Power Station, the following
data shall be provided:
Wind Turbines and Generators
- State whether the type of generators are Synchronous, Permanent Magnetic Synchronous,
or Induction:
- State whether Turbines are Fixed Speed or Variable Speed:
- Provide manufacturer details on electrical characteristics and operating performance with
particular reference to Flicker and Harmonic performance.
- Provide details of the anticipated operating regime of generation, i.e. continuous, seasonal etc.
- List the anticipated maximum export level in MW for each calendar month, and indicate
how generation would vary over a typical 24 hour period during the month of maximum
export.
- Give details of expected rapid or frequent variations in output, including magnitude,
maximum rate of change expected, frequency and duration.
- For Generators, please state:
How the generator is run up to synchronous speed
Magnitude of inrush / starting current
Amps
Duration of inrush / starting current
ms
Starting / paralleling frequency
Hz
Power factor on starting
Reactive power demand at zero output (no load)
kVAr
Give details of reactive power compensation to be installed
Wind Turbine Generator transformer
This is the transformer that connects a Wind Turbine Generator with the internal Wind Farm
Power Station network.
Rating of Wind Turbine Generator transformer
Wind Turbine Generator transformer voltage ratio
Wind Turbine Generator transformer impedance
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MVA or kVA
kV
% on rating MVA base

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

Internal Wind Farm Power Station network and corresponding data
- Describe how the Wind Farm Power Station’s internal network structure (collector
network) will be laid out (by means of a single-line diagram or other description of
connections).
The description shall include a breakdown of how the individual Wind Turbine
Generators are connected together as well as how they are connected back to
the Wind Farm Power Station substation.
- Specify different cable or overhead line types and the individual length of each section of
circuit.
Total length (m)
Conductor cross section area per core
Conductor type (Al, Cu, etc)
Type of insulation
Charging capacitance (micro F/km)
Charging current (Amp/km)
Positive sequence resistance (R1:Ohm/km)
Positive sequence reactance (X1:Ohm/km)

Type 1

Type 2

Type 3
Extending
Table as
appropriate

Reactive compensation installed at site
- Number of inductive devices
Indicate for each device the inductive MVAr capability.
If the device has more than one stage, please indicate the number of stages and the
MVAr capability switched in each stage i.e. 0.5 MVAr in 5 steps etc
- Number of capacitive devices
Indicate for each device the Capacitive MVAr capability.
If the device has more than one stage, please indicate the number of stages and the
MVAr capability switched in each stage i.e. 0.5 MVAr in 5 steps etc.
- Method of voltage/reactive power control applied to each controllable reactive
compensation device. This information shall be provided in sufficient details (e.g. transfer
function block dia-grams, control system gain/droop, dead band and hysteresis
characteristics, tap steps, etc.) to allow EGAT develop the appropriate DIgSILENT
PowerFactory models.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

Features to be represented in the dynamic models
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to be
relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited to:
a) The electrical characteristics of the Generator;
b) The separate mechanical characteristics of the turbine and the Generator and the drive
train between them;
c) Variation of power co-efficient with pitch angle and tip speed ratio;
d) Blade-pitch control;
e) Converter controls;
f) Reactive compensation;
g) Protection relays.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

c) Battery Energy Storage System (BESS)
Battery Energy Storage System General Data
In order to create a valid dynamic model of each BESS, the following data shall be provided:
A. Battery data
- Battery Type:
- Battery Manufacturer and Model:
- Number of Battery modules:
- Number of step-up or pad-mounted transformer:
- Number of collector system Substation transformers:
- Maximum Power deliver to the System (MW):
- Maximum Power consume from the System (MW):
- Maximum storage Capacity (MWh):
- Target Charge Level Percentage (% of Maximum storage Capacity):
- Cut-off Voltage (V):
- Maximum continuous discharge current:
- Discharge current (C-rate) (The measure rate of battery is discharged current relative to
maximum capacity):
- Discharge power (E-rate) (The measure rate of battery is discharged power relative to
maximum capacity):
- Generation technology that commonly use with BESS. (Synchronous Generator,
PV Generators, Wind Turbine Generators and etc.) (If any):
B. Dynamic Model and Parameter Data of the PV Power Generating System
Features to be represented in the dynamic models
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to be
relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited to:
a) The stage of charge of the Energy Storage Unit;
b) Electrical Characteristic of the Inverter
c) Charge control
d) Frequency control
e) PQ controller model;
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA3

ขอมูลหมอแปลงและสายสงสําหรับการเชื่อมตอระบบไฟฟา
(สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท)

Transformer General Data
Transformer Name
Transformer Number
Number of winding
Vector Group

Value

Unit
#
2/3
-

MVA Rating
Rated Voltage (HV)
Rated Voltage (LV)
Rated Voltage (TV) (for 3 windings)

Value

Unit
MVA
kV
kV
kV

Transformer Data For Power System Study
Load tap-Changing
Tap-Changing Type
Load Tap-Change at

On Load Tap
High side

Number of tap
At Tap Number
At Tap Number
At Tap Number
Impedance Voltage (%)
HV to LV
HV to TV (for 3 windings)
LV to TV (for 3 windings)

Off Load Tap
Low Side

Voltage per tap (%)
Maximum Voltage (kV)
Base Voltage (kV)
Minimum Voltage (kV)
Max Tap

Rated Tap

Min Tap

Zero sequence Impedance Voltage (%)
Neutral Grounding
Tap-Changing Type
Grounding Equipment
Neutral Grounding Type
Connected At
Size (ohms)
Rated Voltage (V)
Rated Current

Solid
Have
Resistor
High side

CCA-31

Unground
None
Reactor
Low Side

Base MVA

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

Transmission line
This information must represent all types of Transmission lines which connect between High
voltage side of transformer or Station and connection point as shown in Map and Diagrams in
CCA1
Transmission line Number
The length of the transmission line. (km)
Base Voltage of transmission line (kV)
Transmission line Type (Overhead/Underground cable)
Conductor Type and Size
Positive Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)
Zero Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)
Positive Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)
Zero Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)
Positive X/R Ratio at Connection Point
Zero X/R Ratio at Connection Point
Note : In case that there are two or more types of transmission lines, please use this form per type of each
type of transmission line.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA4

แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay และ Voltage Relay
แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay

โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง

เพื่อระบุ Function ของตัว Frequency Relay

Over Frequency Relay
Under Frequency Relay
Over and Under Frequency Relay
บริษัท / โรงไฟฟา_____________________________________________________________________
ยี่หอ_____________________ รุน_______________________ Serial No. ______________________
สั่งปลด Breaker______________________________________________________________________
ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ถูกปลด
ใชอุปกรณ Inverter
ชนิดที่ไมใชอุปกรณ Inverter
เหตุผลในการแจง
แจงครั้งแรก/กอน First Sync
(โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง
ที่เลือก)
มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ระหวางป
แจงประจําปตามวาระ และมีขอมูลเปลี่ยนแปลง
แจงประจําปตามวาระ และขอมูลคงเดิม
Frequency Stage 1 = ____________ Hz , Time Delay _____________ Sec.
Frequency Stage 2 = ____________ Hz , Time Delay _____________ Sec.
Frequency Stage 3 = ____________ Hz , Time Delay _____________ Sec.
Frequency Stage 4 = ____________ Hz , Time Delay _____________ Sec.
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ลงนาม ผูแจง ________________________ ตําแหนง ___________________วันที่_________________
หมายเหตุ
- สงแบบฟอรมนี้ พรอมแนบเอกสารดังนี้
1. คา Parameter ที่ Setting ในตัว Relay เชน F1 =________ Hz , t1 = __________ Sec.
2. Test Report ของ Frequency Relay ที่แสดงคาเริ่มการทํางาน Pickup และ Time Delay
ใหสงในกรณี A. กอน First Sync / B. มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน เปลี่ยน Relay, แกไขคา Setting
/ C. ประจําป (สงผลทดสอบที่คา Setting เดิม และหากหลังการเปลี่ยนคา Setting ใหมแลวมีการ
ทดสอบตามวาระขอใหสงผลทดสอบนั้นอีกครั้ง)
3. Relaying Diagram ที่แสดงจุดติดตั้ง Frequency Relay และ Breaker ที่ถูกสั่งปลด
- หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือมีการแกไขการตั้งคาบริษัท/โรงไฟฟาตองแจงสงแบบฟอรมนี้ พรอม
แนบเอกสารและแจงเหตุผล ให กฟผ. ทราบภายใน 15 วัน
- กรณีมีอุปกรณระบบปองกันที่เปดใชงานฟงกชัน Frequency Relay มากกวา 1 ตัวใหแจงขอมูลทุกตัว
- กําหนดใหแจงภายในวันที่ 1-30 กันยายนของทุกป
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

แบบฟอรมแจงการตั้งคา Voltage Relay
โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง

เพื่อระบุ Function ของตัว Voltage Relay

Over Voltage Relay
Under Voltage Relay
Over and Under Voltage Relay
บริษัท / โรงไฟฟา_____________________________________________________________________
ยี่หอ___________________ รุน________________________ Serial No. _______________________
สั่งปลด Breaker______________________________________________________________________
ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ถูกปลด
ใชอุปกรณ Inverter
ชนิดที่ไมใชอุปกรณ Inverter
เหตุผลในการแจง
แจงครั้งแรก/กอน First Sync
(โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง ที่เลือก)
มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ระหวางป
แจงประจําปตามวาระ และมีขอมูลเปลี่ยนแปลง
แจงประจําปตามวาระ และขอมูลคงเดิม
คาที่ตั้ง : PT Ratio = _______kV / _______V Base Voltage = _______ kV L-L or ______ kV L-N
Voltage Stage 1 = ____________ % of Base Voltage , Time Delay _____________ Sec.
Voltage Stage 2 = ____________ % of Base Voltage , Time Delay _____________ Sec.
Voltage Stage 3 = ____________ % of Base Voltage , Time Delay _____________ Sec.
Voltage Stage 4 = ____________ % of Base Voltage , Time Delay _____________ Sec.
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ลงนาม ผูแจง _______________________ ตําแหนง _____________________วันที_่ _______________
หมายเหตุ
- สงแบบฟอรมนี้ พรอมแนบเอกสารดังนี้
1. คา Parameter ที่ Setting ในตัว Relay เชน Vs1 =_________ Volt , t1 = __________ Sec.
2. Test Report ของ Voltage Relay ที่ แสดงคาเริ่มการทํางาน Pickup และ Time Delay
ใหสงในกรณี A. กอน First Sync / B. มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน เปลี่ยน Relay, แกไขคา Setting
/ C. ประจําป (สงผลทดสอบที่คา Setting เดิม และหากหลังการเปลี่ยนคา Setting ใหมแลวมีการ
ทดสอบตามวาระขอใหสงผลทดสอบนั้นอีกครั้ง)
3. Relaying Diagram ที่แสดงจุดติดตั้ง Voltage Relay และ Breaker ที่ถูกสั่งปลด
- หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือมีการแกไขการตั้งคาบริษัท/โรงไฟฟาตองแจงสงแบบฟอรมนี้ พรอม
แนบเอกสารและแจงเหตุผลให กฟผ. ทราบภายใน 15 วัน
- กรณีมีอุปกรณระบบปองกันที่เปดใชงานฟงกชัน Voltage Relay มากกวา 1 ตัวใหแจงขอมูลทุกตัว
- กําหนดใหแจงภายในวันที่ 1-30 กันยายนของทุกป
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA5

รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอ

SPP Firm
EGAT Transmission System (69 kV or 115 kV)

Transmission Line

Transmission Line

Electricity Authority
Cogeneration or Residue Power Producer
Bypass Switch ** Please see note

LA

25
59
27

1

LA

1VT

Option for Local Substation

1VT

25
79

79

52-1

3VT

52-2

3VT

81

81

21BU

3CT

3CT

3CT

3CT

3CT

3CT

50BF

* Please see 87L
87B

LA

50BF

87L * Please see

27
XM

3CT
3CT

KWH
KVARH
(Back Up)

3VT

50
51

LAN and
Modem

27
XM

KWH
KVARH
3 (Main)
59

27

3

3CT

68

3CT

Interconnection
52B
Breaker
87T

21BU

MCB

3VT

Visible air gap and Lockable
Disconnecting Switch

59
27

1VT

25

3

1

81

1

1

LA

1

Isolation
Transformer
3
1
51
51N

63

3CT
3CT

52T

52

52

52

25

1

52B Generator Breaker
KWH
KVARH

Load

LAN and Modem

Gen

Figure EGAT Typical Transmission Interconnection
Device no.
21P
21BU
25
50/51
50/51N
50BF
59/27
63
68
79
81
87B
87L
87T
MCB
27XM

Function
Primary Distance relay
Backup Distance relay
Synchronizing check
Phase Overcurrent relay
Ground Overcurrent relay
CB. Fail relay
Over and Under Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Auto-Reclose relay
Under and Over Frequency
Bus Differential relay
Line Current Differential relay
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay

Trips

Note

52-1, 52-2
52-1, 52-2
52B, 52T
52B, 52T
52B
52B
52B, 52T
52B
52-1, 52-2, 52B
52-1, 52-2
52B, 52T

For 52B
For 52B
For 52
-

Note * The protection for transmission line shall be composed of primary and backup protection. The primary protection
shall be line current differential relay (87L) and the backup protection shall be distance relay (21BU). However, the backup
protection shall be changed to current differential relay (87L) in case the source impedance ratio (ZS/ZL) is or more than 4.
** In case the power plant substation can be bypassed, the primary protection shall be distance relay (21P) including
directional earth fault protection with tele-protection schemes. The communication channels of distance and directional earth
fault protection shall be separated. The backup protection shall be distance relay (21BU).
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

SPP Non – Firm
EGAT Transmission System (69 kV or 115 kV)

Transmission Line

Transmission Line

Electricity Authority
Cogeneration or Residue Power Producer
Bypass Switch ** Please see note
LA

25
59
27

1

LA

1VT

Option for Local Substation

1VT

25
79

79

52-1

3VT

52-2

3VT

81

59
27

81

21BU

3CT

3CT

3CT

3CT

3CT

3CT

50BF

* Please see 87L
87B

50BF

21BU

87L * Please see

MCB

3VT

Visible air gap and Lockable
Disconnecting Switch

LA

27
XM

3CT
3CT

KWH
KVARH
(Back Up)

27
XM

3VT

50
51

59
27

3

3CT

68

3CT

Interconnection
52B
Breaker
87T

LAN and Modem
KWH
KVARH
3 (Main)

1VT

25

3

1

81

1

1

LA

1

Isolation
Transformer
3
1
51
51N

63

3CT
3CT

52T

52

52

52

52B Generator Breaker

25

1

Load
Gen

Figure EGAT Typical Transmission Interconnection
Device no.
21P
21BU
25
50/51
50/51N
50BF
59/27
63
68
79
81
87B
87L
87T
MCB
27XM

Function
Primary Distance relay
Backup Distance relay
Synchronizing check
Phase Overcurrent relay
Ground Overcurrent relay
CB. Fail relay
Over and Under Voltage relay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Auto-Reclose relay
Under and Over Frequency
Bus Differential relay
Line Current Differential relay
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Potential relay

Trips

Note

52-1, 52-2
52-1, 52-2
52B, 52T
52B, 52T
52B
52B
52B, 52T
52B
52-1, 52-2, 52B
52-1, 52-2
52B, 52T

For 52B
For 52B
For 52
-

Note * The protection for transmission line shall be composed of primary and backup protection. The primary protection
shall be line current differential relay (87L) and the backup protection shall be distance relay (21BU). However, the backup
protection shall be changed to current differential relay (87L) in case the source impedance ratio (ZS/ZL) is or more than 4.
** In case the power plant substation can be bypassed, the primary protection shall be distance relay (21P) including
directional earth fault protection with tele-protection schemes. The communication channels of distance and directional earth
fault protection shall be separated. The backup protection shall be distance relay (21BU).
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6

รายละเอียดระบบควบคุมและปองกัน

CCA6.1 ระบบควบคุมและปองกัน
ความรับผิดชอบในการดําเนินการผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบ
ปองกันในสวนของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และดําเนินการปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ เชน รับภาระคาใชจายใน
การปรับปรุงระบบปองกันของการไฟฟา ใหสอดคลองกับขอกําหนดการออกแบบของ กฟผ. และ/หรือ การ
ไฟฟาฝายจําหนาย
CCA6.1.1 ระบบควบคุมและปองกันระหวาง กฟผ. – กฟภ. เมื่อมีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – กฟภ.
กรณีที่ 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4
- 87L (include 21BU) : Line Current Differential Protection
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 67/67N (include 81+27) : Directional Overcurrent
Protection
Overcurrent protection แบบมีทิศทาง และเปน dual
polarized directional overcurrent ชนิดเวลาผกผันกับกระแส
(inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดเพื่อการ
ปองกัน ground faults
นอกจากนี้ directional overcurrent relay ตองมีฟงกชัน
under-frequency relay (81) และ under-voltage relay (27)
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่ง ใหปลดออกจากระบบไดทันที
* ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองกันใหแลว
เสร็จตามขอกําหนดกอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
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การ INTERFACING
- 87L Direct
interfacing via
Communication
System with
Optical Fiber
- DTT interfacing
via
Communication
System with
Optical Fiber

จุดเชื่อมตอ
Joint box บนพื้นที่
ของ กฟผ. ใน
ตําแหนงเหมาะสม

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
สายสงที่เชื่อมตอแบบ radial line
มีกระแสลัดวงจรเขาสูจุดที่เกิดการลัดวงจรของสายสงไดทั้งสอง
ดาน
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance
Protection
Distance protection จะตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการ
สั่งปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิด
ความผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
ตองระบุ Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้ง
เปนแบบ permissive over-reaching หรือ permissive
under-reaching สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual
polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับ
กระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance
relay เพื่อใชกับ pilot distance protection 1 ชองทาง และ
pilot directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง
distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step blocking รวมถึง
ติดตั้ง line fault locator ในตัว
- 67/67N (include 81+27) : Directional Overcurrent Phase
and Ground Protection
Overcurrent protection แบบมีทิศทาง และเปน dual
polarized directional overcurrent ชนิดเวลาผกผันกับกระแส
(inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดเพื่อ
CCA-38

- 21P
Teleprotection
interfacing via
Communication
System with
Optical Fiber
- DTT interfacing
via
Communication
System with
Optical Fiber

Joint box บนพื้นที่
ของ กฟผ. ใน
ตําแหนงเหมาะสม

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

การปองกัน ground faults
นอกจากนี้ directional overcurrent relay ตองมีฟงกชัน
under-frequency relay (81) และ under-voltage relay (27)
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct
transfer tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกล
ที่ปลายอีกดานหนึ่ง ใหปลดออกจากระบบไดทันที
* ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองกันใหแลว
เสร็จตามขอกําหนดกอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา

หากมีรูปแบบการเชื่อมโยงระหวาง กฟผ. – กฟภ. ในกรณีท่ี 2 นั้น ตองมีการติดตั้งระบบ Tele-protection
ระหวาง กฟผ. – กฟภ. พรอมทั้งอุปกรณใหครบถวน เชน OFC, ทอ EFLEX, Joint Box และอื่น ๆ
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.2 ระบบควบคุมและปองกันระหวาง กฟผ. – ผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP)
ใหมีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมและปองกันตามรูปแบบการเขาเชื่อมตอ ดังนี้
CCA6.1.2.1 ผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกัน ของผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) ที่ เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ. โดยตรงจะถู ก กํ าหนดด ว ยระดั บ แรงดั น ระยะทางและค า impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดั งตาราง
ตอไปนี้
CCA6.1.2.1-1 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 500 kV
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – IPP
กรณีที่ 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4
- 87L1 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 87L2 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 2)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบ
ใหมี communication link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole
CCA-40

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L1 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 87L2 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser
ในการ close circuit breaker
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV)
เมื่อ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางานจะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ที่อยู
ระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่ง
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
• Circuit Breaker Open Protection
ในเหตุการณที่ปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ที่อยูปลายอีก
ดานหนึ่งของสายสง โดยมี circuit breaker auxiliary contact
(52b) ของปลายสายสงดานเปดควบคุมการทํางานดังกลาว
• Reactor Protection (ถามี)
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
- 87L (include 21BU) : Line Current Differential Protection
(Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี timestep
distance protection scheme เปน backup protection
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance
Protection (Primary 2)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิดความ
ผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ
Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้งเปนแบบ
permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching
สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized
directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส
(inverse time) ทีส่ ามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย โดย
directional overcurrent ground protection จะเปน backup
protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว ชอง
การสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection)
จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay เพื่อใชกับ
pilot distance protection 1 ชองทาง และ pilot directional
earth fault protection อีก 1 ชองทาง distance relay จะตองมี
ฟงกชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว
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เชื่อมตอผาน
Communication
system for IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 21P
Teleprotection
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

COMMUNICATION
PANEL FOR IPP
(ผูผ ลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV)
เมื่อ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางาน จะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ที่อยู
ระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่ง
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
• Circuit Breaker Open Protection
ในเหตุการณที่ปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ที่อยูปลายอีก
ดานหนึ่งของสายสง โดยมี circuit breaker auxiliary contact
(52b) ของปลายสายสงดานเปดควบคุมการทํางานดังกลาว
• Reactor Protection (ถามี)
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.2.1-2 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 230 kV
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – IPP
กรณีที่ 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4
- 87L1 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 87L2 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 2)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบ
ใหมี communication link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole
จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ใน
การ close circuit breaker
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
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การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L1 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 87L2 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system
จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
- 87L (include 21BU) : Line Current Differential Protection
(Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี timestep
distance protection scheme เปน backup protection
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance
Protection (Primary 2)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
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เชื่อมตอผาน
Communication
system for IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L Direct
interfacing with
Optical Fiber

COMMUNICATION
PANEL FOR IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิดความ
ผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ
Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้งเปนแบบ
permissive over-reaching หรือ permissive
under-reaching สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี
dual polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผัน
กับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีได
ดวย โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance
relay เพื่อใชกับ pilot distance protection 1 ชองทาง และ
pilot directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง
distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step blocking รวมถึง
ติดตั้ง line fault locator ในตัว
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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- 21P
Teleprotection
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.2.1-3 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 115 kV
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – IPP
กรณีที่ 1 สายสง SIR≥4
- 87L1 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 87L2 : Line Current Differential Protection (Primary 2)
ใช current differential protection scheme เปน
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบ
ใหมี communication link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole
จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ใน
การ close circuit breaker
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
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การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L1 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 87L2 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
- 87P (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary)
เปน primary pilot protection และมี timestep
distance protection scheme เปน backup protection
- 21BU (include 67N) : Distance Protection (Backup)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual
polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับ
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เชื่อมตอผาน
Communication
system for IPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87P Direct
interfacing with
Optical Fiber

COMMUNICATION
PANEL FOR IPP
(ผูผ ลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

กระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที
โดยใชระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media
เดียวโดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับ
ระบบปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.3 ระบบควบคุมและปองกันระหวาง กฟผ. – ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)
ใหมีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมและปองกันตามรูปแบบการเขาเชื่อมตอ ดังนี้
CCA6.1.3.1 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง

รายละเอียดดานอุปกรณ และระบบป องกันของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ
กฟผ. โดยตรงจะถู ก กํ าหนดด ว ยระดั บ แรงดั น ระยะทางและค า impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดั งตาราง
ตอไปนี้
CCA6.1.3.1-1 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 500 kV
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP
กรณีที่ 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4
- 87L1 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 87L2 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 2)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบ
ใหมี communication link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole
CCA-50

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L1 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 87L2 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser
ในการ close circuit breaker
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่ อสั่ งปลด circuit breaker ที่ อยู หางระยะไกลที่ ป ลาย
อี ก ด า นหนึ่ ง ให ป ลดออกจากระบบได ทั น ที โดยใช ร ะบบสื่ อ สาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV)
เมื่อ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางาน จะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ที่อยู
ระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่ง
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
• Circuit Breaker Open Protection
ในเหตุการณที่ปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ที่อยูปลายอีก
ดานหนึ่งของสายสง โดยมี circuit breaker auxiliary contact
(52b) ของปลายสายสงดานเปดควบคุมการทํางานดังกลาว
• Reactor Protection (ถามี)
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
- 87L (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี timestep
distance protection scheme เปน backup protection
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance
Protection (Primary 2)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิดความ
ผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ
Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้งเปนแบบ
permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching
สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized
directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส
(inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย โดย
directional overcurrent ground protection จะเปน backup
protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว ชอง
การสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection)
จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay เพื่อใชกับ
pilot distance protection 1 ชองทาง และ pilot directional
earth fault protection อีก 1 ชองทาง distance relay จะตองมี
ฟงกชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว
CCA-52

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 21P
Teleprotection
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV)
เมื่อ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางาน จะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ที่อยู
ระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่ง
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
• Circuit Breaker Open Protection
ในเหตุการณที่ปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ที่อยูปลายอีก
ดานหนึ่งของสายสง โดยมี circuit breaker auxiliary contact
(52b) ของปลายสายสงดานเปดควบคุมการทํางานดังกลาว
• Reactor Protection (ถามี)
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

CCA-53

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.3.1-2 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 230 kV
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP
กรณีที่ 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4
- 87L1 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 87L2 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 2)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบ
ใหมี communication link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole
จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ใน
การ close circuit breaker
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
CCA-54

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L1 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 87L2 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่ อสั่ งปลด circuit breaker ที่ อยู หางระยะไกลที่ ป ลาย
อี ก ด า นหนึ่ ง ให ป ลดออกจากระบบได ทั น ที โดยใช ร ะบบสื่ อ สาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะต อ งมี 2 ช อ งสื่ อ สาร โดย Direct transfer tripping system
จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
ส งด ว ย 86BF หากมี ก ารจั ด เรี ย ง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสง ดวย 86B แทน

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
- 87L (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี timestep
distance protection scheme เปน backup protection
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance
Protection (Primary 2)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
CCA-55

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L Direct
interfacing with
Optical Fiber

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิดความ
ผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ
Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วา จะปรับตั้งเปนแบบ
permissive over-reaching หรือ permissive
under-reaching สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี
dual polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผัน
กับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีได
ดวย โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance
relay เพื่อใชกับ pilot distance protection 1 ชองทาง และ
pilot directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง
distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step blocking รวมถึง
ติดตั้ง line fault locator ในตัว
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer
tripping เพื่อสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

CCA-56

- 21P
Teleprotection
- DTT (24L, 86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.3.1-3 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 115 kV
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP
กรณีที่ 1 สายสง SIR≥4
- 87L1 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 87L2 : Line Current Differential Protection (Primary 2)
ใช current differential protection scheme เปน
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบ
ใหมี communication link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole
จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ใน
การ close circuit breaker
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน

CCA-57

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L1 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 87L2 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
- 87P (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary)
เปน primary pilot protection และมี timestep
distance protection scheme เปน backup protection
- 21BU (include 67N) : Distance Protection (Backup)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual
polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับ
CCA-58

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87P Direct
interfacing with
Optical Fiber

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

กระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

CCA-59

- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.3.2 ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า รายเล็ ก (SPP) ที่ เ ชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ของ กฟภ. ระหว า งสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. และ สถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟภ. ระหวางสถานี ไฟฟ าแรงสูงของ กฟผ. และสถานีไฟฟ าของ กฟภ. ในรูป แบบ CUT & TURN จะถู ก
กําหนดดังตารางตอไปนี้
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP
- สถานีไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีใบมีด Bypass หนา
Line Terminal
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance
Protection (Primary)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการ
สั่งปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิด
ความผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
ตองระบุ Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้ง
เปนแบบ permissive over-reaching หรือ permissive underreaching สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual
polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับ
กระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot
protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay
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การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 21P
Teleprotection
- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูข อ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

เพื่อใชกับ pilot distance protection 1 ชองทาง และ pilot
directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง distance
relay จะตองมีฟงกชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line
fault locator ในตัว
- 21BU (include 67/67N) : Distance Protection (Backup)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และตองมี directional overcurrent phase and
ground protection เปน backup protection โดย ground
fault ตองมี dual polarized directional overcurrent relay
ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางาน
แบบตัดทันทีไดดวย ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองทางสําหรับแตละ
distance relay เพื่อใชกับ pilot distance protection
1 ชองทาง และ pilot directional earth fault protection
อีก 1 ชองทาง distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว
รีเลยปองกัน Primary และ Backup จะตองเปนรีเลยจาก
ผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.3.3 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งรับไฟฟาจากสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟภ. ซึ่ งรั บ ไฟฟ า จากสถานี ไฟฟ า แรงสูงของ กฟผ. จะถู ก กํ าหนดด ว ย ระดั บ แรงดั น ระยะทางและค า
impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดังตารางตอไปนี้
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP
กรณีที่ 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน
ขอ CCA6.1.1 กรณีที่ 1 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
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การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- DTT (52bX-BKR.
#) (หาก กฟผ.
พิจารณาเห็นควรใหมี

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

การปองกันระบบ
ไฟฟาแยกโดด)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน ขอ
CCA6.1.1 กรณีที่ 2 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
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เชื่อมตอผาน
Communication
system for SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- DTT (52bX-BKR.
#) (หาก กฟผ.
พิจารณาเห็นควรใหมี
การปองกันระบบ

COMMUNICATION
PANEL FOR SPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ไฟฟาแยกโดด)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

.

CCA-64

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.4 ระบบควบคุมและปองกันระหวาง กฟผ. – ผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น เชน VSPP, IPS, ระบบกักเก็บ
พลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS), Microgrid
ใหมีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมละปองกันตามรูปแบบการเขาเชื่อมตอ ดังนี้
CCA6.1.4.1 ผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูง
ของ กฟผ. และสถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.
ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. และสถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN จะถูกกําหนดดังตาราง
ตอไปนี้
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น
- สถานีไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีใบมีด Bypass หนา
Line Terminal
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance
Protection (Primary)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการ
สั่งปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิด
ความผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
ตองระบุ Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้ง
เปนแบบ permissive over-reaching หรือ permissive underreaching สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual
polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับ
กระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
CCA-65

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for VSPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 21P
Teleprotection
- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR VSPP
(ผูผลิตไฟฟา) –
EGAT

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot
protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay
เพื่อใชกับ pilot distance protection 1 ชองทาง และ pilot
directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง distance
relay จะตองมีฟงกชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line
fault locator ในตัว
- 21BU (include 67/67N) : Distance Protection (Backup)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 และตองมี directional overcurrent phase and
ground protection เปน backup protection โดย ground
fault ตองมี dual polarized directional overcurrent relay
ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางาน
แบบตัดทันทีไดดวย ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองทางสําหรับแตละ
distance relay เพื่อใชกับ pilot distance protection
1 ชองทาง และ pilot directional earth fault protection
อีก 1 ชองทาง distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว
รีเลยปองกัน Primary และ Backup จะตองเปนรีเลยจาก
ผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.4.2 ผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งรับไฟฟาจากสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอประเภทอื่นที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟภ. ซึ่ งรั บ ไฟฟ าจากสถานี ไฟฟ า แรงสู งของ กฟผ. จะถู ก กํ าหนดด ว ยระดั บ แรงดั น ระยะทางและค า
impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดังตารางตอไปนี้
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น
กรณีที่ 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน
ขอ CCA6.1.1 กรณีที่ 1 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

ใหผูเชื่อมตอ/ผูขอ
เชื่อมตอ ใชสัญญาณ
ที่จําเปนของ กฟผ.
ตอจากทาง กฟภ.
เชน
- 52bX-BKR.#,
89b-LINE DS

ผูเชื่อมตอ/ผูขอ
เชื่อมตอ รับสัญญาณ
ของ กฟผ. ตอจาก
ทาง กฟภ.

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน
ขอ CCA6.1.1 กรณีที่ 2 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
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ใหผูเชื่อมตอ/ผูขอ
เชื่อมตอ ใชสัญญาณ
ที่จําเปนของ กฟผ.
ตอจากทาง กฟภ.
เชน
- 52bX-BKR.#,
89b-LINE DS
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ผูเชื่อมตอ/ผูขอ
เชื่อมตอ รับสัญญาณ
ของ กฟผ. ตอจาก
ทาง กฟภ.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.4.3 ผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น เชน ระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS) ที่เชื่อมตอกับ
สถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี
(BESS) กับสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. จะถูกกําหนดดังตารางตอไปนี้
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ระบบกักเก็บพลังงานแบบ
เซลลไฟฟาเคมี (BESS)
เชื่อมตอที่สถานีไฟฟาแรงสูง 115kV
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการติดตั้งระบบปองกันของหมอ
แปลง Loading ประกอบดวย
- 87K : Transformer Differential Reay 1 ชุด
Transformer Differential Relay จะตองเปนแบบ
numerical ทั้งแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส โดยมีการทํางานแบบ
high speed และเปรียบเทียบความแตกตางของกระแสไฟฟาเปน
เปอรเซนตซึ่งสามารถปรับ sensitivity และ harmonic restraint
ได โดยรีเลยจะตองไมทํางานเมื่อมีการ overexcite ของหมอแปลง
CCA-69

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for BESS
(ผูขอเชื่อมตอ) –
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม

COMMUNICATION
PANEL FOR BESS
(ผูขอเชื่อมตอ) –
EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ไฟฟา ในกรณีของรีเลยแบบสามเฟสจะตองสามารถระบุไดวาฟอลท
เกิดขึ้นที่เฟสใด ในกรณีของรีเลยแบบเฟสเดียวจะตองระบุจํานวน
ของขดลวด restraint ในแบบ “Metering and Relaying
Diagram” สําหรับทุกสถานีไฟฟา รีเลยจะตองมี instantaneous
trip unit รวมอยูดวย รีเลยตองรวมการทํางานกับ current tap
หรือ หมอแปลงกระแสไฟฟารองที่แยกออกมาเพื่อชดเชยกระแสที่
ไมตรงกันของหมอแปลงกระแสหลักได cut off switch (87K-CO)
จะตองมีหลอดไฟระบุสถานะการทํางานสีแดงติดตั้งแยกออกมา
สําหรับรีเลยแตละตัวเพื่อแยกรีเลยรองออกจาก differential relay
ปองกันการ trip ที่ผิดพลาดจากการตอตรงของหมอแปลงกระแส
- Overcurrent Relay (51) จํานวน 2 ชุด คือ
- Transformer High-side Overcurrent Relay (51T/51TG –
three phase type)
- Transformer Low-side Overcurrent Relay (51T/51TG –
three phase type)
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
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- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.4.4 ผูขอเชื่อมตอประเภทอื่น ประเภท Microgrid ที่เชื่อมตอกับสถานีไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 115
kV ของ กฟผ.

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – Microgrid
กรณีที่ 1 สายสง SIR≥4
- 87L1 (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary 1)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 87L2 : Line Current Differential Protection (Primary 2)
ใช current differential protection scheme เปน
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบ
ใหมี communication link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole
จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ใน
การ close circuit breaker
รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
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การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

เชื่อมตอผาน
Communication
system for
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87L1 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- 87L2 Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)

COMMUNICATION
PANEL FOR
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT

* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ
ปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

กรณีที่ 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4
- 87P (include 21BU) : Line Current Differential
Protection (Primary)
เปน primary pilot protection และมี time step
distance protection scheme เปน backup protection
- 21BU (include 67N) : Distance Protection (Backup)
Distance protection จะกําหนด protection zone เปน
3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ
zone 3 สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual
polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับ
กระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault
ดังกลาว นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว
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เชื่อมตอผาน
Communication
system for
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ที่เหมาะสม
- 87P Direct
interfacing with
Optical Fiber
- DTT (86BF,
52bX-BKR.#)
* เพื่อใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง

COMMUNICATION
PANEL FOR
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตที่ตางผูผลิตและตางรุนกัน
- Direct Transfer Tripping System
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
ระบบสื่อสารจํานวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้
• Breaker Failure Protection
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป
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กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA6.1.5 ระบบควบคุ ม และป อ งกั น สํ า หรั บ ผู ข อเชื่ อ มต อ /ผู เ ชื่ อ มต อ ที่ ป ระสงค ใ ช บ ริ ก ารรั บ ส ง
พลังงานไฟฟา
ใหมีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมและปองกันตามรูปแบบการเขาเชื่อมตอ ดังนี้

รายละเอียดดานอุปกรณ และระบบป องกันสําหรับเชื่อมตอของดานการผลิต/ภาระไฟฟาเขากับระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. /การไฟฟาฝายจําหนายจะถูกกําหนดโดยแบงเปนดานการผลิตไฟฟาและภาระไฟฟา ดัง
ตารางตอไปนี้
ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ดานการผลิตไฟฟา
กรณีที่ 1 การเชื่อมตอของดานการผลิตเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย โดยมีการใชบริการระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง
กฟผ. – ดานการผลิตไฟฟา ใหเหมือนการปรับปรุงระบบปองกัน
ระหวาง กฟผ. – SPP ตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน
ขอ CCA6.1.3.3 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่เชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งรับไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงของ
กฟผ. โดยใหพิจารณาหัวขอยอยจากระดับแรงดัน ระยะทางและคา
impedance ratio ZS /ZL (SIR) ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
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การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

ตามขอกําหนดใน
ขอ CCA6.1.3.3
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(SPP) ที่เชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟภ. ซึ่งรับ
ไฟฟาจากสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ
กฟผ. โดยให
พิจารณาหัวขอยอย
จากระดับแรงดัน
ระยะทาง และคา
impedance ratio
ZS /ZL (SIR) ของ
ผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ

ตามขอกําหนดใน
ขอ CCA6.1.3.3
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(SPP) ที่เชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟภ. ซึ่งรับ
ไฟฟาจากสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ
กฟผ. โดยให
พิจารณาหัวขอยอย
จากระดับแรงดัน
ระยะทาง และคา
impedance ratio
ZS /ZL (SIR) ของ
ผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

กรณีที่ 2 การเชื่อมตอของดานการผลิตเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองกันระหวาง
กฟผ. – ดานการผลิตไฟฟา ใหเหมือนการปรับปรุงระบบปองกัน
ระหวาง กฟผ. – SPP ตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน
ขอ CCA6.1.3.1 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่เชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง โดยใหพิจารณาหัวขอยอยจาก
ระดับแรงดัน ระยะทาง และคา impedance ratio ZS /ZL (SIR)
ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ดานภาระไฟฟา
กรณีที่1 หรือ กรณีที่ 2
ไมมีขอกําหนด
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหมีการปรับปรุงระบบควบคุม
และปองกันระหวาง กฟผ. – ดานภาระไฟฟา หากภาระไฟฟา
ดังกลาวสงผลกระทบ หรือ มีโอกาสเกิดกระแสลัดวงจรเขาระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา
ใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป

CCA-75

ตามขอกําหนดใน
ขอ CCA6.1.3.1
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(SPP) ที่เชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟผ. โดยตรง
โดยใหพิจารณาหัวขอ
ยอยจากระดับแรงดัน
ระยะทางและคา
impedance ratio
ZS /ZL (SIR) ของ
ผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ

ตามขอกําหนดใน
ขอ CCA6.1.3.1
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(SPP) ที่เชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟผ. โดยตรง
โดยใหพิจารณาหัวขอ
ยอยจากระดับแรงดัน
ระยะทางและคา
impedance ratio
ZS /ZL (SIR) ของ
ผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ

การ INTERFACING

จุดเชื่อมตอ

ไมมี

ไมมี

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA7

ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ฉบับป 2557
EGAT– PQG – 01 / 2014
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คํานํา
ปญหาทางดานคุณภาพไฟฟา (Power Quality) เปนปญหาหนึ่งในระบบไฟฟากําลังที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ในปจจุบันและสงผลเสียตอระบบไฟฟากําลังโดยรวม เชน สรางความเสียหายตออุปกรณไฟฟา, ลดอายุการใชงาน
ของอุปกรณ, ลดประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ, เพิ่มกําลังไฟฟาสูญเสียในอุปกรณและระบบไฟฟา, ทําให
อุปกรณควบคุมและปองกันในระบบไฟฟาทํางานผิดพลาด, สรางสัญญาณรบกวนตอระบบไฟฟาสื่อสาร ฯลฯ ซึ่ง
หากไมมีการควบคุมคุณภาพไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมก็จะสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ดวยเหตุนี้ “คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา” ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากการไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดเล็งเห็นถึง
ผลกระทบอันเนื่องจากปญหาทางดานคุณภาพไฟฟาซึ่งสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงมีมติให
แตงตั้ง “คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality” เพื่อทําหนาที่จัดวางขอกําหนดและมาตรฐานสําหรับ
ควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาในระบบไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไมสงผลเสียหายตอผูใชไฟฟาโดยรวม
คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงไดจัดทํา “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟา
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” และ “ขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซึ่งไดอางอิงจากมาตรฐานสากลเชน มาตรฐานสากล IEC, มาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UK)
และมาตรฐานของออสเตรเลีย (AS) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนํามาใชในประเทศไทย ทั้งนี้ขอกําหนดฯ
ทั้ง 2 ฉบับการไฟฟาฯ ไดประกาศบังคับใชกับผูใชไฟฟาตั้งแตป 2541
แตตอมาในปจจุบันเนื่องจากคุณสมบัติของระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต
ประกอบกับมาตรฐานสากลที่ “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” เคย
ใชอางอิงนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยขึ้น คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงไดทําการ
ปรับปรุงขอกําหนดฯ ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึง
ไดจัด ทํ า “ขอกํ าหนดกฎเกณฑ ฮารมอนิ กเกี่ยวกับ ไฟฟาประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมฉบับ ป 2557 (EGAT–
PQG–01/2014)” เพื่ อ ใช แ ทนและยกเลิ ก “ข อ กํ าหนดกฎเกณฑ ฮ าร ม อนิ ก เกี่ ย วกั บ ไฟฟ าประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”
ขอกําหนดกฎเกณฑฯ ฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบ
ไฟฟา 3 การไฟฟาแลว
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

สารบัญ
1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ
2. วัตถุประสงคของขอกําหนดฯ
3. นิยามคําศัพท
4. ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย
5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
6. การบังคับใชขอกําหนดฯ
7. มาตรฐานอางอิง
ภาคผนวก (ก) : มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล
ภาคผนวก (ข) : ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮารมอนิก
สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ
1.1 ขอกําหนดฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชแทนและยกเลิก “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”
1.2 บังคับใชกับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (ไมรวมผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย) โดยครอบคลุม
ผูใชไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟสในทุกระดับแรงดันไฟฟา
1.3 ประยุกตใชกับโหลดผิดเพี้ยนที่สรางกระแสฮารมอนิกเขาสูระบบไฟฟา โดยไมขึ้นอยูกับทิศทางการไหลของ
กําลังไฟฟาที่ความถี่ห ลักมูล (Fundamental Frequency) นั่ นคือสําหรับ ในขอกําหนดฯ ฉบับ นี้โหลดหรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาไมมีความแตกตางกัน

2. วัตถุประสงคของขอกําหนดฯ
2.1 เพื่อควบคุมฮารมอนิกในระบบไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไมสงผลกระทบตอการทํางานของอุปกรณ
ในระบบไฟฟาโดยรวม
2.2 เพื่อเปนกฎเกณฑในการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของผูใชไฟฟาที่มีโหลดผิดเพี้ยนหรืออุปกรณที่เปน
แหลงกําเนิดฮารมอนิก
2.3 เพื่อกําหนดวิธีการประเมินและตรวจสอบฮารมอนิกอันเกิดจากอุปกรณหรือระบบของผูใชไฟฟา
2.4 เพื่อกําหนดแนวทางพรอมมาตรการในการบังคับใชขอกําหนดฯ กับผูใชไฟฟา

3. นิยามคําศัพท
3.1 ฮารมอนิก (Harmonic) - สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปน
คาบใด ๆ ซึ่ งมี ความถี่ เปน จํานวนเต็ มเทาของความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) สําหรับ ระบบ
ไฟฟาในประเทศไทยความถี่หลักมูลมีคาเทากับ 50 Hz ดังนั้น สวนประกอบที่มีความถี่เปน 100 Hz เรียกวา
ฮารมอนิกที่ 2 (Second Harmonic) สวนประกอบที่มีความถี่เปน 150 Hz เรียกวา ฮารมอนิ กที่ 3 (Third
Harmonic) ฮารมอนิกเกิดจากการทํางานของโหลดผิดเพี้ยน
3.2 สวนประกอบฮารมอนิก (Harmonic Component) – สวนประกอบของฮารมอนิกที่มีอันดับมากกวาหนึ่ง
ของปริมาณเปนคาบใด ๆ ซึ่งแสดงในรูปของอันดับ (Order) และคา RMS ของอันดับนั้น
3.3 ความเพี้ ย นฮาร ม อนิ ก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ ย นแปลงของรู ป คลื่ น ทางไฟฟ า (Power
Waveform) ไปจากรู ป สั ญ ญาณคลื่ น ไซน (Sine Wave) โดยเกิ ด จากการรวมกั น ของค า ความถี่ ห ลั ก มู ล
(Fundamental) และฮารมอนิกอื่น ๆ เขาดวยกัน
3.4 ความเพี้ยนฮารมอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) - คืออัตราสวนระหวางคารากที่สองของ
ผ ล บ วกกํ า ลั งส อง (Root-Sum-Square) ขอ งค า RMS ขอ งส ว น ป ระกอ บ ฮาร ม อนิ ก (Harmonic
Component) กับคา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component) เทียบเปนรอย
ละ โดยอาจแบงเปนคาความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) ดังแสดงในสมการ (3.1) และคาความเพี้ยน
กระแสฮารมอนิกรวม (THD I) ดังแสดงในสมการ (3.2)
CCA-79

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป
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3.5 โหลดผิดเพี้ยน (Distorting Load) - โหลดซึ่งรับแรงดันไฟฟาที่เปนรูปคลื่นไซน (Sinusoidal Voltage) แต
ดึงกระแสที่ไมใชรูปคลื่นไซน (Non-Sinusoidal Current) สําหรับขอกําหนดฯ ฉบับนี้ โหลดผิดเพี้ยนรวมถึง
เครื่องกําเนิดไฟฟาหรือแหลงกําเนิดใด ๆ ที่มีการสรางกระแสหรือแรงดันที่ไมใชรูปคลื่นไซนดวย (เชนระบบ
ผลิตไฟฟาผาน Inverter)
3.6 ระดับวางแผน (Planning Level) - ระดับ ของแรงดัน ฮารมอนิกที่ การไฟฟ าใช กําหนดเปน เป าหมายเพื่ อ
วางแผนควบคุมมิใหแรงดันฮารมอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมมีคาเกินกวาระดับดังกลาว เพื่อปองกันมิใหฮาร
มอนิกสงผลกระทบตอผูใชไฟฟาโดยรวม
3.7 จุดตอรวม (Point of Common Coupling, PCC) - ตําแหนงในระบบของการไฟฟาที่อยูใกลกับผูใชไฟฟา
ที่สุดซึ่งผูใชไฟฟารายอื่นอาจตอรวมได
3.8 กําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุด (Minimum Short Circuit Power, Ss/c) - ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรชนิดสาม
เฟสต่ําสุดที่จุดตอรวมของผูใชไฟฟา มีหนวยเปน MVA
3.9 กําลังไฟฟาที่ทําสัญญา (Agreed Power, Si) - ขนาดการขอใชไฟฟาของผูใชไฟฟาที่ทําสัญญากับการไฟฟา
มีหนวยเปน MVA
3.10 กําลั งจายไฟฟ ารวม (Total Available Power, St) – ขนาดกําลังจายไฟฟารวมของระบบที่ผูใชไฟฟ า
ตองการจะเชื่อมตอ เชน ผูใชไฟฟาที่เชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมมีคาเทากับ
ขนาดพิกัดของ Power Transformer ในสถานียอย Bay ที่จะจายไฟใหผูใชไฟฟารายนั้น มีหนวยเปน MVA
3.11 คาสูงสุดที่ 95% (95% Probability Value) - ในการประเมินระดับของฮารมอนิกเทียบกับขีดจํากัดนั้น
มิใชการพิจารณาระดับของฮารมอนิกสูงสุดในขณะใดขณะหนึ่งเทียบกับขีดจํากัด แตเปนการพิจารณาคาทาง
สถิติเทียบกับขีดจํากัด ในการพิจารณาคาทางสถิตินั้นจะนําขอมูลผลการวัดที่ตอเนื่องซึ่งมีจํานวนขอมูลหลาย
พั น ค ามาใช วิ ธี ก ารทางสถิ ติ โดยตั ด ค าระดั บ ฮารม อนิ ก สู งสุ ด ออกไปเป น จํ านวน 5% ของข อ มู ล ทั้ งหมด
เนื่องจากคาดังกลาวมิไดสะทอนถึงฮารมอนิกจากโหลดในสภาวะการทํางานปกติ แตเปนคาฮารมอนิกที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในสภาวะทรานเซี ย นท ค าสู งสุ ด ของข อมู ล อี ก 95% ที่ เหลื อจึ งเป น ค าที่ ใช ในการเปรี ย บเที ย บกั บ
ขีดจํากัด
3.12 ค า สู ง สุ ด ที่ 99% (99% Probability Value) - ค า สู ง สุ ด ที่ 99% เป น ค า สู ง สุ ด ของข อ มู ล ที่ เ หลื อ อยู
ภายหลังจากตัดขอมูลที่มีคาสูงสุดออกไปเปนจํานวน 1% ของขอมูลทั้งหมด
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4. ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย
การไฟฟาไดกําหนดระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทยดังแสดงไวใน
ตารางที่ 4-1 ถึง 4-3 เพื่อใชเปนเปาหมายในการควบคุมแรงดันฮารมอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมใหอยูในระดับที่
เหมาะสมโดยไมสงผลกระทบตอการทํางานของอุปกรณไฟฟา และเพื่อใชเปนกรอบในการวางแผนเพื่อกําหนด
ขีดจํากัดสําหรับกระแสฮารมอนิกที่สรางจากผูใชไฟฟาแตละราย
ตารางที่ 4-1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 230 / 400 V
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
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)
ความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) = 5%
ตารางที่ 4-2 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV
ฮารมอนิกอันดับคี่
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
5
3.0
7
3.0
11
2.0
13
2.0
17
1.6
19
1.2
23
1.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)

ฮารมอนิกอันดับคี่
ที่เปนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
3
3.0
9
1.2
15
0.3
21
0.2
> 21
0.2

ฮารมอนิกอันดับคู
อันดับ
2
4
6
8
10
12
> 12

ความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) = 4%
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แรงดันฮารมอนิก (%)
1.5
1.0
0.5
0.4
0.4
0.2
0.2
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ตารางที่ 4-3 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคี่
ฮารมอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮารมอนิก (%)
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)
ความเพี้ยนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) = 3%

ในขอกําหนดฯ ฉบับนี้ไมไดกําหนดระดับวางแผนสําหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟา
กระแสตรงสงผลกระทบที่เปนอันตรายตอระบบไฟฟา นั่นคือการไฟฟาฯ ไมอนุญาตใหมีการจายไฟฟากระแสตรง
เขาสูระบบไฟฟาในทุกกรณี

5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
การประเมินผูใชไฟฟาแบงวิธีการประเมินออกเปน 3 ขั้นตอน วัตถุประสงคในการแบงการประเมินออกเปน
ขั้นตอนนั้นก็เพื่อความสมดุลระหวางระดับของรายละเอียดที่ตองใชในการประเมินแตละขั้นตอนกับระดับความ
เสี่ยงที่แรงดันฮารมอนิกจะมีคาเกินระดับวางแผนอันเนื่องการเชื่อมตอของผูใชไฟฟา
การประเมินจะเริ่มพิจารณาจากทีละขั้นตอน หากผูใชไฟฟาไมผานการประเมินในขั้นตอนใดหรือไมเขาขาย
ที่จะประเมินในขั้นตอนนั้นได ก็ใหไปประเมินในขั้นตอนถัดไป ผูใชไฟฟาจะเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาไดจะตอง
ผานการประเมินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
5.1 การประเมินในขั้นตอนที่ 1
เปนการประเมินในขั้นตนที่จะพิจารณาจากขนาดกําลังไฟฟารวมทั้งหมดของผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขนาด
กําลังไฟฟาลัดวงจรที่จุดตอรวม นั่นคือ
“หากกําลังไฟฟาที่ทําสัญญาของผูใชไฟฟามีขนาดไมเกิน 0.2% ของกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตอรวม
จะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาได”
5.2 การประเมินในขั้นตอนที่ 2
เปนการประเมินที่ตองพิจารณาทั้งขนาดและประเภทของโหลดผิดเพี้ยนของผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขนาด
กําลังไฟฟาลัดวงจรที่จุดตอรวม นั่นคือ
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“หากกําลังไฟฟาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนัก (Weighted Distorting Power) ของผูใชไฟฟามีขนาดไมเกิน 0.2%
ของกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตอรวม จะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาได”
กําลังไฟฟาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนักสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้
S DW = ∑ S Di ⋅ Wi
i

เมื่อ SDW
SDi
Wi

=
=
=

กําลังไฟฟาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนัก
กําลังไฟฟาพิกัดของโหลดผิดเพี้ยนตัวที่ i
แฟคเตอรปรับน้ําหนัก (Weighting Factor) สําหรับโหลดผิดเพี้ยนตัวที่ i โดยแฟคเต
อรปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพี้ยนประเภทตาง ๆ สามารถพิจารณาไดจากตาราง
ที่ 5-1
หมายเหตุ กรณีไมทราบของคุณลักษณะของโหลดผิดเพี้ยน ใหกําหนดคาแฟคเตอรปรับน้ําหนักเปน
2.5
ตารางที่ 5-1 แฟคเตอรปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพี้ยนประเภทตาง ๆ

ประเภทของ
โหลดผิดเพี้ยน

ความเพี้ยนของ
กระแสฮารมอนิก

แฟคเตอร
ปรับน้ําหนัก

Single Phase Power
Supply (Rectifier and
Smoothing Capacitor)

80%
(ฮารมอนิกที่
3 มีคาสูง)

2.5

Semiconverter

ฮารมอนิกที่
2, 3 และ 4 มีคาสูง
เมื่อโหลดนอย

2.5

6-pulse Converter,
Capacitive Smoothing,
no Series Inductance

80%

2.0

6-Pulse Converter,
Capacitive Smoothing
with Series Inductance
> 3%, or DC Drive

40%

1.0

รูปคลื่นกระแสโดยทั่วไป
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6-Pulse Converter
with Large Inductor
for Current Smoothing

28%

0.8

AC Voltage Regulator

เปลี่ยนแปลงตาม
Firing Angle

0.7

12-Pulse Converter

15%

0.5

5.3 การประเมินในขั้นตอนที่ 3
เปนการประเมินที่พิจารณาจากปริมาณกระแสฮารมอนิกแตละอันดับที่ผูใชไฟฟาสรางขึ้นเปรียบเทียบกับ
ขีดจํากัดที่กําหนด โดยขีดจํากัดสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายพิจารณาจากหลักการตอไปนี้
- ขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟาเปนสัดสวนกับขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญา ผูใชไฟฟาที่มี
ขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญามากจะยอมใหสรางกระแสฮารมอนิกไดมาก
- การกําหนดขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกคํานึงถึงตัวแปรตาง ๆ ที่ มีผลตอการรวมกันของฮารมอนิกใน
ระบบไฟฟ า อั น ได แ ก การถ า ยโอนแรงดั น ฮาร ม อนิ ก จากระบบแรงสู ง สู ร ะบบแรงต่ํ า (Voltage
Transfer) และผลการรวมกันในเชิงเวคเตอรของฮารมอนิกอันดับตาง ๆ (Summation Exponent)
- หากผู ใช ไฟฟ า แต ล ะรายสร า งกระแสฮารม อนิ กและจายยอ นเข าสูร ะบบไฟฟ าเป น ปริม าณเท ากั บ
ขีดจํากัดที่การไฟฟากําหนดแลว แรงดันฮารมอนิกรวมในระบบไฟฟาจะมีคาเทากับระดับวางแผน
ค าขี ด จํ ากั ดกระแสฮาร มอนิ กสํ าหรับ ผูใชไฟฟาแตล ะรายขึ้น อยูกับ ตัวแปรต าง ๆ ตอไปนี้ ได แก ระดั บ
วางแผนของแรงดันฮารมอนิก ระดับแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตอรวม กําลังไฟฟาที่ทําสัญญา
ของผูใชไฟฟาและกําลังจายไฟฟารวมของระบบที่ผูใชไฟฟาตองการจะเชื่อมตอเปนตน โดยสามารถคํานวณไดจาก
ชุดสมการตอไปนี้
α

Gh = α LCh − (T ⋅ LUh )α

เมื่อ Gh
α

=
=

LCh =

ระดั บ แรงดั น ฮาร ม อนิ ก อั น ดั บ h รวมที่ ย อมรั บ ได ในระบบไฟฟ า (Acceptable Global
Contribution) ในสวนที่เกิดจากการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาทั้งหมดในระบบที่พิจารณา
เลขชี้ กํ าลั งผลรวมปริ ม าณเวคเตอร (Summation Exponent) ของแรงดั น ฮาร ม อนิ ก จาก
แหลงกําเนิดที่หลากหลาย โดยพิจารณาคาไดจากตารางที่ 5-2
ระดั บ วางแผนของแรงดัน ฮารม อนิ กอั น ดับ h ในระบบไฟฟ าที่ ผูใช ไฟฟ าตอ งการเชื่ อมต อ
พิจารณาคาไดจากตารางที่ 4-1 ถึง 4-3
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LUh =
T

ระดั บ วางแผนของแรงดัน ฮารมอนิ กอัน ดับ h ในระบบไฟฟ าที่ อยู เหนื อขึ้ น ไป (Upstream
System) เช น หากระบบไฟฟาที่ พิจารณาคือระบบ 24 kV ระบบไฟฟาที่อยูเหนือขึ้น ไปคื อ
ระบบ 69 kV หรือ 115 kV พิจารณาคาไดจากตารางที่ 4-1 ถึง 4-3
ตัวประกอบการถายโอนแรงดันฮารมอนิก (Transfer Factor) จากระบบไฟฟาที่อยูเหนือขึ้นไป
ลงมาสูระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ ซึ่งสามารถประเมินคาไดจากการจําลองระบบ
หรือการวัดคาจริง ในกรณีที่ไมทราบคาใหกําหนดคาเทากับ 1

=

หมายเหตุ
1. สําหรับระบบไฟฟา 69 kV และ 115 kV ให Gh มีคาเทากับระดับวางแผนในระบบไฟฟานั้น
2. วิธีการประเมินคา Gh ตามสมการขางตนมีพื้นฐานมาจากระบบไฟฟาแบบ Radial สําหรับระบบไฟฟาที่
มีลักษณะเปน Mesh เชนระบบ 230 kV การประเมินคา Gh ใหพิจารณาจากวิธีการตามขอ 9.2.2 ใน
มาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008)
Euh = Gh ⋅ α

เมื่อ Euh =
Si =
St =

Si
St

ขีดจํากัดแรงดันฮารมอนิกอันดับ h (%) ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายที่พิจารณา
กําลังไฟฟาที่ทําสัญญาของผูใชไฟฟารายที่พิจารณา (MVA)
กํ า ลั งจ า ยไฟฟ า รวมของระบบไฟฟ าที่ ผู ใช ไฟฟ าต องการเชื่ อ มต อ (MVA) เชน ผู ใชไฟฟ าที่
เชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟามีคาเทากับขนาด
พิกัดของหมอแปลงกําลังในสถานียอย Bay ที่จายไฟใหกับผูใชไฟฟานั้น

หมายเหตุ
1. สําหรับผูใชไฟฟาขนาดเล็กที่มีขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญาต่ํา การคํานวณคา Euh ตามสมการขางตน
อาจใหคาขีดจํากัดที่ไมสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติ ดังนั้นคา Euh ที่คํานวณไดหากมีคานอยกวา
0.1% ใหกําหนดคาเปน 0.1%
2. สํ า หรั บ ระบบ ไฟ ฟ า ที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ HVDC Station ห รื อ Non-linear Generating Plant ห รื อ
Thyristor-controlled Reactor หรือ Static Var Compensator การประเมินคา St ใหพิจารณาจาก
วิธีการตามขอ 9.2.1 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008)
Ih =

เมื่อ Ih
h
kVS
MVASC

=
=
=
=

10 ⋅ Euh ⋅ MVASC
3 ⋅ h ⋅ kVS

ขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกอันดับ h ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายที่พิจารณา (A)
อันดับฮารมอนิกที่พิจารณา
แรงดัน Line to Line ของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ (kV)
กําลังไฟฟาลัดวงจรสามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟา (MVA)
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ตารางที่ 5-2 Summation Exponent สําหรับฮารมอนิกอันดับตาง ๆ
อันดับ
h < 5
5 ≤ h ≤ 10
h > 10

Summation Exponent (α)
1
1.4
2

ขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายนอกจากสามารถคํานวณโดยใชสมการขางตนแลว
ยังสามารถพิจารณาไดจ าก “โปรแกรมคํานวณขีดจํากัด กระแสฮารมอนิกสํ าหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของการไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th) การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (www.egat.co.th) โดยตัวอยางการใชงาน
โปรแกรมฯ พิจารณาไดจากภาคผนวก (ข)
เงื่อนไขในการอนุ ญาตให เชื่อมตอกั บระบบไฟฟ าสําหรับ ผูใชไฟฟาที่สรางฮารมอนิกตามการประเมินใน
ขั้นตอนที่ 3 สรุปไดดังนี้
“หากปริมาณกระแสฮารมอนิกแตละอันดับตั้งแตอันดับที่ 2 ถึง 50 ที่ผูใชไฟฟาสรางขึ้น ณ ตําแหนงจุดตอ
รวมมีคาไมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไว จะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาได”
สําหรับ มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมิน ผลคากระแสฮารมอนิกจากผู ใชไฟฟาตามการประเมิ นใน
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณารายละเอียดไดจากภาคผนวก (ก)

6. การบังคับใชขอกําหนดฯ
6.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม
ผู ข อใช ไฟฟ า รายใหม จ ะต องจั ด ส งรายละเอี ย ดของอุป กรณ แ ละการคํานวณให การไฟฟ าฯ ตรวจสอบ
โดยแสดงให เห็ น วาเมื่ อมี การต อเชื่ อมเข ากั บ ระบบไฟฟาแลว จะไมกอให เกิดฮารมอนิ กเกิน ขีดจํากัดฯ ข างต น
การไฟฟาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟาหากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟาและ
ผูใชไฟฟารายอื่น
6.2 ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟา
ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 6.1 โดยจะตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณ
และการคํานวณทั้งโหลดเดิมและโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ
6.3 ผูใชไฟฟารายเดิม
ถาทางการไฟฟ าฯ ตรวจสอบแล วพบวา การใช ไฟฟ าของผูใช ไฟฟ ารายเดิ มนั้ น กอใหเกิดฮารมอนิกเกิน
ขีดจํากัดฯ ขางตน ผูใชไฟฟาจะตองทําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาวหากผูใชไฟฟาไมดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯ จะเขาไปทําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟาหรืองดการจายไฟฟา

CCA-86

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

7. มาตรฐานอางอิง
Engineering Recommendation G5/4-1 (2005) : Planning Levels for Harmonic Voltage Distortion
and the Connection of Non-Linear Equipment to Transmission Systems and Distribution
Networks in the United Kingdom
IEC 61000-3-6 (2008) : Assessment of Emission Limits for the Connection of Distorting
Installations to MV, HV and EHV Power Systems
IEC 61000-4-7 (2002) : General Guide on Harmonics and Interharmonics Measurements and
Instrumentation, for Power Supply Systems and Equipment Connected thereto
IEC 61000-4-30 (2008) : Testing and Measurement Techniques - Power Quality Measurement
Methods
BS EN 50106 (2000) : Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution
Systems
PRC–PQG–01/1998 : ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
รายงานทางเทคนิ ค การควบคุ ม ฮาร ม อนิ ก เกี่ ย วกั บ ไฟฟ า ประเภทธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ป 2557 ,
คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ภาคผนวก (ก)
มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล
ก.1) อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฮารมอนิกตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน IEC
61000-4-30 Class A และ IEC 61000-4-7
ก.2) การประเมินกระแสฮารมอนิกจากผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขีดจํากัดในการประเมินขั้นตอนที่ 3 จะพิจารณา
โดยอาศัยหลักเกณฑตอไปนี้
- คาสูงสุดที่ 95% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 10 นาที ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห ของกระแสฮารมอ
นิกแตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไวจากการประเมินขั้นตอนที่ 3
- คาสูงสุดที่ 99% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 3 วินาที ในรอบระยะเวลา 1 วัน ของกระแสฮารมอนิก
แตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไวจากการประเมินขั้นตอนที่ 3 คูณดวยแฟคเตอร khvs โดย
คํานวณไดจากสมการตอไปนี้
k hvs = 1.3 +

0.7
(h − 5)
45

เมื่อ h คืออันดับฮารมอนิก

ก.3) กรณีที่กระแสฮารมอนิกมีคาไมเทากันในแตละเฟส การประเมินใหพิจารณาจากเฟสที่มีปริมาณกระแสฮารมอ
นิกสูงสุด
ก.4) การประเมินจะพิจารณาเฉพาะกระแสฮารมอนิกที่ไหลจากระบบของผูใชไฟฟาออกสูระบบไฟฟาภายนอก
เทานั้น สําหรับกระแสฮารมอนิกที่ไหลจากระบบไฟฟาภายนอกเขาสูระบบของผูใชไฟฟาจะไมนํามาพิจารณา

CCA-88

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

ภาคผนวก (ข)
ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮารมอนิก
สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผูใชไฟฟารายหนึ่งตองการเชื่อมตอรับไฟจากสายสงในระบบ 115 kV ซึ่งจายไฟมาจากสถานีตนทางที่ติดตั้ง
หมอแปลงขนาดพิกัด 600 MVA โดยผูใชไฟฟามีขนาดการขอใชไฟฟา 80 MVA และระดับกําลังไฟฟาลัดวงจรชนิด
สามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟามีขนาด 2,000 MVA
1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5)
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(2)

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

วิธีการใชงานโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้
(1) ปอนคาตัวแปรตาง ๆ ในระบบไฟฟาลงในชอง Input Data
1.1) ป อนค าระดั บ แรงดั น ของระบบไฟฟ าที่ ผู ใช ไฟฟ าต องการเชื่ อมต อ ลงในชอ ง System Voltage
สําหรับกรณีนี้คือ 115 kV
1.2) ปอนคากําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Total Available
Power สําหรับกรณี นี้คือขนาดพิกัดของหมอแปลงกําลังภายในสถานีตนทางซึ่งมีคาเทากับ 600
MVA
1.3) ปอนคาขนาดการขอใชไฟฟาที่ผูใชไฟฟาทําสัญญากับการไฟฟาลงในชอง Agreed Power สําหรับ
กรณีนี้คือ 80 MVA
1.4) ป อนค ากํ าลังไฟฟ าลัดวงจรชนิดสามเฟสต่ําสุดที่จุดตอรวมของผูใชไฟฟาลงในชอง Min. Short
Circuit Power สําหรับกรณีนี้มีคาเทากับ 2,000 MVA
1.5) ปอนคาตัวประกอบเพื่อคํานึงถึงผลจากการถายโอนแรงดันฮารมอนิกจากระบบไฟฟาที่อยูเหนือขึ้น
ไปลงมาสูระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Transfer Factor โดยทั่วไปกําหนดให
มีคาเปน 1.0
(2) พิ จารณาคาขีดจํากัด กระแสฮารมอนิกอัน ดับตาง ๆ สําหรับผูใชไฟฟาไดจากชอง Current Limit ใน
หนวยแอมแปร นั่นคือขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟารายนี้มีคาดังนี้
Orde Limit (A)
2
6.7
3
8.9
4
2.7
5
9.5
6
2.0
7
6.8
8
1.3
9
2.6
10
1.0
11
5.0
12
0.8
13
4.2
14
0.7

Orde Limit (A)
15
0.7
16
0.6
17
2.2
18
0.6
19
1.9
20
0.5
21
0.5
22
0.5
23
1.1
24
0.4
25
1.0
26
0.4
27
0.4

Orde Limit (A)
28
0.4
29
0.8
30
0.3
31
0.7
32
0.3
33
0.3
34
0.3
35
0.6
36
0.3
37
0.5
38
0.3
39
0.3
40
0.3
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Orde Limit (A)
41
0.5
42
0.2
43
0.4
44
0.2
45
0.2
46
0.2
47
0.4
48
0.2
49
0.3
50
0.2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA8

ขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อม เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

CCA-91

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-92

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-93

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-94

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-95

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-96

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-97

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-98

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-99

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-100

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-101

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-102

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-103

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-104

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-105

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-106

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-107

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ภาคผนวกทัว่ ไป

CCA-108

