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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

 

 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนองคการหลักของประเทศท่ีมีหนาท่ีรักษาความม่ันคงของ
ระบบพลังงานไฟฟา มีการดําเนินการดานอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการผลิตไฟฟา การซ้ือ
ไฟฟาจากภาคเอกชน การจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายจําหนาย ผูใชไฟฟาตามพระราชกฤษฎีกา และ
ประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ภารกิจของ กฟผ. ยังตองมีการ
ปรับตัวเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีมีแนวโนมกระจายตัว มีการผลิตไฟฟาดวย
แหลงพลังงานท่ีหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนมีการขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาท้ังในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค  

ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. และสถานีไฟฟาแรงสูงท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ เปนปจจัยสําคัญในการ
รองรับอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีหลากหลาย กฟผ. ในฐานะผูรับใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงขายไฟฟาและศูนยควบคุม
ระบบไฟฟา จึงตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาให
สามารถสนองตอความกาวหนาทางอุตสาหกรรมไฟฟาไดอยางราบรื่น พรอมกับการสรางระบบโครงขายไฟฟาใหมี
ความม่ันคง ปลอดภัย ไดมาตรฐาน และระบบไฟฟาท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเปนการเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว กฟผ. ไดจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid Code) ของ 
กฟผ. เพ่ือเปนมาตรฐานในการจัดการระบบโครงขายไฟฟา ซ่ึงประกอบไปดวย ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. และ ขอกําหนด
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550        
ท่ีกําหนดใหผูรับใบอนุญาต ท่ีมีระบบโครงขายพลังงานตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาต หรือผูประกอบกิจการ
พลังงานรายอ่ืนใช หรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานของตน ตามขอกําหนดท่ีผูรับใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงขาย
พลังงานประกาศกําหนด กฟผ. จึงดําเนินการปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid Code) ใน
สวนของขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือใหการดําเนินการระบบโครงขายไฟฟาเปนไป
อยางมีมาตรฐาน ม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณภาพ  

 
การบังคับใช  
 1.ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีมีการประกาศขอกําหนดนี้ 
เปนตนไป  

2. บรรดาขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับอ่ืนท่ีมีเง่ือนไขระบุไวเชนเดียวกับท่ี
ระบุไวในขอกําหนดนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้ ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

3. การเชื่อมตอตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับอ่ืน หรือท่ี กฟผ. และ/หรือ
การไฟฟาฝายจําหนายไดใหความเห็นชอบหรืออนุญาตไวกอนวันท่ีขอกําหนดนี้ใชบังคับใหดําเนินการไดตอไป และ
ใหถือวาเปนการเชื่อมตอตามขอกําหนดฉบับนี้ จนกวาจะสิ้นสิทธิ ยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลง 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

สารบัญ 
    หนา 
GD นิยามคําศัพท    
GD  นิยามคําศัพท   CC-1 
   

PF บทนํา   
PF1  บทนํา   CC-6 
PF2  ขอบเขตงาน   CC-6 
PF3  หนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ  CC-6 
      

PP ข้ันตอนการวางแผน    
PP1  บทนํา   CC-8 
PP2  วัตถุประสงค   CC-8 
PP3  การแจงขอมูล   CC-8 
      

GC ขอกําหนด    
GC1  ขอกําหนดท่ัวไป   CC-10 
     

สวนท่ี 1 : ผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต  
      

CC-P  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา  
CC1-P   บทนํา CCP-1 
CC2-P   วัตถุประสงค CCP-1 
CC3-P   คุณลักษณะของระบบ กฟผ. CCP-1 
CC4-P   ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา CCP-3 
CC5-P   ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ CCP-5 
CC6-P   REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS CCP-10 
CC7-P   ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณท่ีจะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขาย

ไฟฟาของ กฟผ. 
CCP-10 

CC8-P   ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตรของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

CCP-13 

CC9-P   ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตรและควบคุม 
ท่ีจุดเชื่อมตอ 
 

CCP-14 

CCA-P  Appendix  CCPA-1 
CCA1-P   ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)  CCPA-2 
CCA2-P   ระบบโทรมาตรเพ่ือการควบคุม  CCPA-6 
      
      
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

สวนท่ี 2 : ผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต  
      

CC-S  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา  
CC1-S   บทนํา CCS-1 
CC2-S   วัตถุประสงค CCS-1 
CC3-S   คุณลักษณะของระบบ กฟผ. CCS-2 
CC4-S   ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา CCS-3 
CC5-S   ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ CCS-7 
CC6-S   REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS CCS-15 
CC7-S   ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณท่ีจะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขาย

ไฟฟาของ กฟผ. 
CCS-15 

CC8-S   ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

CCS-17 

     

CCA-S  Appendix  CCSA-1 
CCA1-S  ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) CCSA-2 
CCA2-S  ระบบโทรมาตรเพ่ือการควบคุม CCSA-6 
    
 
 

สวนท่ี 3 : ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar  
      

CC-F  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา  
CC1-F   บทนํา CCF-1 
     

สวนท่ี 4 : ผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA)  
      

CC-T  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา  
CC1-T   บทนํา CCT-1 
CC2-T   วัตถุประสงคและหนาท่ี CCT-1 
CC3-T   คุณลักษณะของระบบ กฟผ. CCT-2 
CC4-T   ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา  CCT-3 
CC5-T   ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีประสงคใชบริการรับสง

พลังงานไฟฟา 
CCT-7 

CC6-T   REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS CCT-10 
CC7-T   ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณท่ีจะเชื่อมตอเขากับระบบโครงขาย

ไฟฟาของ กฟผ. 
CCT-10 

CC8-T   ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
 
 

CCT-12 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

CCA-T  Appendix  CCTA-1 
CCA1-T  ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) CCTA-2 
    

สวนท่ี 5 : หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับผูขอเช่ือมตอ
อุปกรณระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

 

      

CC-D  หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย  
CC1-D   บทนํา CCD-1 
CC2-D   วัตถุประสงค CCD-1 
CC3-D   การติดตอประสานงานระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย เม่ือมีผูขอ

เชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 
CCD-1 

     

สวนท่ี 6 : ผูผลิตไฟฟาประเภทอ่ืน   
      

CC-O  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา  
CC1-O   บทนํา CCO-1 
CC2-O   วัตถุประสงค CCO-2 
CC3-O   คุณลักษณะของระบบ กฟผ. CCO-2 
CC4-O   ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ  CCO-4 
CC5-O   ขอกําหนดอุปกรณโรงไฟฟา CCO-8 
CC6-O   REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS CCO-18 
CC7-O   ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับ โรงไฟฟา CCO-19 
CC8-O   ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตร 

 
CCO-20 

CCA-O  Appendix  CCOA-1 
CCA1-O  ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) CCOA-2 
 

สวนท่ี 7 : General Appendix   
CCA1  ขอมูลท่ัวไปในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. CCA-1 
CCA2  ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา CCA-8 
CCA3  ขอมูลหมอแปลงและสายสงสําหรับการเชื่อมตอระบบไฟฟา  

(สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท) 
CCA-31 

CCA4  แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay และ Voltage Relay CCA-33 
CCA5  รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอ CCA-35 
CCA6  รายละเอียดระบบควบคุมและปองกัน   CCA-37 
CCA7  ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม CCA-76 
CCA8  ขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ

อุตสาหกรรม  
CCA-91 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
 

CC-1 
 

 GD นิยามคําศัพท 
 
ในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา นี้ 
  กระแสไฟฟาไหลยอน เหตุการณท่ีมีปริมาณกระแสไฟฟาไหลออกจากระบบไฟฟาของการไฟฟาฝาย

จําหนาย  เขาสูระบบไฟฟาของ กฟผ. 
  การจายไฟฟาแบบ
แยกตัวอิสระ 
(Islanding) 

สภาวะท่ีการผลิตไฟฟาหรือระบบผลิตไฟฟาของผูเชื่อมตอจายไฟฟาใหระบบ
ไฟฟาของผูเชื่อมตอโดยไมเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 

  การเชื่อมตอ การเชื่อมตออุปกรณของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอ 

  การปลดการเชื่อมตอ การปลดอุปกรณของผูเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา 

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

  การไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

  คุณภาพไฟฟา คุณลักษณะกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาและความถ่ีไฟฟาตามมาตรฐานท่ีการไฟฟา
กําหนดไว ท้ังในกรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกติ 

จุดเชื่อมตอ ตําแหนงท่ีอุปกรณของผูเชื่อมตอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

  จุดตอรวม ตําแหนงในระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาท่ีอยูในบริเวณเดียวกับผูเชื่อมตอ
รายอ่ืน 

  จุดติดตั้งมาตรวัด ตําแหนงติดต้ังมาตรวัดคาทางไฟฟา เชน คาพลังงานไฟฟาท่ีใชสําหรับการซ้ือขาย
ไฟฟา คาแรงดันไฟฟาและอ่ืน ๆ ตามสัญญาระหวางผูเชื่อมตอกับ กฟผ. 

  จุดรับไฟฟา ตําแหนงท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จายเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เพ่ือ
นําสงใหกับคูสัญญาของผูใชบริการ 

จุดสงไฟฟา ตําแหนงท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สงเขาระบบไฟฟาของคูสัญญาของผูใชบริการ 

ใบอนุญาต ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

  ผูขอเชื่อมตอ ผูท่ีขออนุญาตจากการไฟฟาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 

  ผูเชื่อมตอ ผูท่ีไดรับอนุญาตจากการไฟฟาใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ไดแก 
1) ผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต 
2) โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
3) ผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
4) ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar 
5) ผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA) 
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6) ผูผลิตไฟฟาประเภทอ่ืน เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงาน
แบบเซลลไฟฟาเคมี, Microgrid  
7) ลูกคาตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
8) การไฟฟาฝายจําหนาย 
9) ระบบไฟฟาอ่ืน ๆ 

  ผูใชไฟฟา ผูท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟากับการไฟฟา 

  ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (Very Small 
Power Producer: 
VSPP) 

ผูผลิตไฟฟาท้ังภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจและประชาชนท่ัวไปท่ีมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของตนเองลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือ
ไฟฟาท่ีจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย โดยมีปริมาณพลังไฟฟาขายเขา
ระบบไมเกิน  10  เมกะวัตต 

  ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา 
(Independent/ 
Industrial Power 
Supplier : IPS) 

ผูผลิตไฟฟาท้ังภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือประชาชนท่ัวไปท่ีมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของตนเองและผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองหรือขายใหประชาชน โดยไมขาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟา แตขอเชื่อมตอเขากับระบบของการไฟฟาและไดรับอนุญาต
ใหเชื่อมตอแลวตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ 
การไฟฟา 

  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
(Small Power 
Producer : SPP) 

ผูผลิตไฟฟาท้ังภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาท่ีจําหนายไฟฟาให กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญามากกวา 10 เมกะวัตต แตไมเกิน 90 เมกะวัตต ท้ังประเภทสัญญา 
Firm และประเภทสัญญา Non-Firm 

  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
ประเภท Firm 
(SPP Firm) 

ผูผลิตไฟฟาท้ังภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาท่ีจําหนายไฟฟาให กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญามากกวา 10 เมกะวัตต  แต ไม เกิน 90 เมกะวัตต  ท่ีขายไฟฟ า 
ตามแผนการรับซ้ือไฟฟาของ กฟผ. 

  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
ประเภท Non-Firm 
(SPP Non-Firm) 

ผูผลิตไฟฟาท้ังภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาท่ีจําหนายไฟฟาให กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญามากกวา 10 เมกะวัตต แตไมเกิน 90 เมกะวัตต ท่ีขายพลังงานไฟฟา
ตามสภาพความพรอมของผูผลิตไฟฟา 

  ผูผลิตไฟฟารายใหญ  
(Independent 
Power Producer : 
IPP) 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนท่ีผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. มีปริมาณ
พลังไฟฟาตามสัญญามากกวา 90 เมกะวัตต 

  ผูรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
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ภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency) 

เหตุการณท่ีเปนไปโดยปจจุบันทันดวน โดยไมอาจคาดคิดหรือคาดการณลวงหนา
ได เชน เหตุขัดของจากระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา เปน
เหตุใหการไฟฟาไมสามารถควบคุมระบบใหอยูในภาวะปกติได หรือเหตุการณท่ี
อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ท้ังนี้ใหรวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุ
สุดวิสัย ภัยธรรมชาติ โดยตองดําเนินการแกไขสถานการณอยางเรงดวนหรือเหตุ
ผิดปกติท่ีทาง กฟผ. ใหความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผลแลววาเกิด หรือกอใหเกิด
การสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟาเปนวงกวางหรือทําใหเกิดความเสียหาย
อยางรุนแรง 

  มาตรฐานความม่ันคง 
N-1 

ระบบไฟฟาสามารถจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง ในกรณีอุปกรณหลักในระบบไฟฟา
หลุดออกจากระบบไฟฟา 1 อุปกรณ 

  ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage 
System : ESS) 

ระบบหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีติดตั้งเพ่ือใหสามารถแปลงพลังงานไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาหรือพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดใหเปนพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถ 
กักเก็บไวได และสามารถแปลงพลังงานท่ีกักเก็บไวใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟา
ใหมเพ่ือจายเขาสูระบบโครงขายไฟฟา 

  ระบบกักเก็บพลังงาน
แบบเซลลไฟฟาเคมี
(Battery Energy 
Storage System : 
BESS) 

ระบบหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีติดต้ังเพ่ือใหสามารถแปลงพลังงานไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาหรือพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดใหเปนพลังงานรูปแบบเซลลไฟฟาเคมี 
และสามารถแปลงพลังงานท่ีกักเก็บไวใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟาใหม เพ่ือจาย
เขาสูระบบโครงขายไฟฟา 

  ระบบควบคุมระยะไกล
(Supervisory Control 
And Data 
Acquisition: SCADA) 

ระบบการควบคุมดูแลทางไกลท่ีเก่ียวของกับการควบคุม และ/หรือการชี้บอก
สถานะของอุปกรณท่ีอยูในระบบโครงขายไฟฟา หรือระบบท่ีรวบรวมประมวลผล
และแสดงขอมูลในศูนยควบคุมของ กฟผ. ขอมูลสําหรับการ Operate ระบบ 
เชน ความถ่ีของระบบ, แรงดัน, Load Flow, สถานะของ Breaker  

ระบบปองกันระยะไกล 
(Teleprotection 
System) 

ระบบปองกันระบบโครงขายไฟฟาท่ีสั่งการโดยผานระบบสื่อสาร 

  ระบบผลิตไฟฟา โรงไฟฟาชนิดตาง ๆ ท่ีไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาตามพระราช 
บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟาท่ีจายพลังไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 

  ระบบไฟฟา ระบบผลิตไฟฟาและระบบโครงขายไฟฟาท่ีอยูภายใตการปฏิบัติการและควบคุม
ของผูรับใบอนุญาต 

ระบบโครงขายไฟฟา ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายของ กฟผ. หรือระบบจําหนายไฟฟาของ กฟภ. 
หรือระบบจําหนายไฟฟาของ กฟน. 
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โรงไฟฟาประเภท
เชื้อเพลิงพลังงาน
หมุนเวียน 
(Renewable Energy)  

โรงไฟฟาท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ไดแก 
ก) พลังงานนอกรูปแบบ เชน พลังลม พลังแสงอาทิตย พลังน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงตอง

ไมใชการใชน้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และพลังนิวเคลียร  
ข ) กาก ห รื อ เศ ษ วั ส ดุ เห ลื อ ใช ใน ก าร เก ษ ต ร  ห รื อ ก าก จ าก การผ ลิ ต

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือการเกษตร  
ค) ผลิตภัณฑท่ีแปรรูปมาจากกาก หรือเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร หรือจาก

การผลิตผลิตภัณฑ หรือการเกษตร  
ง) ขยะมูลฝอย  
จ) ไมจากการปลูกปาเปนเชื้อเพลิง  
โดยโรงไฟฟาประเภท ข) ค) ง) และ จ) สามารถใชเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย เชน 
น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเชื้อเพลิงเสริมได แตท้ังนี้พลังงานความรอน
ท่ีไดจากการใชเชื้อเพลิงเสริมในแตละรอบปตองไมเกินรอยละ 25 ของพลังงาน
ความรอนท้ังหมดท่ีใชในกระบวนการผลิตในรอบปนั้น ๆ 

  โรงไฟฟาระบบ 
Cogeneration  

โรงไฟฟาท่ีมีการผลิตท้ังพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนได (Useful Heat Energy) ดวยกระบวนการผลิตเดียวกันของโรงไฟฟา
หนึ่ง 

  วันกําหนดเริ่มตนซ้ือขาย
ไฟฟา (Scheduled 
Commercial 
Operation Date: 
SCOD) 

กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟาเชิงพาณิชยตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

  ศูนยควบคุมระบบไฟฟา หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมระบบไฟฟาของ กฟผ. 

  สัญญาซ้ือขายไฟฟา 
(PPA)  

สัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวางผูผลิตไฟฟารายเล็กและ กฟผ. หรือสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟาระหวางผูผลิตไฟฟารายใหญและ กฟผ. 

  เหตุผิดปกติ เหตุการณใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา หรือการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หรือคุณภาพไฟฟา ท้ังในกรณีท่ีมีไฟฟาดับและไม
มีไฟฟาดับ 

  Base Voltage แรงดันไฟฟาฐานท่ีกําหนดใชในระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. (หนวยเปน  
กิโลโวลต) โดยมีคาแรงดันไฟฟาฐาน ดังนี ้
(1) ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต 
(2) ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต 
(3) ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต 
(4) ระดับแรงดัน   69 กิโลโวลต 
กรณีผูเชื่อมตอท่ีเชื่อมโยงระบบไฟฟาเขากับระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย 
แรงดันไฟฟาฐานใหมีคาตามระดับแรงดันท่ีการไฟฟาฝายจําหนายเปนผูกําหนด  

  First Energization การรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก 
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First Synchronization การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก 

  Generator’s 
Apparatus 

อุปกรณและเครื่องจักรตาง ๆ ท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนเจาของ โดยมีการ
เชื่อมตอเขากับระบบ กฟผ. และเปนอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการผลิต 
ควบคุมหรือวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีโรงไฟฟาจายเขาระบบ 

  Incident เหตุการณท่ีไมคาดคิดวาจะเกิดข้ึนและเหตุการณนี้สงผลให กฟผ.ไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ ท่ี กฟผ. ใชในการวางแผนและการดําเนินงานดาน
ระบบไฟฟาหรือเปนเหตุการณท่ีสงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ 

  Microgrid ระบบไฟฟาขนาดเล็กท่ีมีการรวมระบบผลิตไฟฟาสงจายไฟฟาและควบคุมสั่งการ
เขาไวดวยกันสามารถทํางานประสานเชื่อมกับระบบโครงขายไฟฟาหลักหรือ
โครงขายอ่ืน ๆ และยังทํางานแยกตัวเปนอิสระได ซ่ึงแหลงผลิตไฟฟาภายใน
สามารถเปนไดท้ังโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานอ่ืน ๆ ท่ีไมใชพลังงาน
หมุนเวียน 

  Operating 
Characteristics 

คาท่ีกําหนดความสามารถของหนวยผลิตไฟฟาในการตอบสนองตอคําสั่งการ 

  Power park module 
(PPM) 
 

หนวยผลิตไฟฟาหรือกลุมของหนวยผลิตไฟฟาท่ีไมไดเชื่อมตอกับระบบโครงขาย
ไฟฟาโดยตรง แตเชื่อมตอผานอินเวอรเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ซ่ึงมี
จุดเชื่อมตอระบบไฟฟาหลักกับระบบโครงขายไฟฟาเพียงจุดเดียว 

  Significant Incident Incident ท่ี กฟผ. พิจารณาแลววา จะสามารถสงผลใหระบบไฟฟาท้ังหมดหรือ
บางสวนเกิดสภาวะไมปกติ ไมปลอดภัย หรือไมมีเสถียรภาพ หรือสงผลใหบุคคล
ไดรับบาดเจ็บรายแรง 

  Site Responsibility 
Schedule 

รายการท่ี กฟผ. จัดทําข้ึน เพ่ือใชแสดงขอบเขตในความเปนเจาของการ
ดําเนินงาน และความรับผิดชอบดานความปลอดภัย สําหรับผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอ 
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PF บทนํา 
  

PF1 บทนํา 
 ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหผู

ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟารับทราบหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและตามขอกําหนดทางเทคนิคดานการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือให
ระบบโครงขายไฟฟามีคุณภาพการจายไฟฟาท่ีไดมาตรฐาน ม่ันคง และปลอดภัย โดยไมทํา
ใหผูใชไฟฟาและสวนรวมเสียประโยชน รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกราย ไมใหเกิดการกีดกันผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการ
พลังงานรายอ่ืน 

  

PF2 ขอบเขตงาน 
 ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ ใหบังคับใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผู

เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาท่ียื่นขออนุญาตจากการไฟฟา ดังนี้  
1. ผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต  
2. โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
3. ผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
4. ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar 
5. ผูใชบริการระบบสง (Third Party Acess : TPA) 
6. หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณ

ระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 
7. ผูผลิตไฟฟาประเภทอ่ืน เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงานแบบ

เซลลไฟฟาเคมี, Microgrid  
ท้ังนี้  ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีเชื่อมตอเขากับระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาฝาย
จําหนายจะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอนี้และของการไฟฟา
ฝายจําหนายนั้น ๆ ดวย 

  

PF3 หนาที่ของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาทุกรายมีหนาท่ีในการปฏิบัติตามและออกแบบ

การเชื่อมตอใหมีรายละเอียดทางเทคนิคดานการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาตาม
ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับนี้ เพ่ือใหระบบโครงขายไฟฟามี
คุณภาพการจายไฟฟาอยูภายในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดและมีความม่ันคงปลอดภัย 
รวมถึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี้ 

1. หาก กฟผ. เห็นวา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดขอใด
ขอหนึ่งท่ีกําหนดไวในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอนี้ กฟผ. จะไมอนุญาตใหมี
การเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา  
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2. หาก กฟผ. มีการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน ๆ ของ
ขอกําหนดนี้ เพ่ือความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟา ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม และจะนําไปเปนเหตุอางเพ่ือ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอ กฟผ. มิได 

3. หาก กฟผ. จําเปนตองปรับปรุงระบบสงไฟฟาของ กฟผ. เนื่องจากการขอเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตอง
รับผิดชอบในคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงระบบท้ังหมด 

4. หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา และ/หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจาก
การกระทําหรือความประมาทของผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น 

5. กฟผ. อาจมีการทบทวนการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดผลเสียกับระบบโครงขายไฟฟา 
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PP ข้ันตอนการวางแผน 
  

PP1 บทนํา 
PP1.1     ข้ันตอนการวางแผนนี้ กําหนดไวเพ่ือความม่ันใจวา กฟผ. จะไดรับขอมูลท่ีตองการจากผูขอเชื่อมตอ 

/ผูเชื่อมตอ เพ่ือการวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต 
PP1.2   ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองแจงให กฟผ. ทราบโดยเร็ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามจริง

หรือท่ีคาดวาจะเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีระบุใน PP3 
PP1.3 ภายใตรายละเอียดของข้ันตอนการวางแผนนี้ ขอมูลการเชื่อมตอกับระบบโครงขายของ กฟผ.  

แมจะไมใชโดยตรงจะตองถูกสงใหกับ กฟผ. ภายใตขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 
  

PP2 วัตถุประสงค 
P2.1 ข้ันตอนการวางแผนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหม่ันใจวา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะใหขอมูลแก กฟผ. 

อยางถูกตองและตรงเวลา เพ่ือให กฟผ. สามารถวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต 
  

PP3 การแจงขอมูล 
PP3.1 ขอมูลเบื้องตน  

ผู ข อ เชื่ อมต อ /ผู เชื่ อ มต อต อ งแจ งข อ มู ล พ้ื น ฐาน ใน การวางแผน  (Planned Operating 
Characteristics) ใหแก กฟผ. โดยใหแจงขอมูลรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3 
ในรูปแบบ ไฟลอิเล็กทรอนิกส (Electronic File) หรือลายลกัษณอักษรตามท่ี กฟผ. กําหนด ดังนี้  

(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีจะเริ่มโครงการตาม PPA ตองแจงขอมูลไมนอยกวา 30 วันทําการ 
กอนท่ีจะมีการลงนามใน PPA  หรือ 

(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออ่ืนท่ีการเชื่อมตอไปไมไดอยูภายใต PPA จะตองแจงขอมูลไมนอย
กวา 30 วันทําการ กอนผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตอเชื่อมเขากับระบบของ กฟผ. หรือการ
ไฟฟาฝายจําหนาย 

PP3.2 ขอมูลตามขอตกลง  
หลังจากมีการแจงตามขอ PP3.1 ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอตองแจงขอมูลพ้ืนฐานและขอมูล
รายละเอียดในการวางแผน (Detailed Planned Operating Characteristics) ใหแก กฟผ. ทราบ 
โดยใหแจงขอมูลรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3 ในรูปแบบ ไฟลอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic File) หรือลายลกัษณอักษรตามท่ี กฟผ. กําหนด ดังนี้  

(a) เม่ือไดมีการลงนามใน PPA ระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอแลว ตองแจงกอนท่ี
จะเริ่มการ Commissioning หรือ 

(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออ่ืนท่ีการเชื่อมตอไปไมไดอยูภายใต PPA จะตองแจงขอมูล 
  (i) เม่ือ กฟผ. ยินยอมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตอเชื่อมกับระบบของ กฟผ. โดยตองแจง

กอนท่ีจะเริ่มการ Commissioning หรือ 
  (ii) เม่ือการไฟฟาฝายจําหนายยินยอมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตอเชื่อมกับระบบของการ

ไฟฟาฝายจําหนาย โดยตองแจงกอนท่ีจะเริ่มการ Commissioning 
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PP3.3 ขอมูลเพ่ิมเติมหลังการตอเชื่อมกับระบบ  
ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอตองแจงขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในการวางแผน 
(Registered Operating Characteristics) เปนลายลักษณอักษรใหแก กฟผ. โดยใหแจงขอมูล
รายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3 ในรูปแบบ ไฟลอิเล็กทรอนิกส (Electronic File) 
หรือลายลักษณอักษรตามท่ี กฟผ. กําหนด สําหรับขอมูลซ่ึงไมไดสงมาตามท่ีระบุใน PP3.1 และ 
PP3.2 จะตองสงมากอนท่ีจะมีการเริ่มตนจายไฟฟา (วันท่ี Energize Connection Point) เปนเวลา
ไมนอยกวา 10 วันทําการ  
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GC ขอกําหนด 
  

GC1 ขอกําหนดทั่วไป 
GC1.1 เหตุการณท่ีไมคาดคิด 

กรณีมีเหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดข้ึนและไมมีขอกําหนดใดในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบ

โครงขายไฟฟารองรับ กฟผ. จะขอความเห็นจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายท่ีไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณดังกลาวโดยทันทีเทาท่ี กฟผ. จะสามารถกระทําไดในสถานการณนั้นและ กฟผ. จะ

กําหนดแนวทางการแกไข โดยคํานึงถึงขอคิดเห็นท่ีไดรับจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอประโยชนตอ

สวนรวม และความเหมาะสมกับสถานการณ ท้ังนี้ เม่ือ กฟผ. ไดกําหนดแนวทางแลว ผูขอเชื่อมตอ/ผู

เชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามท่ี กฟผ. สั่งการ เวนแตกรณี ท่ีการสั่งการนั้นจะขัดกับ Technical 

Parameter ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ท่ีไดลงทะเบียนไวตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับ

การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
GC1.2 การติดตอสื่อสารระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
GC1.2.1 การแจงขอมูลท้ังหมดและการติดตอสื่อสารระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ยกเวน 

การจัดสงขอมูลและการแจงขอมูล) ตองดําเนินการดังนี้ 

ใน ส วน ขอ ง กฟ ผ . จ ะมอบ ห มาย ให  EGAT Control Engineer ทํ าห น า ท่ี ติ ด ต อ กั บ ท าง 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โดย EGAT Control Engineer จะเปนผูปฏิบัติงานท่ีศูนยควบคุมระบบ

กําลังไฟฟาแหงชาติ ท่ีไดรับมอบอํานาจใหมีสิทธิในการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟาและสั่งการ 

Switching ใน ระบบส ง  ซ่ึ ง  กฟผ . จะแจ งชื่ อ  EGAT Control Engineer ให ผู ข อ เชื่ อมต อ / 

ผูเชื่อมตอทราบเปนครั้งคราวไป 
GC1.2.2 การแจงขอมูลท้ังหมดและการติดตอสื่อสารระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ยกเวน 

การจัดสงขอมูลและการแจงขอมูล) จะตองดําเนินการผานทางระบบโทรศัพท 
GC1.2.3 หากมีการยายสถานท่ีตั้งของศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติอาจดวยเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผลใด

ก็ตาม กฟผ. จะตองแจงใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทราบสถานท่ีตั้งใหมและหมายเลขโทรศัพทท่ี

เปลี่ยนแปลงโดยทันที 
GC1.2.4 หากมีการยายสถานท่ีตั้งศูนยควบคุมของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออาจดวยเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผลใดก็

ตาม ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองแจงให กฟผ. ทราบสถานท่ีตั้งใหมและหมายเลขโทรศัพทท่ี

เปลี่ยนแปลงโดยทันที 
GC1.2.5 ขอมูลและการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะถูกบันทึกเปน

หลักฐาน 
GC1.3 ขอมูลและการแจงลวงหนา 
GC1.3.1 การจัดสงและแจงขอมูลใด ๆ ตอ กฟผ. ภายใตขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 

(ยกเวนวาจะมีการระบุไวเปนอยางอ่ืน) จะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอาจสงถึงผูรับดวย

ตนเอง  ไปรษณียลงทะเบียน หรือโทรสาร 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
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GC1.3.2 ขอ มูล ท่ีจั ดส งให  กฟผ . ตามวิธีการใน  GC1.3.1 จะตองระบุ ถึ งศูนยควบ คุมระบบ กําลั ง 

ไฟฟาแหงชาติ กฟผ. (หรืออาจเปนหนวยงานอ่ืนใดภายใน กฟผ.) และระบุท่ีอยูตามท่ี กฟผ. ไดแจงไว

กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

เม่ือ กฟผ. แจงขอมูลใด ๆ ตอผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กฟผ. จะตองเรียนประธานกรรมการ (หรือ

บุคคลอ่ืนใด) และระบุท่ีอยูตามท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงไวกับ กฟผ. เปนลายลักษณอักษร  
GC1.3.3 รายการขอมูลท้ังหมดจะตองอางอิงท่ีระดับแรงดันและความถ่ีปกติ (เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน) 
GC1.4 ความเปนเจาของโรงไฟฟา และ/หรือ อุปกรณ 

ในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เม่ือมีการอางถึง “อุปกรณ” ยอมหมายความ

รวมถึงอุปกรณท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีการทําขอตกลงใด ๆ กับบุคคลท่ีสาม เพ่ือท่ีใชงานอุปกรณ

ดั งก ล า ว ห รื อ อุ ป ก รณ ท่ี เชื่ อ ม ต อ กั บ ร ะ บ บ ห รื อ อุ ป ก รณ ท่ี เป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ งร ะ บ บ  

ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีใชในการผลิต ควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีจายเขาระบบ 
GC1.5 การควบคุมระบบ  

เม่ือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตกลงให กฟผ. ทําการควบคุมระบบ (หรือสวนหนึ่งของระบบ) ของ 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับใชเพ่ือการสื่อสารและการประสานงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง กฟผ. 

จะทําการควบคุมระบบดังกลาวเสมือนเปนสวนหนึ่งของระบบสง กฟผ. 
GC1.6 สถานการณฉุกเฉิน 

ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา อาจถูกระงับการใชชั่วคราวตามคําสั่งจาก 

มติคณะรัฐมนตรี และ/หรือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และ/หรือ คณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิ
GC1.7 การเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ 

กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับตามขอกําหนดเก่ียวกับการ

เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาไวเปนความลับ โดยสามารถใหขอมูลแกบุคคลท่ีสามไดตอเม่ือ 
(a) เปนการใหขอมูลตามขอกําหนดใด ๆ ในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
(b) เปนการใหขอมูลตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(c) เปนขอมูลท่ีไดถูกเปดเผยตอสาธารณะแลว 

GC1.8 การไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ. 

ซ่ึงเก่ียวกับ : 
(a) การตรวจสอบเอกสาร, Designs, Drawings, แผนงาน, ขอมูลท่ีใชในการออกแบบ หรือ 

ขอมูลใดๆ ก็ตาม ท่ีเก่ียวกับตัวโรงไฟฟา อุปกรณในโรงไฟฟา และอุปกรณท่ี Connection 
Point ในฝงของโรงไฟฟา ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาตรวจสอบ
ตามเง่ือนไขในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และ 

(b) การตรวจสอบและทดสอบโรงไฟฟา อุปกรณในโรงไฟฟา และอุปกรณท่ี Connection 
Point ในฝงของโรงไฟฟา ซ่ึง กฟผ. ไดดําเนินการตามเง่ือนไขในขอกําหนดเก่ียวกับ 
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานั้น 
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การท่ี กฟผ. ไดใหความเห็นชอบใด ๆ ในขอ (a) และ (b) นั้น ไมไดหมายความวา กฟผ. รับประกัน

ความปลอดภัย ความทนทาน หรือ ความนาเชื่อถือของโรงไฟฟาและอุปกรณดังกลาว 
GC1.9 ลําดับความสําคัญ 
GC1.9.1 ในกรณี ท่ีขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ไมสอดคลองกับคําสั่ งของ

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใหถือพิจารณาคําสั่งของ กกพ. เปนหลัก  
GC1.9.2 เม่ือ กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอมีการตกลงเฉพาะเรื่องใด  ๆ ท่ี เก่ียวกับ External 

Interconnector (เปนลายลักษณอักษร) ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดําเนินการเพ่ือใหครอบคลุมตามขอกําหนด

เก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานั้น ก็ใหนําขอตกลงดังกลาวมาปรับใชในการปฏิบัติงานดวย 
GC1.10 การผิดกฎหมายและการไมสามารถใชบังคับไดบางสวน 
GC1.10.1 หากมีขอกําหนดใด ๆ ในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาไมชอบดวยกฎหมาย 

หรือไมสามารถใชบังคับไดดวยเหตุผลใดก็ตาม การละเวนดังกลาวจะมีผลเฉพาะตอขอกําหนด 

นั้น ๆ สําหรับขอกําหนดอ่ืน ๆ ในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟายังคงมีผล

บังคับใชตามปกต ิ
GC1.10.2 หากในขอกําหนดขอหนึ่ง ๆ มีเนื้อหาสวนหนึ่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสามารถใชบังคับได แต

เนื้อหาสวนท่ีเหลือในขอกําหนดเดียวกันนั้นยังคงสามารถใชบังคับไดตามปกติ การปรับปรุงเนื้อหา

ขอกําหนดใหมจะดําเนินการไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหไดเนื้อหาท่ีสมบูรณ แตท้ังนี้จะตองไมกระทบตอ

เจตนาหรือความสมบูรณของขอกําหนดอ่ืน ๆ ในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
 
 

ของ 
 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 

สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
ขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต 
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CC-P ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
  
CC1-P บทนํา  
  
CC1.1-P ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาเปนการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําดานเทคนิค 

ท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายตองสามารถปฏิบัติไดในการท่ีจะเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา 
รวมถึงกําหนดข้ันตอนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไว โดยขอกําหนดเก่ียวกับ 
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานี้ใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ดังนี้ 

- ผูผลิตไฟฟารายใหญ (Independent Power Producer : IPP) 
- โรงไฟฟาของ กฟผ. ท่ีมีขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต 
- ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar เฉพาะกําลังผลิตท่ีไดจากพลังงานน้ํา 

  

CC2-P วัตถุประสงค 
  
CC2.1-P วัตถุประสงคของขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้  

มีดังนี้ 
(a) เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับระบบ

โครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพการใหบริการ
ต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ. 

(b) เพ่ือกําหนดขอกําหนดพ้ืนฐานอยางชัดเจนและครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอ 
ดานเทคนิคข้ันต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมท้ังรายละเอียด 
ทางเทคนิคของอุปกรณ ไฟฟาและมาตรฐานการติดต้ังท่ีจุดเชื่อมตอ เพ่ือหลีกเลี่ยง 
ความเสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอ่ืนๆ และระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

(c) เพ่ือใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟาขนานกับระบบโครงขายไฟฟา
เปนไปดวยความปลอดภัย ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 

(d) เพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟา ภายใน
โรงไฟฟาใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ. 

  

CC3-P คุณลักษณะของระบบ กฟผ.  
  
CC3.1-P กฟผ. จะดําเนินการเพ่ือใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัด เปนไปตามเกณฑการ

ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ (ข้ึนอยูกับขอกําหนด CC3.2-P)  
(a) ความถ่ีระบบไฟฟาเทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง 

50.5 Hz (ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉินคาความถ่ีอาจมีความเบี่ยงเบน
มากกวา ±0.5 Hz) 
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 (b) คาแรงดันระบบไฟฟาเทากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในชวง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณีท่ีมีการรองขอหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ๆ ท่ี 
กฟผ. พิจารณาแลวเห็นสมควรและเปนประโยชนตอการควบคุมระบบไฟฟา กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในภาวะปกติเกินกวาคาท่ีกําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10% 
ของ Base Voltage) 

(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะท่ีมีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางท่ี 1.1 (ยกเวนกรณีท่ีมี
การเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้นๆ) 

ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV 
หรือสูงกวา 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีไมใชจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีเปนจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคู 

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) 

    

ความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3% 
 

(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage 
Unbalance ไวตามตารางท่ี 1.2 (ยกเวนกรณีท่ีมีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้นๆ 
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%) 

 
ตารางท่ี 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 

ระดับแรงดันไฟฟา ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%) 
230 kV หรือสูงกวา 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 
(e) แรงดันกระเพ่ือม กฟผ. จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ณ จุดติดตั้ง 

มาตรวัดระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณท่ีมีความตองการไฟฟา ซ่ึงทําใหเกิด
แรงดันกระเพ่ือมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวาตารางท่ี 1.3  
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ตารางท่ี 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะส้ัน (Pst) และคาความ
รุนแรงของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เม่ือรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพ่ือมท้ังหมดท่ีมีผลตอ
ระบบไฟฟา ณ จุดใด ๆ 

ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดตอรวม Pst Plt 
115 kV หรือต่ํากวา 1.0 0.8 
มากกวา 115 kV 0.8 0.6  

CC3.2-P สภาพการณตาง ๆ ท่ียกเวนในขอ CC3.1-P อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีระบบไมสามารถจัดหา active 
power แล ะ/ห รื อ  reactive power ได เพี ย งพ อ  ห รื อ อ าจ มี เห ตุ ก ารณ ใด  ๆ  ท่ี จั ด ว า 
เปน Significant Incident เกิดข้ึน ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ.  
ในการรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเง่ือนไขในขอ CC3.1-P 
กรณี Significant Incident ท่ีสงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ แตไมมีผลกระทบตอระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเง่ือนไขในขอ CC3.2-P นี้ 

  

CC4-P ขอปฏิบัติในการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา 

  
CC4.1-P  การจัดสงขอมูล 
CC4.1.1-P หนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 
CC4.1.1.1-P ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะทําการจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอเปนครั้งแรก ลวงหนาไมนอยกวา 10  
วันทําการ 

(a) ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุใน PP โดยเฉพาะการจัดสงขอมูลตามขอ PP3.3  
(b) ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 

หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison) 
(c) แจงขอจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอกับ กฟผ. เปนลายลักษณอักษร พรอมระบุวันท่ีคาดวา 

จะเริ่มทําการจายไฟฟา 
(d) แจงขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือให กฟผ. เตรียม Site Responsibility Schedule 

(i) รายการอุปกรณท้ังหมด 
(ii) รายชื่อผูปฎิบัติงานของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอซ่ึงรับผิดชอบการประสานงานขอมูล

ตามรายการท่ีระบุไวในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ 
การประสานงานดานปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟา หัวขอยอย กําหนดการซอม
บํารุง (Maintenance Scheduling) การวางแผนการผลิต (Operation Planning), 
การวางแผนการการเดินเครื่อง (Generation Scheduling), หัวขอ การติดตาม
ตรวจสอบและการทดสอบ (Monitoring and Testing), หัวขอ การประสานงานแจง
ขอมูลดานปฏิบัติการ (Operational Liaison), หัวขอ แผนปฏิบัติการรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน (Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหนงงาน หนาท่ีรับผิดชอบและ
สถานท่ีปฏิบัติงานประจํา 
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(e) แจงยืนยัน กฟผ. เปนลายลักษณอักษรวา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีจะขอเชื่อมตอเขาระบบ
ไดปฏิบัติครบตามเง่ือนไขขอ CC4-P แลว (ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ) 

CC4.1.1.2-P กอนวันท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะเริ่มทําการจายไฟเขาจุดเชื่อมตอ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตอง
จัดสงเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตในการกอสรางและเดินเครื่องโรงไฟฟาตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของท้ังหมด โดย 

(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถจัดสงในวันเริ่มจายไฟฟาได แตตองสงกอนเริ่มทําการจาย
ไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอ 

(b) กฟผ. จะกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีตองการกอนวันท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอคาดวาจะเริ่มทํา
การจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอ ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ทําการ ผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอจะตองจัดสงขอมูลท่ัวไปในการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ขอมูลรายละเอียดของโรงไฟฟาและอุปกรณ  รวมถึงขอมูลหมอแปลงและสายสง 
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3  

CC4.1.2-P หนาท่ีความรับผิดชอบของ กฟผ. 
CC4.1.2.1-P กฟผ. จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จโดยเร็วกอนวัน ท่ีคาดวาผูขอเชื่อมตอ/ 

ผูเชื่อมตอจะเริ่มทําการจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอ 
(a) ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 

หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison) 
(b) จัดเตรียม เห็นชอบและจัดสง Site Responsibility Schedule ให กับผูขอเชื่อมตอ/ 

ผูเชื่อมตอ ซ่ึงจะแสดงขอมูลตามรายการดานลางพรอมกําหนดขอบเขตสวนท่ี กฟผ.  
เปนเจาของและรับผิดชอบในการควบคุมการทํางาน และสวนของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอ นั้น 
(i)  ตารางรายการอุปกรณท้ังหมด 
(ii)  รายการงานสวนท่ี กฟผ. จะดําเนินการ 
(iii)  ตารางอุปกรณ ท่ีใชในระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัด ระบบโทรมาตร และ 

ระบบควบคุม 
(iv) รายชื่อผูปฎิบัติงาน กฟผ. ซ่ึงรับผิดชอบการประสานงานขอมูลตามรายการท่ีระบุไว

ในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การประสานงาน
ดานปฏิบั ติ การวางแผนการผลิต ไฟฟ า หั วขอยอย  กําหนดการซอมบํ ารุ ง 
(Maintenance Scheduling) ก า ร ว า งแ ผ น ก ารผ ลิ ต  (Operation Planning),  
การวางแผนการการเดินเครื่อง (Generation Scheduling), หัวขอ การติดตาม
ตรวจสอบและการทดสอบ (Monitoring and Testing), หัวขอ การประสานงานแจง
ขอมูลดานปฏิบัติการ (Operational Liaison), หัวขอ แผนปฏิบัติการรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน (Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหนงงาน หนาท่ีรับผิดชอบและ
สถานท่ีปฏิบัติงานประจํา 

(c) รายละเอียดของวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยท่ี กฟผ. จัดทํา (Local Safety) พรอมรายชื่อ
ผูประสานงานดานความปลอดภัยตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison) 
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CC4.2-P การตรวจสอบจุดเช่ือมตอ 
CC4.2.1-P กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะกําหนดวันตรวจสอบจุดเชื่อมตอรวมกันภายหลังจากท่ี 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดดําเนินการตามขอ CC4.1.1.1-P แลว และ กฟผ. จะไมทําการผัดผอน
การตรวจสอบหากไมมีเหตุผลอันสมควร 
กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะรวมกันตรวจสอบจุดเชื่อมตอและอุปกรณท่ีเก่ียวของ (รวมถึง
การทดสอบท่ีจําเปน) เพ่ือใหม่ันใจไดวาการเริ่มจายไฟฟาเขาจุดเชื่อมตอจะไมกอใหเกิดความเสี่ยง
หรืออันตรายตอความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบ กฟผ. 

CC4.2.2-P เม่ือ กฟผ. พิจารณาแลววาจุดเชื่อมตอพรอมสําหรับทําการจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ. จะ
ดําเนินการออกหนังสือรับรอง (Certificate of Readiness) และแจงรายงานผลการตรวจสอบ
เปนลายลักษณอักษรใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบไมผาน กฟผ. จะตองระบุสาเหตุวา เปนท่ีจุดเชื่อมตอหรืออุปกรณตัวใด 
พรอมดวยเหตุผลท่ีใชในการพิจารณา 

CC4.2.3-P ในกรณีท่ี กฟผ. รายงานผลการตรวจสอบวา จุดเชื่อมตอไมพรอมสําหรับการจายไฟฟาเขาระบบ
ไฟฟา ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทําการปรับปรงุอุปกรณและ/หรือ จุดเชื่อมตอ แลวจึงแจง กฟผ. 
เพ่ือนัดวันตรวจสอบใหมอีกครั้ง 

CC4.3-P การเช่ือมตอเพ่ือจายไฟฟาเขาระบบไฟฟา 
การจายไฟฟาเขาระบบผานจุดเชื่อมตอ จะกระทําไดภายหลังจากท่ี กฟผ. ไดออกหนังสือรับรอง 
(Certificate of Readiness) ใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอแลว โดย กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะกําหนดวันเริ่มจายไฟฟารวมกัน 
 

CC5-P ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 

  
CC5.1-P อุปกรณของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ (Generator's Apparatus) หมายถึง อุปกรณและ

เครื่องจักรตาง ๆ ท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนเจาของ โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาและ
เปนอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการผลิต ควบคุมหรือวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีโรงไฟฟาจาย
เขาระบบ 
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-P ดังนี ้

CC5.2-P ขอกําหนดท่ัวไป 
CC5.2.1-P อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึง

บํารุงรักษาท่ีสอดคลองตาม Prudent Practice และตองสามารถทํางานไดเปนปกติภายใตสภาวะ
เง่ือนไขของระบบตามท่ีกําหนดไวใน CC3.1-P 

CC5.2.2-P นอกเหนือจากท่ีระบุไวใน CC4.2.1-P อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามท่ีระบุไวใน CC7-P 

CC5.2.3-P แตละหนวยผลิตไฟฟา จะตอง 
(a) สามารถรับสัญญาณ 4-20 mA ซ่ึงสงจากระบบ AGC ของ กฟผ. ในการปรับคา setpoint 

การจายความตองการไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพ่ือประโยชนในการควบคุม
ความถ่ีของระบบไฟฟา รวมถึงตนทุนการผลิตไฟฟาในภาพรวมของระบบใหต่ําท่ีสุด 
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(b) ติดตั้ง Fast Acting Proportional Turbine Governor เพ่ือใชในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ 
ผู เชื่ อมตอตองทํ าการจ ายไฟฟ าแยกออกจากระบบหลักโดยชั่ วคราว (isolate)  
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะยังคงสามารถจายไฟไดตามความตองการของผูใชไฟฟาของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และควบคุมความถ่ีระบบไฟฟาไดท่ี 52 Hz หรือนอยกวา 

(c) ติดตั้งอุปกรณระบบ Automatic Voltage Regulation เพ่ือควบคุม terminal voltage 
ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอใหมีเสถียรภาพตลอดชวงการเดินเครื่อง 

(d) ติดตั้ง Power System Stabilizer 
(e) ติดตั้งระบบปองกันไมใหมีการจายไฟฟาเขาไปยังผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระหวางหยุด

เครื่องหรือ on turning gear 
(f) สามารถรับสัญญาณ  4-20 mA ท่ีส งผ านระบบ SCADA ของ กฟผ. ในการปรับ 

คา setpoint MVAr หรือ Line Voltage เพ่ือควบคุมคาแรงดันของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอ 

CC5.2.4-P การควบคุมความถ่ี 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีสามารถทํางานได 
ภายใตเง่ือนไขของความถ่ีในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปท่ี P-1) 

• ตองสามารถตอบสนองเม่ือคาความถ่ีของระบบเปลี่ยนแปลงนอกชวง 50 ± 0.05 
Hz ตลอดชวงเวลาท่ีขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาในระบบ สําหรับโรงไฟฟาท่ีมี Gas 
Turbine ตองตั้งให Governor สามารถทํางานไดท่ี Droop Characteristic 4% 
ท้ังนี้ กฟผ. จะเปนผูกําหนด %Droop Setting และโรงไฟฟาไมสามารถทําการ
แกไขโดยท่ีไมไดรับอนุญาตจาก กฟผ. กอน 

• กรณีความถ่ีต่ํ ากวา 48.00 Hz หรือสูงกวา 51.00 Hz ตอเนื่องเกิน 1 นาที  
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจาก
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูเชื่อมตอ 

• กรณีความถ่ีตํ่ากวา 47.90 Hz หรือสูงกวา 51.10 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
สามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตจุากผูเชื่อมตอ 
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รูปท่ี P-1 แสดงชวงความถ่ีและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

 
CC5.2.5-P การควบคุมแรงดัน 

(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band = ± 0.5 kV 
และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
ดังนี้ (รูปท่ี 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 ท่ีคา Power Factor 

อยูระหวาง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพ่ือรักษาแรงดัน ท่ีจุดติดตั้ งมาตรวัดให
เหมาะสมกับความตองการใช Reactive Power ของระบบไฟฟาในแตละชวงเวลาตามท่ี 
กฟผ. กําหนด 
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รูปท่ี P-2 แสดงชวงแรงดันและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

 
CC5.3-P สําหรับผูเชื่อมตอท่ีเปนโรงไฟฟาจะตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดัน (kV Control)

แกศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยจะตองจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไวอยางนอย 4 Mode ดังนี ้

 (a) Remote High Side Voltage Control คือ การควบคุมแรงดันดาน High Side ของ 
Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการไปถึง
ระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ 
Digital ใหครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีท้ัง Primary และ Backup 
ตามมาตรฐานของระบบ SCADA 

 (b) Remote High Side MVAR Control คือ การควบคุม Reactive Power ดาน High 
Side ของ Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่ง
การไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog 
และ Digital ใหครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีท้ัง Primary และ 
Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA 
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 (c) Local High Side Voltage Control คือ การควบคุมแรงดันดาน High Side ของ 

Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุดวิสัยทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน 
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรืออ่ืน ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร 

 (d) Local High Side MVAR Control คือ  การควบคุม Reactive Power ดาน  High 
Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติหรือเหตุสุดวิสัยทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนย
ควบคุมระบบไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถ
ควบคุม Reactive Power ดาน High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice 
Communication หรืออ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร  

 ในกรณีท่ีใช Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control โรงไฟฟาตองใช Voltage 
Droop ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1  Unit ข้ึนไปท่ีเชื่อมตอเขากับบัสหรือ
ระบบสง โดย Voltage Droop  นี้ตองสามารถเพ่ิม-ลด MVar ในทิศทางเดียวกัน และ
ปรับให MVar ของแตละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาท่ีระบุใน Capability 
Curve 

CC5.4-P อุปกรณส่ือสารของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพ่ือใชในงานระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
และระบบไฟฟาของ กฟผ. ผานโครงขายระบบสื่อสารจํานวน 2 โครงขาย และวิธีการเชื่อมตอนั้น
ใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับระบบสื่อสาร เพ่ือการสงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนย
ควบคุมระบบไฟฟาตามแบบเลขท่ี DW-COM-D01-306-IPP-01 revision 0001 ตามท่ีระบุใน 
CCA2-P ซ่ึงโครงขายเหลานี้จะถูกนําไปใชในการใหบริการดังตอไปนี ้

CC5.4.1-P ผู ขอ เชื่ อมต อ /ผู เชื่ อมต อต อ งจั ด ให มี ช อ งท างการสื่ อส ารข อ มู ลจํ าน วน  2 ช อ งท าง  
จาก multiservice switch จํานวน 2 ชุด เพ่ือเชื่อมตอเขากับ multiservice switch ของสถานี
ไฟฟาแรงสูง โดย multiservice switch แตละชุด ตองประกอบดวย Router และ LAN Switch 
จํานวนอยางละ 1 ชุด การเชื่อมตอจะเปนไปตามมาตรฐานการเชื่อมตอแบบ Ethernet 
interface สําหรับใชงานดังตอไปนี้ 

(a) Automatic Meter Reading (AMR) ของ Metering System ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ 
ตามท่ีระบุใน CCA1-P 

(b) Gateway หรือ IP-Remote Terminal Unit (IP-RTU) ของระบบ SCADA ผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอตามท่ีระบุใน CC8-P 

(c) Digital Fault Recorder (DFR) ของ Fault Recording System ของผู ขอ เชื่ อมต อ / 
ผูเชื่อมตอตามท่ีระบุไวใน CC7-P 
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CC5.4.2-P ผู ข อ เชื่ อ ม ต อ / ผู เ ชื่ อ ม ต อ ต อ ง จั ด ให มี  teleprotection signaling channels แ ล ะ 

teleprotection signaling equipment สําหรับระบบปองกัน (ตามท่ีระบุไวใน CC7-P) ของแต
ละวงจรสายสง 

CC5.4.3-P การสื่อสารดวยเสียงสนทนา (voice communication) ระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ 
กฟผ. ประกอบดวย 

(a) ระบบ Party line จะติดตั้งท่ีหองควบคุมของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพ่ือใชติดตอกับ 
operator ของศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติในการประสานงานดานเดินเครื่อง 

(b) ระบบโทรศัพท เพ่ือเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทของ กฟผ. ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS 
ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีใหมอ่ืน ๆ ตามท่ี 
กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปนตัวสงคาปรับเทียบเวลาใหกับ
ระบบชุมสายโทรศัพทท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (time synchronization) เพ่ือใหมีเวลา
ตรงกัน 
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวย
มาตรฐาน SIP (SIP Trunk) และสามารถขยายการใหบริการเพ่ือใชเปนเครื่องโทรสารหรือ
สําหรับผูปฏิบัติงานของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอในการติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงานของ 
กฟผ. ท่ีศูนยควบคุมฯ โดยเปนระบบชุมสายโทรศัพทแบบตู  IP-PBX หรือ เปนเทคโนโลยี
ชุมสายโทรศัพทใหมอ่ืน ๆ 

(c) ระบบสํารอง (Back-up) โดยติดตั้งบริการระบบโทรศัพทสาธารณะท่ีหองควบคุมของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

 

CC6-P REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS 
  
 ขอมูลการวางแผนดานปฏิบัติการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดขอมูลการวางแผนท่ีผูขอ

เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเง่ือนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเปน ภายหลังจากท่ีโรงไฟฟาไดเริ่มจายไฟฟาเขาระบบและทํา commissioning โดยคาท่ี
ทํ าการปรับป รุ ง ใหม จะ เรีย กว า  Registered Operating Characteristics ซ่ึ งจะสะท อน 
คาความสามารถจริงของเครื่องสอดคลองตาม Prudent Practice 

  
CC7-P ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ 

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 จะตองสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเวน 
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บางอุปกรณซ่ึงมีการระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอ่ืน 
(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบจากท่ีซ่ึงผานการรับรองตามขอกําหนด

การรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาท่ี กฟผ. 
ยอมรับ 

CC7.2-P ขอกําหนดของจุดเช่ือมตอระหวาง กฟผ. กับผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 
CC7.2.1-P ในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. จะใช circuit 

breaker ท่ีมีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมตอ นั้น  
ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอสามารถขอให กฟผ. จัดสงคากระแสลัดวงจรและคาพิกัด circuit 
breakers ของ กฟผ. ซ่ึงติดตั้งท่ีจุดเชื่อมตอในปจจุบันรวมถึงท่ีวางแผนในอนาคต คากระแส
ลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเชื่อมตอจะตองไมเกินกวา 

(a) 63 kA หรือ 50 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับ
แรงดัน 500 kV และ 230 kV 

(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับแรงดัน 115 kV 
และ 69 kV 

CC7.2.2-P Generating Unit and Power Station Protection Arrangements 
CC7.2.2.1-P ระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและการเชื่อมตอเขากับระบบสงของ กฟผ. จะตอง

เปนไปตามขอกําหนดข้ันต่ําท่ีระบุไวใน CC7.2.2-P นี้ เพ่ือลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ให
นอยท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

CC7.2.2.2-P Fault Clearing Time 
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติ ท่ี อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ 

ผูเชื่อมตอซ่ึงตอตรงเขากับระบบสงของ กฟผ. หรือเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณระบบสงของ 
กฟผ. ซ่ึงตอตรงเขากับอุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่ม
นับตั้งแตเริ่มเกิดเหตุผิดปกติ จนถึง circuit breaker สามารถดับอารกไดสนิท ซ่ึงตองมี
ชวงเวลาไมเกินกวาขอกําหนดดังนี ้
(i) 80 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 100 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 140 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง (backup) เผื่อกรณีท่ี
ระบบปองกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซ่ึงระบบปองกันสํารองท้ังสองชุดนี้จะ
ทํางานประสานเพ่ือใหสามารถทําการปลดวงจรเปนลําดับข้ันได (discrimination)  
โดยระบบปองกันสํารองของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip 
ออกจากระบบกอน) ในระหวางท่ีระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker 
failure protection กําลังทําการ clear fault ท่ีเกิดข้ึนในระบบสง 
นอกจากนี้ เพ่ือปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา 
จึงควรท่ีจะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวท่ี 1.5 วินาที  
ซ่ึงจะทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารองของ กฟผ. 

(c) circuit breaker ท่ีทําหนาท่ีตัดกระแสลัดวงจรซ่ึงติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเขากับระบบสง กฟผ. ท่ีจุดเชื่อมตอใด ๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง 
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circuit breaker failure protection เพ่ิม ในกรณีเหตุการณท่ี circuit breaker ทํางาน
ผิดพลาดไมสามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาท่ีกําหนด circuit breaker failure 
protection จะทําการสั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซ่ึงอยูติดกับ circuit breaker  
ตัวท่ีทํางานผิดพลาดดังกลาว เพ่ือตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้ 
(i)     200 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 200 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 300 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(d) Target Dependability Index ของระบบปองกันตองไมต่ํากวา 99.5% คานี้ เปนการ 
วัดความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนท่ีเกิดความ
ผิดปกติไดสําเร็จ 

CC7.2.3-P การจัดเตรียมอุปกรณ 
CC7.2.3.1-P ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ. 

รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ 
CCA6  

ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลยปองกันสําหรับการเชื่อมตอ
โรงไฟฟาเขาในระบบ ท้ังนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของรีเลยใน “EGAT Accepted Relay 
List” เพ่ือใหม่ันใจวา รีเลยท่ี กฟผ. และโรงไฟฟาเลือกใชงานในระบบปองกันดังกลาวจะสามารถ
ทํางานเขากันได  

CC7.2.3.2-P Circuit-breaker failure Protection 
เปนระบบท่ีมีการติดตั้งรีเลยเพ่ือตรวจจับการทํางานของ circuit breaker ซ่ึงไมทําการ trip 
ภายในเวลาท่ีกําหนดเม่ือเกิด fault ซ่ึงในระบบนี้จะมีวงจรการทํางานท่ีไปสั่ง trip circuit 
breaker ตัวอ่ืน ๆ ทุกตัวท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีทําการแยกสายสงท่ีเกิด fault ออกจากระบบและตอง
มี lockout relay ทําหนาท่ีปองกันไมให circuit breaker reclose (automatic หรือ manual) 
จ น ก ว า จ ะ มี ก า ร  reset lockout relay ให ม  ใน ก า รต รว จ จั บ  breaker failure จ ะ ใช 
instantaneous overcurrent relays ทํางานรวมกันกับ timing relays เพ่ือใหสามารถสั่งตัด 
circuit breaker ตัวอ่ืน ๆ ท่ีอยูระยะไกลไดทันที (เฉพาะตัวท่ีเก่ียวของเทานั้น) ท้ังนี้ รีเลยท่ีใชใน
งาน breaker failure protection นี้จะตองแยกจากรีเลยในระบบปองกันอ่ืน ๆ  

CC7.2.3.3-P Pole-slipping and Loss of Excitation Protection 
ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่ อมตอตองจัดให มีระบบปองกันสํ าหรับ pole slipping และ loss of 
excitation 

CC7.2.3.4-P Metering System 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเง่ือนไข
ท่ีระบุใน CCA1-P เพ่ือวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีจําหนายเขาระบบ 

CC7.2.3.5-P ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ ตองติดตั้ ง Fault Recording System (FRS) และมีการเชื่อมตอ
ระบบสื่อสารกับ กฟผ. เพ่ือเรียกขอมูลใชในการวิเคราะหหาเหตุผิดปกติ ท้ังนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุน
และชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพ่ือใหม่ันใจวา อุปกรณท่ี กฟผ. และ ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานในระบบดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได  
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CC7.2.3.6-P คาเวลาท่ีใชในระบบ FRS ตองถูกควบคุมใหใกลเคียงกับ Standard Time ใหมากท่ีสุด โดยมีการ
สงสัญญาณปรับเทียบเวลา (time synchronization signal) จากชุดรับสัญญาณเวลาระบบ 
global positioning system (GPS) 

  

CC8-P ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผูขอเช่ือมตอ/
ผูเช่ือมตอ 

  
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมหนวยวัดคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit, RTU) ท่ีใช

กับ  Protocol ท่ี ไดรับการยอมรับจาก กฟผ. ซ่ึ งมี  input/output communication port 
จํานวนไมนอยกวา 2 port (ไมนอยกวา 2 IP address) ซ่ึงสามารถทํางานรวมกับระบบ 
redundant master system ข อ งแ 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 จะทําหนาท่ีรับสงสัญญาณเพ่ือให EGAT Control Center (NCC,BNCC 
และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา โดยมีขอกําหนดดังนี ้

CC8.1-P Monitoring System to EGAT Control Center 
CC8.1.1-P 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) 

CC8.1.2-P 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) 

CC8.2-P Control system from EGAT Control Center 
CC8.2.1-P 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 
CC8.2.2-P Binary signal to Power Plant 
 - MVAr Remote control  

Enable / Disable 
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 - kV Remote control  
Enable / Disable 

CC8.3-P Analog input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ตองแสดงคาขอมูลดังตอไปนี ้
- คา phase voltage ของ generator 
- คา phase current และ phase voltage ของวงจรสายสงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี

ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 
- คา phase current ของ Line Shunt Reactor 
- คา phase current ของทุกๆ Power Transformer ดานแรงดันสูงและ tertiary 

winding 
CC8.4-P Digital input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ตองแสดงคาขอมูลดังตอไปนี้ 

- contact ท้ังหมดท่ีถูกสั่ง trip จากการทํางานของระบบปองกันในสวนสายสงหรือจาก
ระบบปองกันของ Line Shunt Reactor , bus , Power Transformer และ breaker 
failure protection 

- contact ของ reclosing relay ท่ีทํางานในสวนของสายสงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 

- contact ท้ังหมดท่ีทําการรับและสงสัญญาณ teleprotection 
- Status ของ breaker ทุกตัวในโรงไฟฟา 
- Protection Signal ของ Bay Generator และ Bay Reserve Transformer ท่ีโรงไฟฟา 
- contact ท้ังหมดของ generator, generator transformer และ reserve transformer 

(86K , 86X) ท่ีถูกสั่ง trip  
- status ของ breaker ของ generator transformer และ reserve transformer 

  

CC9-P ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกลและระบบโทรมาตรและควบคุม 
ที่จุดเช่ือมตอ 

  
CC9.1-P Monitoring signal 
CC9.1.1-P Binary Signals 

- Circuit breaker status (“a” contact) 
- Ground switch status (“a” contact) 
- Disconnecting switch status (“a” contact) 

CC9.1.2-P 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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APPENDIX 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 

สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
ขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต
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CCA1-P ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) 
  
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา

และอุปกรณประกอบ รวมท้ังบํารุงรักษาใหระบบทํางานอยางถูกตองตามขอกําหนดตลอดเวลา
ท่ีมีการซ้ือขายและ/หรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาผานจุดเชื่อมตอ ท้ังนี้ ตําแหนงท่ีติดตั้ง 
มาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขาไปตรวจสอบและอานคาพลังงานไฟฟาไดสะดวก 
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองประกอบอุปกรณและเง่ือนไขตางๆท่ีเก่ียวของดังตอไปนี ้

CCA1.1-P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตองการท่ัวไป (General Requirement) 
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขาย ใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขายหรือไหล

ผาน ณ จุดเชื่อมตอระหวางระบบไฟฟาของ กฟผ. กับระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอ 

(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพ่ือเปนการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯ หลัก (Main Metering Equipment) และ 
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment) 

(c) ระบบมาตรวัดฯ หลักและระบบมาตรวัดฯ รองตองเปนอิสระตอกัน  
(d) ตองไมมีอุปกรณอ่ืนนอกเหนือจากอุปกรณระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาติดตั้งอยูภายใน

วงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก  
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบทุกหนวยท่ีติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ หลัก

และระบบมาตรวัดฯ รอง จะตองรองรับการสื่อสารขอมูลจากระบบ Software และ 
Hardware ของระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading 
(AMR) System) ท้ังนี้มาตรวัดฯ และอุปกรณประกอบจะตองไดรับการตรวจสอบและ
ยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน 

(f) ในกรณีท่ีพบหรือเห็นวา การเชื่อมตอท่ีไมไดระบุไวในขอกําหนดนี้ ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบ
ไฟฟาของ กฟผ. เชน กรณีท่ีจําเปนตองมีระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ิมเติม เพ่ือวัด
พลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากเครื่องกํานิดไฟฟาแตละหนวย (UMM, Unit Monitoring Meter) 
กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา ซ่ึง 
กฟผ. จะแจงเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบไฟฟาตอไป  นอกจากนี้ ใน
กรณี ท่ี เกิ ด ความ เสี ย ห าย ข้ึ นต อ ระบ บ ไฟ ฟ าของ กฟ ผ . แล ะห รือบุ ค คล ท่ี  3  
อันเนื่องมาจากการเชื่อมตอดังกลาว ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด 

CCA1.2-P Instrument Transformers เพ่ือแปลงคากระแสและแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสมกับมาตรวัด
หลัก (main energy meter) และมาตรวัดรอง (backup energy meter) ท้ังนี้ตองติดตั้งครบ
ท้ังสามเฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้ 

(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT) 

• CT แตละหนวย ตองประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ     
มาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ 
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• ความแมนยําของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือมาตรฐาน IEC , ANSI ท่ีเทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน ณ เวลา
นั้น 

• กระแสพิกัดทางดานแรงตํ่าของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของมาตรวัด
พลงังานไฟฟา 

• Burden: ต องมีขนาด ท่ี เหมาะสม กับวงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  (Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden) 

(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)   

• ตองเปนชนิด Inductive Voltage Transformer  แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุดขดลวด 2 ชุด (2 windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตรวัด
รองตามลําดับ 

• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ท้ัง 2 ชุด ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2 
ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือมาตรฐาน IEC, ANSI ท่ีเทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสดุท่ีประกาศใชงาน ณ เวลา
นั้น 

• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา 

• Burden: ต องมีขนาด ท่ี เหมาะสม กับวงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  (Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden) 

CCA1.3-P มาตรวัดพลังงานไฟฟา 
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองเปนชนิดอิเล็กทรอนิกสรองรับการวดัวงจร ไฟฟา

ประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดท้ัง 4 
Quadrants (Export/import Active/reactive energy) 

(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือมาตรฐาน IEC ท่ี
เทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy 
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5 

(c) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองสามารถวัดคาประมวลผลและบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟา
แยกตามอัตราคาไฟฟา (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํากวา 4 อัตรา สามารถบันทึก
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 ท้ั 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) และความตองการใช ไฟฟ าสู งสุด ในรอบเดือนหรือ 
รอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate อยางไรก็ตามการบันทึก
ขอมูลการวัดอาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความจําเปนของการใชงาน 
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(d) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองติดตั้งมาพรอมกับชองทางการติดตอสื่อสาร 
(communication ports) เพ่ือใชสําหรับการสื่อสารขอมูลไมนอยกวา 2 port ท่ีทํางาน
เปนอิสระตอกัน โดยเปน Ethernet ไมนอยกวา 1 port รองรับการสื่อสารแบบ 
TCP/IP (IP-based) ใชเปนชองทางการสื่อสารหลัก สําหรับชองทางการสื่อสารท่ี 2 จะ
เปน Ethernet หรือ Serial port หรือท่ีดีกวา 

(e) ตองมีชองการสื่อสารปรับเทียบเวลา (time synchronization port) แยกตางหากจาก
ชองทางการติดตอสื่อสารในขอ (d) สําหรับเชื่อมตอกับชุดรับสัญญาณเวลามาตรฐาน 

CCA1.4-P Time synchronization 
การปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟาท่ีติดตั้ งใชงานทุกหนวยจะถูกควบคุม 
(Synchronize) ใหมีความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากท่ีสุดผานชองทางการสื่อสาร
ปรับเทียบเวลาในขอ CCA1.3-P (e) ท้ังนี้ตองติดตั้งระบบปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับสัญญาณ
นาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock Receiver) ท่ีติดตั้ง
ไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น หรือจากแหลงเวลามาตรฐานอ่ืนท่ีเชื่อถือได
และเปนท่ียอมรับของ กฟผ. ในกรณีท่ีมาตรวัดมีเวลาเบี่ยงเบนไปจากเวลามาตรฐานจะตองทํา
การตั้งเวลาของมาตรวัดใหม ท้ังนี้ตองไดรับการยินยอมจาก กฟผ.กอน 

CCA1.5-P การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้ 

(a) ข อ มู ล ป ระ เภ ท  Load Profile ร ายค าบ ทุ ก  1 5  น า ที  ป ระก อบ ด ว ย ข อ มู ล 
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ Import) 
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัดทางดานแรงสูงหรือแรงต่ํา  (L-N) ท้ัง 3 เฟส (Van, 
Vbn, Vcn) และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซ่ึงสามารถเลือกบันทึกไดท้ังดานแรง
สูงหรือแรงต่ํา (Ia, Ib, Ic) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํา
กวา 3 เดือน 

(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ขอมูล Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ั ง 4 Quadrants (Export และ 
Import) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน 

(c) ขอมูลประเภทคาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy) 
และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand)  
แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมตํ่ากวา 1 ป 
(12 เดือน) 

การบันทึกขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวา 
มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

CCA1.6-P การส่ือสารขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
ระบบโทรมาตร (AMR) คือ ระบบเรียกขอมูล คามาตรวัดพลังงานไฟฟา (Automatic Meter 
Reading (AMR) System) จากจุดซ้ือขายไฟฟาผานระบบสื่อสารมาเก็บรวบรวมไวเปน
ฐานขอมูล ท่ีสวนกลาง กฟผ. 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต 

CCPA-5 
 

(a) ระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR) 
System) จะตองสามารถสื่ อสารกับมาตรวัดพลั งงานไฟฟ าได ทุ กหน วย เพ่ือ
วัตถุประสงคการรวบรวมขอมูลท่ีบันทึกไวในมาตรวัดฯ และ/หรือ การตรวจสอบการ
ทํางานของมาตรวัดฯ ผานเครือขายสื่อสารจากระยะไกล 

(b) อุปกรณสื่อสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของระบบสื่อสารท่ีใชงาน
และตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ. 

CCA1.7-P Loss-of Potential Alarm 
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร 

CCA1.8-P Test switch 
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ Watt/VAR transducer ตองมี test switch สําหรับ 
แยกวงจรใหมีอิสระตอกันในกรณีท่ีทําการบํารุงรักษาหรือการสอบเทียบมาตรวัด 

CCA1.9-P Power Supply for Metering Equipment 
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ท่ีม่ันคงนาเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพ่ือใหม่ันใจวามาตรวัดพลังงานไฟฟา
ทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา 

CCA1.10-P อุปกรณปองกันวงจรแรงดัน 
โรงไฟฟาตองติดตั้ง Circuit Breaker สําหรับปองกันการลัดวงจรของวงจรแรงดันไฟฟาท่ี 
Junction box ดานแรงต่ําของหมอแปลงแรงดัน 
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CCA2-P ระบบโทรมาตรเพ่ือการควบคุม 
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ของ 
 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 

สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
ขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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CC-S  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
  

CC1-S บทนํา 
  
CC1.1-S ข อ กํ าหนด เก่ีย ว กับการ เชื่ อมต อ ระบบ โครงข าย ไฟ ฟ าของ กฟผ . ส วนนี้  ใช กั บ 

ผูขอเชื่อมตอ ดังนี้ 
- ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ท่ีทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ 

กฟผ.  
- โรงไฟฟาของ กฟผ. 
- ผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar เฉพาะกําลังผลิตท่ีไดจากพลังงานแสงอาทิตย 

ซ่ึงมีความประสงคจะเชื่อมตอโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรกหรือผูเชื่อมตอท่ี
ประสงคขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอ
ภายในโรงไฟฟาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ  
โดย กฟผ. จะเปนผูพิจารณาการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความม่ันคงระบบไฟฟาในภาพรวม 
ไมใหกระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซ่ึงจะมีการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําท่ีใช
ในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค การออกแบบรายละเอียด
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาโรงไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

CC2-S วัตถุประสงค 
  
CC2.1-S วัตถุประสงคของขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้   

มีดังนี้ 
(a) เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับ

ระบบโครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพ
การใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ. 

(b) เพ่ือกําหนดขอกําหนดพ้ืนฐานอยางชัดเจนและครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอ
ดานเทคนิคข้ันต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมท้ังรายละเอียด
ทางเทคนิคของอุปกรณไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งท่ีจุดเชื่อมตอ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอ่ืน ๆ และ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

(c) เพ่ือใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟาขนานกับระบบโครงขาย
ไฟฟาเปนไปดวยความปลอดภัย ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 

(d) เพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
ภายในโรงไฟฟาใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ. 
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CC3-S คุณลักษณะของระบบ กฟผ. 
  
CC3.1-S กฟผ. จะดําเนินการเพ่ือใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัด เปนไปตามเกณฑการ

ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้  
(a) ความถ่ีระบบไฟฟาเทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง 

50.5 Hz (ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉินคาความถ่ีอาจมีความเบี่ยงเบน
มากกวา ±0.5 Hz) 

(b) คาแรงดันระบบไฟฟาเทากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในชวง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณีท่ีมีการรองขอหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ๆ ท่ี 
กฟผ. พิจารณาแลวเห็นสมควรและเปนประโยชนตอการควบคุมระบบไฟฟา กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในภาวะปกติเกินกวาคาท่ีกําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10% 
ของ Base Voltage) 

(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะท่ีมีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางท่ี 1.1 (ยกเวนกรณีท่ีมี
การเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ) 
 

ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ  
230 kV หรือสูงกวา 
 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีไมใชจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีเปนจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคู 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3% 

 
(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage 

Unbalance ไวตามตารางท่ี 1.2 (ยกเวนกรณีท่ีมีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%) 
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ตารางท่ี 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 
ระดับแรงดันไฟฟา ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%) 
230 kV หรือสูงกวา 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 
(e) แรงดันกระเพ่ือม กฟผ. จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ณ จุดติดตั้ง

มาตรวัด ระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. และบริเวณท่ีมีความตองการไฟฟาซ่ึงทําใหเกิด
แรงดันกระเพ่ือมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวาตารางท่ี 1.3 
 

ตารางท่ี 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะส้ัน (Pst) และคาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เม่ือรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพ่ือมท้ังหมดท่ีมีผลตอระบบ
ไฟฟา ณ จุดใด ๆ 
 

ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดตอรวม Pst Plt 
115 kV หรือต่ํากวา 1.0 0.8 
มากกวา 115 kV 0.8 0.6  

 
CC3.2-S 

 
สภาพการณตาง ๆ ท่ียกเวนในขอ CC3.1-S อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีระบบไมสามารถจัดหา active 
power และ/หรือ reactive power ได เพี ยงพอ หรืออาจมี เหตุการณ ใด  ๆ ท่ีจัดว าเป น 
Significant Incident เกิดข้ึน ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ใน
การรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเง่ือนไขในขอ CC3.1-S 
กรณี Significant Incident ท่ีสงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ แตไมมีผลกระทบตอระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเง่ือนไขในขอ CC3.2-S นี้ 

  

CC4-S ขอปฏิบัติในการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา 
  
CC4.1-S การย่ืนขอมูลการพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
 ภายหลังประกาศรับซ้ือไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาท่ีในการ

ยื่นรายละเอียดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณใหแก กฟผ. เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3) 
ในกรณีท่ีมีการเชื่อมตอผานระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอมีหนาท่ีสงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมตอระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา
ฝายจําหนายใหแก กฟผ. เพ่ือใชเปนขอมูลจุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 

CC4.2-S รายละเอียดขอมูลท่ีใชในการพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค 
 (a) ขอมูลท่ัวไปในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. กําหนดใหผูขอ

เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 และ CCA3 
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(b) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟาท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส 
โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ กาซ
ชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2 

(c) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟา 
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 a)  

(d) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟา กําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 b) 

(e) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS) 
หรือเปนผูสรางหนวยผลิตไฟฟาท่ีใช BESS กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 c) 

ท้ังนี้ เนื่องจากรายละเอียดขอมูลเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมมาให 
ในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาท่ีเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาโดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ิมเติม 
จะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และกรณีท่ีพิจารณาแลวสงผลกระทบทําให
เกิดปญหากับระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การปรับปรุงระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของท้ังหมด  
หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมแจงขอมูลดังกลาวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. จะ
ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 

CC4.3-S การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ. 
 เพ่ือใหการเชื่อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความม่ันคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟา 

รวมถึงนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี 
กฟผ. กําหนด เม่ือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณใหแก 
กฟผ. แลว 

CC4.4-S หลักเกณฑท่ีใชในการศึกษาระบบไฟฟา  

 พิจารณาตามศักยภาพระบบสงไฟฟา (Grid Capacity) ซ่ึงครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้ 
(a) การศึกษาการไหลของกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study) 
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study) 
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟาแบบชั่วครู (Transient Stability Study) 

กฟผ. จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟา เพ่ือรองรับการเชื่อมตออยางม่ันคงและมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานใหมีการลงทุนต่ําสุด โดยหลังจากการเชื่อมตอระบบสงไฟฟาของ กฟผ. 
จะตองรองรับเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 

CC4.4.1-S เกณฑท่ัวไป (General Criteria) 

 กําหนดใหอุปกรณไฟฟาในระบบทุกตัวตองทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันท่ีสภาวะปกติและ
ทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันท่ีเหตผุิดปกติเม่ือเกิดเหตุการณท่ีมีอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งท่ีถูก



ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกฟผ. 
ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำที่มีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 90 เมกะวัตต ์
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ใช้งำนอยู่ในระบบแล้วเกิดหลุดออกจำกระบบ (มำตรฐำนควำมมั่นคง N-1) เช่น สำยส่ง 1 วงจร 
เกิดลัดวงจรแล้วถูกปลดออกจำกระบบ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ศึกษำในสภำวะผิดปกติ ได้แก่    
สำยส่ง หม้อแปลง และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
ในกำรวำงแผนระบบไฟฟ้ำ กฟผ. ได้ก ำหนดค่ำขีดจ ำกัดที่สภำวะปกติ และสภำวะผิดปกติของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีอยู่ในระบบภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ำยไฟฟ้ำแล้ว ดังนี้ 

 ค่ำขีดจ ำกัดแรงดันทีส่ภำวะปกติอยู่ในช่วง 98 ถึง 105 % ของ Base Voltage 
 ค่ำขีดจ ำกัดแรงดันทีเ่หตุผิดปกตอิยู่ในช่วง 92 ถึง 108% ของ  Base Voltage 

CC4.4.2-S  เกณฑ์ในภำวะคงตัว (Steady – State Criteria)  

 โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจ ำกัดแรงดันที่
สภำวะปกติเมื่อระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. ท ำงำนที่ภำวะปกติและรูปแบบของกำรไหลของก ำลังไฟฟ้ำ
ในระบบส่งไฟฟ้ำที่สภำวะปกติควรมีก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟส ำรองส ำหรับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเหลือ
ประมำณ 40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำควรจะท ำงำนอยู่ภำยในขีดจ ำกัดของก ำลังไฟฟ้ำรี
แอกทีฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ นอกจำกนี้กำรควบคุมแรงดันสำมำรถก ำหนดได้
จำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ แท็ปหม้อแปลงไฟฟ้ำและกำรชดเชยก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ เพ่ือให้มีค่ำควำม
สูญเสียในระบบไฟฟ้ำน้อยท่ีสุด 
โดยเมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจำกระบบไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อจะต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจ ำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติได้ โดยไม่ต้องมีกำร
แก้ไขระบบ แต่สำมำรถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบท ำงำนเร็ว รวมทั้งกำรตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
รีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือรักษำระบบไฟฟ้ำไว้ได้ 
กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ลัดวงจรในระบบไฟฟ้ำภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. จะต้องท ำให้ค่ำกระแสลัดวงจรที่แต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงไม่เกิน 
85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ ำสุดในแต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงนั้น ๆ 

CC4.4.3-S  เกณฑ์ด้ำนเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ (Stability Criteria)  

 
 
 
 
 
 

โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษำเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ กฟผ. (Transient 
Stability) เมื่อเกิดกำรลัดวงจรแบบสำมเฟสบนสำยส่งวงจรใดวงจรหนึ่งหรือหม้อแปลงชุดใดชุด
หนึ่ง และมีกำรปลดวงจรที่เกิดกำรลัดวงจรนั้นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหลังเกิดกำรลัดวงจร ดังนี้ 

4  ไซเคิล (80 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป 
5  ไซเคิล (100 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์ 
7  ไซเคิล (140 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์  

CC4.5-S ขอบเขตงำนควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
 กฟผ. จะด ำเนินกำรสรุปขอบเขตงำนในกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ  

รวมถึงกำรปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น Capacitor, SVC, CT/PT หรือ PSS ทั้งใน
อุปกรณ์โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อและกำรขยำยระบบไฟฟ้ำในส่วนของ กฟผ. เพ่ือ
ควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ โดย กฟผ. จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำเพ่ือเชื่อมต่อเฉพำะจุด
เชื่อมต่อในบริเวณพ้ืนที่ กฟผ. และ/หรือ เขตเดินสำยไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนระบบกำรเชื่อมต่อส่วน
อ่ืนผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำงเองตำมมำตรฐำนของ กฟผ. และ/หรือ กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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CC4.6-S การแจงคาใชจาย 

 กฟผ. จะแจงคาใชจายในการขออนุญาตเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (เชน คาใชจายในการขยาย/
ปรับปรุงระบบสงไฟฟา/ปรับปรุงระบบควบคุมและปองกัน คาออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังคา
ศึกษาระบบไฟฟา) เพ่ือใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอพิจารณากอนทําสัญญา ท้ังนี้ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายดังกลาวท้ังหมด 

CC4.7-S การดําเนินการในการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
CC4.7.1-S ภายหลัง กฟผ. แจงอนุญาตใหเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาพรอมแจงคาใชจายในการขออนุญาต

เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเปน
เง่ือนไขในการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาใหครบถวนตามประกาศและระเบียบการรับซ้ือไฟฟาในคราว
นั้น ๆ กอนดําเนินการทําสญัญาซ้ือขายไฟฟา 

CC4.7.2-S ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถดําเนินโครงการใหสําเร็จตามกําหนดวันเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาท่ี
ระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

CC4.7.3-S กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันเริ่มตน First Energization โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของแผนงานกอสรางระบบ ซ่ึงหากไมแลวเสร็จตามแผนการเชื่อมตอโรงไฟฟาเขาระบบจะสงผล
กระทบตอความม่ันคงระบบโครงขายไฟฟา 

CC4.8-S การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเช่ือมตอ 
 ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอทุกรายตองปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุ ในขอกําหนดเก่ียวกับ 

การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก (First 
Energization) ดังนี้ 

(a) ผูเชื่อมตอจะตองนําสงขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณไฟฟาท่ีจะเชื่อมตอเขา
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. ให กฟผ. พิจารณาลวงหนากอนกําหนดวันเริ่มตนการรับไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาครั้งแรกไมนอยกวา 60 วัน  

(b) ผูเชื่อมตอจะตองนําสงขอมูลคุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอให กฟผ. 
พิจารณาลวงหนากอนกําหนดวันเริ่มตนการรับไฟฟาจากระบบครั้งแรกไมนอยกวา 60 วัน 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลังจากท่ีนําสงแลว ผูเชื่อมตอจะตองสงขอมูลลาสุดให 
กฟผ. ทราบทันที ท้ังนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลังวันเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาตามสัญญา  

(c) กฟผ. จะพิจารณาแจงผลใหผูเชื่อมตอทราบภายใน 45 วันหลังจากไดรับขอมูลของ 
ผูเชื่อมตอครบถวน 

ท้ังนี้หากผูเชื่อมตอนําสงขอมูลไมครบถวนตามกําหนดระยะเวลา  กฟผ. จะไมอนุญาตใหผูเชื่อมตอ
ทําการรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก จนกวาผูเชื่อมตอจะนําสงขอมูลขางตนครบถวน 
และ กฟผ. ไดพิจารณาตามกําหนดระยะเวลาขางตนแลว 
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CC5-S ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 
  
CC5.1-S อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ หมายถึง อุปกรณและเครื่องจักรตาง ๆ ท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผู

เชื่อมตอเปนเจาของ โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาและเปนอุปกรณท่ีจําเปนตองใชใน
กระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีโรงไฟฟาจายเขาระบบ 
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-S ดังนี ้

CC5.2-S ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ 
CC5.2.1-S อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึงมี

การบํารุงรักษาท่ีสอดคลองตาม Prudent Utility Practice และตองสามารถทํางานไดเปนปกติ
ภายใตสภาวะเง่ือนไขของระบบตามท่ีกําหนดไวใน CC3.1-S 

CC5.2.2-S นอกเหนือจากท่ีระบุไวใน CC5.2.1-S อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามท่ีระบุไว 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 ยกเวนบางอุปกรณซ่ึงมีการ
ระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอ่ืน 

(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิตและทดสอบจากท่ีซ่ึงผานการรับรองตามขอกําหนดการ
รับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาท่ี กฟผ. ยอมรับ 

CC5.3-S ขอกําหนดอุปกรณสําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท 
CC5.3.1-S ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีจายไฟฟาไดตาม

คุณลักษณะดังนี้ 
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 

Unit: RTU) และระบบสื่อสาร เพ่ือใชในการเชื่อมตอ RTU ของผูขอใชบริการกับระบบ
ควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ท่ี กฟผ. กําหนด รวมท้ังทดสอบการเชื่อมตอ RTU 
กับ SCADA ของศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองมีอุปกรณควบคุมการทํางานเพ่ือปองกันการจายไฟฟาเขาสู
ระบบไฟฟาของการไฟฟาในขณะท่ีระบบไฟฟาของการไฟฟาไมมีไฟฟา โดยตองสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

(c) กฟผ. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมสําหรับการจายไฟฟาแบบแยกตัวอิสระ (Islanding) 
จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 

(d) ติดตั้งอุปกรณเพ่ือใหสามารถ Synchronization กับ Generator Breaker หรือจุดเชื่อมตอ
ระบบท่ีกําหนด 
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(e) ตั้ งค า Setting ของ Frequency Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และ
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 เพ่ือใหระบบ 
Under-frequency Load Shedding ของการไฟฟาทํางานกอนการปลดโรงไฟฟา ในกรณี
ท่ีเกิดเหตุการณขาดกําลังผลิตในระบบของการไฟฟา เพ่ือไมใหการควบคุมความถ่ีของระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟามีผลกระทบมากข้ึน 

(f) ตั้งคา Setting ของ Voltage Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 

(g) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมระบบควบคุมตัวประกอบกําลัง เพ่ือใชในการรักษา
ระดับแรงดันใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด หรือตามท่ีศูนยควบคุมระบบไฟฟาของ กฟผ. สั่งการ 

(h) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ท่ีจุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม 
CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 

(i) ตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดติดตั้งมาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม CCA8 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนด
กฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 

(j) ในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอประสงคติดตั้งอุปกรณสําหรับโรงไฟฟา ท้ังชนิดท่ีไมใช
อุปกรณ Inverter และ ใชอุปกรณ Inverter หรือ BESS ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน 
CC5.4-S และ CC5.5-S โดยแยกตามชนิดของอุปกรณ 

CC5.3.2-S หมอแปลงเช่ือมตอเขาระบบสง 
Tap ของหมอแปลง (On-Load/Off-Load) จะตองออกแบบใหสามารถปรับเพ่ือจาย Reactive 
Power ไดตามชวงของ Power Factor ท่ีกําหนดจากต่ําสุดถึงสูงสุด 

CC5.3.3-S อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีใชในการปลดโรงไฟฟา 
(a) โรงไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณเพ่ือปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

เพ่ือความม่ันคง 
(b) โรงไฟฟาอาจถูกกําหนดใหปลดเครื่องออกจากระบบไฟฟาโดยอัตโนมัติจากการกําหนด

หนาท่ีหรือปลดโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาผาน Remote Control เพ่ือความม่ันคงในระบบ 
เม่ือโรงไฟฟาปลดออกโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไมขนานเครื่องกลับเขามาโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

CC5.3.4-S ระบบปองกัน 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาตามมาตรฐานระบบปองกันของการไฟฟา 
ในการปองกัน Fault ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานของโรงไฟฟาและดานของการไฟฟา 

CC5.3.5-S คุณภาพไฟฟา 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาใหสามารถจายไฟฟาไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟาเก่ียวกับ 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 ดังนี ้
 (a) Remote High Side Voltage Control คือ การควบคุมแรงดันดาน High Side ของ 

Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการไปถึงระบบ
ควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ Digital ให
ครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีท้ัง Primary และ Backup ตามมาตรฐาน
ของระบบ SCADA 

(b) Remote High Side MVAR Control คือ  การควบคุม Reactive Power ดาน  High 
Side ของ Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการ
ไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ 
Digital ใหครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีท้ัง Primary และ Backup 
ตามมาตรฐานของระบบ SCADA 

(c) Local High Side Voltage Control คือ  การควบ คุมแรงดั นด าน  High Side ของ 
Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน 
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรืออ่ืน ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร 

(d) Local High Side MVAR Control คือ การควบคุม Reactive Power ดาน High Side 
ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุสุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุม Reactive 
Power ดาน High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง 
โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรือ
อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร 
ในกรณีท่ีใช Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ตองใช Voltage Droop ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1 Unit ข้ึนไปท่ี
เชื่อมตอเขากับบัสหรือระบบสง โดย Voltage Droop นี้ตองสามารถเพ่ิม-ลด MVar ใน
ทิศทางเดียวกัน และปรับให MVar ของแตละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาท่ี
ระบุใน Capability Curve 
สําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีใชอุปกรณ Inverter จะตองสามารถ Remote ไป
ควบคุมแรงดันตามท่ีศูนยควบคุมระบบไฟฟาสั่งการได 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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CC5.4-S ขอกําหนดอุปกรณสําหรับโรงไฟฟาชนิดท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 
CC5.4.1-S การควบคุมความถ่ี 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีสามารถทํางานได ภายใต
เง่ือนไขของความถ่ีในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปท่ี S-1) 

•    กรณีความถ่ีไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz  ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพ่ือทําใหความถ่ีของระบบไฟฟากลับมา
อยูท่ี 50.00 ± 0.5 Hz โดยในชวงเวลาดังกลาวผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะไดรับการ
ยกเวนจากเง่ือนไขท่ีเก่ียวของหลังวันเริ่มตนซ้ือขายไฟฟา 

•    กรณีความถ่ีต่ํากวา 48.00 Hz หรือสูงกวา 51.00 Hz ตอเนื่องเกิน 1 นาที ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

•    กรณีความถ่ีต่ํากวา 47.90 Hz หรือสูงกวา 51.10 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

 
รูปท่ี S-1  แสดงชวงความถ่ีและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 

 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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CC5.4.2-S การควบคุมแรงดัน 
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band ดังนี้ 

ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band           =  ± 0.3 kV 
ระดับแรงดันตั้งแต 69 kV ข้ึนไป Voltage dead band        =  ± 0.5 kV  
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ  
ดังนี้ (รูปท่ี 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  
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รูปท่ี S-2 แสดงชวงแรงดันและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 

(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถรับหรือจาย Reactive Power ท่ีคา Power Factor 
อยูระหวาง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพ่ือรักษาแรงดัน ท่ีจุดติดตั้ งมาตรวัดให
เหมาะสมกับความตองการใช Reactive Power ของระบบไฟฟาในแตละชวงเวลาตามท่ี 
กฟผ. กําหนด 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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CC5.5-S ขอกําหนดพิเศษของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดท่ีใชอุปกรณ Inverter 
ขอกําหนดนี้ใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับการพิจารณารายละเอียดในการเชื่อมตอโรงไฟฟาท่ีใช 
Inverter ในกระบวนการผลิตไฟฟา (เชน กังหันลมประเภท Full-Converter หรือ DFIG หรือ
เซลลแสงอาทิตย หรือ BESS) เขากับระบบโครงขายไฟฟา 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบโครงขายไฟฟาจะข้ึนกับบริเวณของโครงขายไฟฟาท่ีโรงไฟฟา
เชื่อมตอ ดังนั้น การไฟฟาจะทําการพิจารณาเปนราย ๆ ไป ท้ังนี้เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟา 

CC5.5.1-S เพ่ือใหอุปกรณโรงไฟฟาหรือระบบผลิตไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีคุณภาพสอดคลองกับ
แบบจําลองทางคอมพิวเตอรท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ เพ่ือ
รักษาความม่ันคงระบบไฟฟา ดังนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดผลการทดสอบ
คาพารามิเตอรท่ีสําคัญและวิธีการทดสอบเทคโนโลยีท่ีระบบผลิตไฟฟาสามารถทําไดตามท่ีผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชจากสถาบันหรือหนวยงานทดสอบท่ีนาเชื่อถือ โดยมีเง่ือนไขดังนี ้

(a) ระบบผลิตไฟฟาจะตองผานการทดสอบจากหองทดสอบท่ี กฟผ. ยอมรับ 
(b) หองทดสอบตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานหองทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผาน

การตรวจสอบสอบจากหนวยงาน/สถาบันท่ีเปนกลางในประเทศท่ี กฟผ. ยอมรับ 
(c) ระบบผลิตไฟฟาท่ีผานการทดสอบจากหองทดสอบในตางประเทศตองไดรับการตรวจสอบ

และรับรองผลการทดสอบจากหนวยงาน/สถาบันท่ีเปนกลางในประเทศหรือ กฟผ. กอน 
ในกรณีท่ีผลการทดสอบคาพารามิเตอรท่ีสําคัญไมตรงกับแบบจําลองทางคอมพิวเตอรท่ีผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ใหผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอตองปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาดังกลาวใหอยูในเกณฑท่ี กฟผ. ยอมรับ หรือในบางกรณี  
ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่ อมตอตองรับผิดชอบการปรับปรุงระบบไฟฟาท่ี ไดรับผลกระทบจาก
คาพารามิเตอรท่ีสําคัญของระบบผลิตไฟฟาท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดเปลี่ยนแปลงไป โดย กฟผ. 
เปนผูแจงคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาดังกลาว และหากมีขอบเขตการปรับปรุงระบบ
ผลิตไฟฟาในสวนของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กฟผ. จะแจงใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดําเนินการ
ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟา ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองดําเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาให
แลวเสร็จกอนการจายไฟฟาเขาระบบ 

CC5.5.2-S การควบคุมความถ่ี 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีสามารถทํางานได 
ภายใตเง่ือนไขของความถ่ีในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปท่ี S-3)  

•    กรณีความถ่ีไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz  ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพ่ือทําใหความถ่ีของระบบไฟฟากลับมา
อยูท่ี 50.00 ± 0.5 Hz ท้ังนี้ในการเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟาใหเปนไปตามความสามารถของ
กําลังผลิตไฟฟาคงเหลือ 

•    กรณีท่ีความถ่ีสูงกวา 51.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปรับลดกําลังผลิตไฟฟา
ดวยสัดสวน 40% ตอ 1 Hz ของกําลังผลิตไฟฟาขณะนั้น (Gradient Reduced 
Power At 40 %/Hz Of The Instantaneously Available Power) 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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•    กรณีความถ่ีต่ํากวา 47.00 Hz หรือสูงกวา 52.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาได 

 
รูปท่ี S-3  แสดงชวงความถ่ีและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดท่ีใชอุปกรณ 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 ข้ึนไป Voltage dead band        =  ± 0.5 kV  
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถทนตอสภาพแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพ้ืนท่ี 
Connected Area โดยมีเง่ือนไขการควบคุมการจาย Active Power และReactive Power
ดังนี้ (รูปท่ี S-4) 

• แรงดันระหวาง 15% – 110% ของ Base Voltage ตองรับ Reactive Power จาก
ระบบโครงขายไฟฟา หรือจาย Reactive Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟา โดย
สามารถลด Active Power ลงเปนสัดสวนกับแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลงได 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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• แรงดันระหวาง 0% – 15% ของ Base Voltage ตองจาย Reactive Power เขาสู
ระบบโครงขายไฟฟาเต็มท่ี ท่ีกระแส Ireactive เทากับคาพิกัดกระแสของอุปกรณ 
Inverter และตองจาย Active Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟาโดยเร็วท่ีสุด 
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รูปท่ี S-4 แสดงชวงแรงดันและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอชนิดท่ีใชอุปกรณ Inverter 

กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากแรงดันใน
ระบบโครงขายไฟฟาขณะนั้นสูงกวา 40% ของ Base Voltage ผูเชื่อมตองสามารถขนาน
กลับเขาสูระบบโครงขายไดภายใน 2 วินาที  

(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถรับหรือจาย Reactive Power ท่ีคา Power Factor 
อยูระหวาง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพ่ือรักษาแรงดัน ท่ีจุดติดตั้ งมาตรวัดให
เหมาะสมกับความตองการใช Reactive Power ของระบบไฟฟาในแตละชวงเวลาตามท่ี 
กฟผ. กําหนด 
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CC6-S REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS 

  

 ขอมูลการวางแผนดานปฏิบัติการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดขอมูลการวางแผนท่ีผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเง่ือนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเปน ภายหลังจากท่ีโรงไฟฟาไดเริ่มจายไฟเขาระบบและทํา commissioning โดยคาท่ีทํา
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ให ม จ ะ เรี ย ก ว า  Registered Operating Characteristics ซ่ึ ง จ ะ ส ะ ท อ น 
คาความสามารถจริงของเครื่องสอดคลองตาม Prudent Practice 

  

CC7-S ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. 

  
CC7.1-S ในการเชื่อมตอระหวางโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. จะใช circuit breaker ท่ีมี

พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมตอนั้น โรงไฟฟาสามารถ
ขอให กฟผ. จัดสงคากระแสลัดวงจรและคาพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซ่ึงติดตั้งท่ีจุด
เชื่อมตอในปจจุบันรวมถึงท่ีวางแผนในอนาคต คากระแสลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเชื่อมตอจะตองไมเกิน
กวา 

(a) 63 kA หรือ 50 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับแรงดัน 
500 kV และ 230 kV 

(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับแรงดัน 115 kV และ 
69 kV 

CC7.2-S Generating Unit and Power Station Protection Arrangements 
CC7.2.1-S ระบบปองกันโรงไฟฟาและการเชื่อมตอเขากับระบบสงของ กฟผ. จะตองเปนไปตามขอกําหนด 

ข้ันต่ําท่ีระบุไวใน CC7.2.2-S นี้ เพ่ือลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ใหนอยท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุ
ผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟา  
โดยหากผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ระหวางสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. และ สถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN ตองปฏิบัติตาม
รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอ มีรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA5 โดยหากมีการปรับปรุง
รายละเอียดการออกแบบดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 

CC7.2.2-S Fault Clearing Time 
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณโรงไฟฟาซ่ึงตอตรงเขากับ

ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. หรือเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ซ่ึงตอตรงเขากับอุปกรณของโรงไฟฟา โดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับต้ังแตเริ่มเกิดเหตุ
ผิดปกติ จนถึง circuit breaker สามารถดับอารกไดสนิท ซ่ึงตองมีชวงเวลาไมเกินกวา
ขอกําหนดดังนี้ 
(i)      80 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 100 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 140 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 
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(b) ท้ังโรงไฟฟา และ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง (backup) เผื่อกรณีท่ีระบบปองกัน
หลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซ่ึงระบบปองกันสํารองท้ังสองชุดนี้จะทํางานประสาน
เพ่ือใหสามารถทําการปลดวงจรเปนลําดับข้ันได (discrimination) โดยระบบปองกันสํารอง
ของโรงไฟฟาจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ในระหวางท่ีระบบ 
backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลังทําการ clear 
fault ท่ีเกิดข้ึนในระบบโครงขายไฟฟา 
นอกจากนี้ เพ่ือปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา  
จึงควรท่ีจะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวท่ี 1.5 วินาที ซ่ึงจะ
ทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารองของ กฟผ. 

(c) circuit breaker ท่ีทําหนาท่ีตัดกระแสลัดวงจรซ่ึงติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอโรงไฟฟา
เขากับระบบโครงขายไฟฟา กฟผ. ท่ีจุดเชื่อมตอใด ๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง circuit 
breaker failure protection เพ่ิม ในกรณีเหตุการณท่ี circuit breaker ทํางานผิดพลาดไม
สามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาท่ีกําหนด circuit breaker failure protection 
จะทําการสั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซ่ึงอยูติดกับ circuit breaker ตัวท่ีทํางาน
ผิดพลาดดังกลาว เพ่ือตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้ 
(i)     200 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 200 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 300 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(d) Target Dependability Index ของระบบปองกันตองไมตํ่ากวา 99.5% คานี้เปนการวัด
ความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนท่ีเกิดความ
ผิดปกติไดสําเร็จ 

CC7.3-S การจัดเตรียมอุปกรณ 
CC7.3.1-S ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ.  

รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ 
CCA6  
ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลยปองกันสําหรับการเชื่อมตอของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเขาในระบบ ท้ังนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของรีเลยใน “EGAT 
Accepted Relay List” เพ่ือใหม่ันใจวา รีเลยท่ี กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานใน
ระบบปองกันดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได 

CC7.3.2-S Circuit-breaker failure Protection 
เปนระบบท่ีมีการติดตั้งรีเลยเพ่ือตรวจจับการทํางานของ circuit breaker ซ่ึงไมทําการ trip 
ภายในเวลาท่ีกําหนดเม่ือเกิด fault ซ่ึงในระบบนี้จะมีวงจรการทํางานท่ีไปสั่ง trip circuit breaker 
ตัวอ่ืน ๆ ทุกตัวท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีทําการแยกสายสงท่ีเกิด fault ออกจากระบบ และตองมี 
lockout relay ทําหนาท่ีปองกันไมให  circuit breaker reclose (automatic หรือ manual) 
จ น ก ว า จ ะ มี ก า ร  reset lockout relay ให ม  ใน ก า รต ร ว จ จั บ  breaker failure จ ะ ใช 
instantaneous overcurrent relays ทํางานรวมกันกับ timing relays เพ่ือใหสามารถสั่งตัด 
circuit breaker ตัวอ่ืน ๆ ท่ีอยูระยะไกลไดทันที (เฉพาะตัวท่ีเก่ียวของเทานั้น) ท้ังนี้ รีเลยท่ีใชใน
งาน breaker failure protection นี้จะตองแยกจากรีเลยในระบบปองกันอ่ืน ๆ 
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CC7.3.3-S Pole-slipping and Loss of Excitation Protection 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสตองจัดใหมีระบบปองกันสําหรับ pole 
slipping และ loss of excitation 

CC7.3.4-S Metering System 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสิ่งแนบ CCA1-S เพ่ือวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีจําหนายเขาระบบโครงขายไฟฟา 
ในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับโรงไฟฟา ท้ังชนิดท่ีไมใชอุปกรณ 
Inverter และใชอุปกรณ Inverter หรือ BESS ใหติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ิมเติม (ตาม
มาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด) โดยแยกตามชนิดของอุปกรณ 

CC7.3.5-S ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้ง Fault Recording System (FRS) เพ่ือใชในการวิเคราะหหา
เหตุผิดปกติ ท้ังนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพ่ือให
ม่ันใจวา อุปกรณท่ี กฟผ. และโรงไฟฟาเลือกใชงานในระบบดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได 

CC7.3.6-S คาเวลาท่ีใชในระบบ FRS ตองถูกควบคุมใหใกลเคียงกับ Standard Time ใหมากท่ีสุด โดยมีการ
สงสัญญาณปรับเทียบเวลา (time synchronization signal) จากชุดรับสัญญาณเวลาระบบ 
global positioning system (GPS) 

  

CC8-S ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผูขอเช่ือมตอ/
ผูเช่ือมตอ 

  
CC8.1-S อุปกรณส่ือสารของโรงไฟฟา 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพ่ือใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอ และระบบไฟฟาของ กฟผ. ผานโครงขายระบบสื่อสาร ซ่ึงตองเปนไปตามขอกําหนด 
ตาง ๆ ดังนี้ 

CC8.1.1-S ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุม
ระบบไฟฟาดวยระบบ Real-time โดยติดตั้ง Remote Terminal Unit (RTU) ท่ีใชกับ Protocol 
ท่ีไดรับการยอมรับจาก กฟผ. จํานวนไมนอยกวา 2 port (ไมนอยกวา 2 IP Address) ซ่ึงสามารถ
ทํางานรวมกับระบบ Redundant Master System ของแตละ Control Center โดย RTU จะทํา
หนาท่ีรับสงขอมูลเพ่ือให EGAT Control Center (NCC, BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและ
ควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา และจะตองทําการเชื่อมตอเขากับระบบของ กฟผ. โดยจุดเชื่อมตอ
เขาระบบของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับระบบสื่อสาร เพ่ือการ
สงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา ตามแบบเลขท่ี DW-COM-D01-001-
SPP-03 revision 0001 สําหรับ RTU แบบ IP ตามท่ีระบุใน CCA2-S  

CC8.1.2-S การไฟฟาไมอนุญาตใหมีรูปแบบ Automatic Reclosing Scheme เชื่อมตอกับระบบของการ
ไฟฟา และผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองจัดใหมีชองสัญญาณสําหรับระบบ Direct Transfer Trip 
(DTT) ระหวางโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กและการไฟฟาตามความจําเปนในการใชงาน 
เนื่องจาก Automatic Reclosing Schemes ของการไฟฟาจะมี Automatic Reclosing ท่ีระบบ
สายสงและระบบสายปอนอากาศ ดังนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองแนใจวา สวิทซตัดตอน
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อัตโนมัติของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะปลดการจายไฟออกกอนท่ี Automatic Reclosing ของ
การไฟฟาจะทํางาน เพ่ือปองกันการเกิดสภาวะ Out of Synchronism หากการพิจารณาเห็นควร
ตองปรับปรุงวิธีการ Reclosing หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ เชน อุปกรณ Direct Transfer Trip ระหวาง
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ และการไฟฟาตามความเหมาะสม ผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม การไฟฟาจะไมรับผิดชอบความเสียหายตอผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอเนื่องจากการ Reclosing นี้ 

CC8.1.3-S ผู ขอ เชื่ อมต อ/ผู เชื่ อมตอตองติดตั้ งช องทางการการสื่ อสารด วย เสี ยงสนทนา (Voice 
communication) สําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ กฟผ. ดังนี้ 

(a) ตองมีระบบ Party line จะติดตั้งท่ีหองควบคุมของโรงไฟฟา เพ่ือใชติดตอกับ operator 
ของศูนยควบคุมระบบไฟฟาและสถานีไฟฟาแรงสูงใกลเคียง 

(b) ตองเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX) หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอ่ืน ๆ ของ
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS 
ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอ่ืน ๆ 
ตามท่ี กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปนตัวสงคาสัญญาณนาฬิกา
ใหกับระบบชุมสายโทรศัพทท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (Clock synchronization) เพ่ือ
ควบคุมจังหวะการรับสงขอมูลใหตรงกัน 

นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน 
SIP (SIP Trunk) ไดซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทตอไปนี ้

•    เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ท่ีหองควบคุมของ
โรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพ่ือติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 เลข
หมายสําหรับแตละหองควบคุม 

•    เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ท่ีหองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

•    ระบบโทรศัพทจากผูใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละหองควบคุม
ของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

CC8.1.4-S ความพรอมใชงานไดของระบบส่ือสาร 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหคาความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสารท่ีกลาวมาขางตนมี
คาไมต่ํากวา 99.9% ของเวลาใชงาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเกิดขัดของ และไมไดรับการแกไขหลังจากไดรับเอกสารแจงเตือนจาก 
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงแผนการดําเนินการแกไขให 
กฟผ. พิจารณา และ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกลาวแลว แตผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
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CC8.2-S ขอมูลและการแสดงผล 
CC8.2.1-S เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูขอเชื่อมตอ/ 

ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา (Power quality meter) ท่ีมีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอกําหนดของ กฟผ. ณ ตําแหนงจุดเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ  
ดังนั้นผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอตองจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Monitoring Systems 
สําหรับเก็บบันทึกขอมูลคุณภาพไฟฟา ซ่ึงไดแกขอมูล แรงดันไฟฟา, กระแสไฟฟา, ความถ่ีไฟฟา, 
กําลังไฟฟา, ตัวประกอบกําลัง, THDv, THDi, Pst และ Plt โดย กฟผ. จะตองสามารถเรียกดู
ขอมูลคุณภาพไฟฟาในรูปแบบเวลาจริง (Real Time) ผานระบบสื่อสาร ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวท้ังหมด 

CC8.2.2-S ขอมูลแสดงผลจะแสดงบนระบบคอมพิวเตอรควบคุมของศูนยควบคุมระบบไฟฟาและศูนยการ
ไฟฟาฝายจําหนายกรณีเชื่อมตอเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนายเทานั้น หามมิใหมีระบบการ
แสดงขอมูลแยกเปนเอกเทศ โดยขอมูลท่ีสงมายังศูนยควบคุมระบบไฟฟาประกอบดวย 

(a) Active Power (MW) 
(b) Reactive Power (MVAr)  
(c) Voltage (kV) 
(d) Status ของ Circuit Breaker ท้ังหมด ท่ีเชื่อมตอระหวางโรงไฟฟาของ SPP กับ การไฟฟา 
(e) Status ของ Ground Disconnecting Switch 
(f) Status ของ Generator Circuit Breaker ตามสัญญา 
(g) Status ของ kV Control 
(h) ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี กฟผ. จําเปนตองใชในการควบคุมระบบไฟฟา เชน ขอมูลตามท่ีระบุใน 

CC8.3-S และ ขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการคาดการณแผนการผลิตไฟฟา เชน Global 
Horizontal Irradiance สําหรับ PV farm หรือ Wind Speed สําหรับ Wind farm  

CC8.2.3-S ผูเชื่อมตอ/ผูขอเชื่อมตอท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยหรือพลังงานลมผลิตไฟฟาตองจัดทําการพยากรณ
กําลังผลิตไฟฟาและติดตั้งอุปกรณสําหรับจัดสงขอมูลกําลังผลิตไฟฟาท่ีพยากรณได รวมถึงขอมูลท่ี
ใชในการพยากรณ เชน ความเขมแสงอาทิตย หรือ ความเร็วลม เปนราย 15 นาที เพ่ือให กฟผ. 
สามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดตามท่ีรองขอ 

CC8.3-S (a) Voltage Transformer (VT), Current Transformer (CT) และ Transducer ใหติดตั้ง VT 
และ CT ท่ีมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนยจุดหา (±0.5%) 
สําหรับแตละ Feeder รวมท้ังติดตั้ง Transducer สําหรับขอมูลตาม CC8.1-S โดยชนิดของ 
Transducer นั้นใหใชชนิด Output 4-20 mA หรือ Output ±1 mA ซ่ึงข้ึนอยูกับตําแหนง
การติดตั้งอุปกรณวาอยู ในโรงไฟฟาหรือสถานีไฟฟา โดย Transducer ตาง ๆ ตองมี
มาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนยจุดสาม (±0.3%) 

(b) Watt/VAR Transducers แตละ Watt/VAR transducer จะถูกติดตั้งรวมในชุดเดียวกัน 
โดยแตละ transducer จะเปนแบบ 3 เฟส 4 สาย วัดได 2 สัญญาณ และถูกออกแบบใหใช
กับการวัดและสงขอมูลทางไกล 
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APPENDIX 
ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 

สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
ขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 
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CCA1-S ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) 
  
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา

และอุปกรณประกอบ รวมท้ังบํารุงรักษาใหระบบทํางานอยางถูกตองตามขอกําหนด
ตลอดเวลาท่ีมีการซ้ือขายและ/หรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาผานจุดเชื่อมตอ ท้ังนี้ตําแหนงท่ี
ติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขาไปตรวจสอบและอานคาพลังงานไฟฟาได
สะดวก ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองประกอบอุปกรณและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
ดังตอไปนี ้

CCA1.1-S ความตองการท่ัวไป (General Requirement) 
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขายใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขายหรือ

ไหลผาน ณ จุดเชื่อมตอระหวางระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. กับระบบไฟฟาของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพ่ือเปนการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯ หลัก (Main Metering Equipment) และ 
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment) 

(c) ระบบมาตรวัดฯ หลัก และระบบมาตรวัดฯ รองตองเปนอิสระตอกัน  
(d) ตองไมมีอุปกรณอ่ืนนอกเหนือจากอุปกรณระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาติดตั้งอยูภายใน

วงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก  
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบทุกหนวยท่ีติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ

หลักและระบบมาตรวัดฯ รองจะตองรองรับการสื่อสารขอมูลจากระบบ Software 
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter 
Reading (AMR) System) ท้ังนี้มาตรวัดฯ และอุปกรณประกอบจะตองไดรับการ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน 

(f) ในกรณีท่ีพบหรือเห็นวาการเชื่อมตอท่ีไมไดระบุไวในขอกําหนดนี้ ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เชน กรณีท่ีจําเปนตองมีระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
เพ่ิมเติม เพ่ือวัดพลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากเครื่องกํานิดไฟฟาแตละหนวย (UMM, Unit 
Monitoring Meter) กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา ซ่ึง กฟผ. จะแจงเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาตอไป นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึนตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. และหรือบุคคลท่ี 3 อันเนื่องมาจากการเชื่อมตอดังกลาว ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

CCA1.2-S Instrument Transformers เพ่ืออานคากระแสและแรงดันไฟฟาสงไปใหมาตรวัดหลัก 
(main energy meter) และมาตรวัดรอง (backup energy meter) ตองติดตั้งครบท้ังสาม
เฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้ 

(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT) 

• CT แตละหนวย ตองประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ     
มาตรวัดฯ หลักและมาตรวัดฯ รองตามลําดับ 
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• ความแมนยําของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือ มาตรฐาน IEC หรือ ANSI ท่ีเทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน 
ณ เวลานั้น 

• กระแสพิกัดทางดานแรงต่ําของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของ  
มาตรวัดพลังงานไฟฟา 

• Burden: ตองมีขนาด ท่ี เหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 

(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)   

• ตองเปนชนิด Inductive Voltage Transformer  แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุดขดลวด 2 ชุด (2windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดฯ หลักและ
มาตรวัดฯ รองตามลําดับ 

• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ท้ัง 2 ชุด ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI 
C57.13 หรือ มาตรฐาน IEC หรือ ANSI ท่ี เทียบเทากัน ซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ี
ประกาศใชงาน ณ เวลานั้น 

• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของ   
มาตรวัดพลังงานไฟฟา 

• Burden: ตองมีขนาดท่ี เหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 

CCA1.3-S มาตรวัดพลังงานไฟฟา 
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองเปนชนิดอิเล็กทรอนิกสรองรับการวัดวงจร 

ไฟฟาประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดท้ัง 
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy) 

(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ท่ี
เทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy 
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5 

(c) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองสามารถวัดคาประมวลผลและบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟา
แยกตามอัตราคาไฟฟา (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํากวา 4 อัตรา สามารถบันทึก
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 ท้ั ง ค า พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ า ร า ย เ ดื อ น ห รื อ ร อ บ  Billing 
(Monthly/billing Energy) และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ 
Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูล
การวัดอาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความจําเปนของการใชงาน 

(d) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองติดตั้งมาพรอมกับชองทางการติดตอสื่อสาร 
(communication ports) เพ่ือใชสําหรับการสื่อสารขอมูลไมนอยกวา 2 port ท่ี
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ทํางานเปนอิสระตอกัน โดยเปน Ethernet ไมนอยกวา 1 port รองรับการสื่อสารแบบ 
TCP/IP (IP-based) ใชเปนชองทางการสื่อสารหลัก สําหรับชองทางการสื่อสารท่ี 2 จะ
เปน Ethernet หรือ Serial port หรือท่ีดีกวา   

(e) ตองมีชองการสื่อสารปรับเทียบเวลา (time synchronization port) แยกตางหากจาก
ชองทางการติดตอสื่อสารในขอ (d) สําหรับเชื่อมตอกับชุดรับสัญญาณเวลามาตรฐาน     

CCA1.4-S Time synchronization 
การปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟาท่ีติด ต้ังใชงานทุกหนวยจะถูกควบคุม 
(Synchronize) ใหมีความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากท่ีสุดผานชองทางการสื่อสาร
ปรับเทียบเวลาในขอ CCA1.3-P (e) ท้ังนี้ตองติดตั้งระบบปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับสัญญาณ
น าฬิ ก าห รื อ เวล าระบ บ  GPS (Global Positioning System (GPS) Clock Receiver)  
ท่ีติดต้ังไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น หรือจากแหลงเวลามาตรฐานอ่ืนท่ี
เชื่อถือไดและเปนท่ียอมรับของ กฟผ. ในกรณีท่ีมาตรวัดมีเวลาเบี่ยงเบนไปจากเวลามาตรฐาน 
จะตองทําการตั้งเวลาของมาตรวัดใหม ท้ังนี้ตองไดรับการยินยอมจาก กฟผ.กอน 

CCA1.5-S การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้ 

(a) ข อ มู ลป ระ เภ ท  Load Profile ร ายค าบ ทุ ก  1 5  น า ที  ป ระกอบ ด วย ข อ มู ล 
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ Import) 
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงสูงหรือแรงต่ํา (L-N) ท้ัง 3 เฟส (Van, 
Vbn, Vcn) และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซ่ึงสามารถเลือกบันทึกไดท้ังดาน
แรงสูงหรือแรงต่ํา (Ia, Ib, Ic) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 3 เดือน 

(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ขอมูล Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ 
Import) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน 

(c) ขอมูลประเภทคาพลังงานไฟฟ ารายเดือนหรือรอบ Billing  (Monthly/billing 
Energy) และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum 
Demand) แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 1 ป (12 เดือน) 

(d) การบันทึกขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ท้ังนี้เพ่ือให
ม่ันใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

CCA1.6-S การส่ือสารขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
ระบบโทรมาตร (AMR) คือ ระบบเรียกขอมูล คามาตรวัดพลังงานไฟฟา (Automatic 
Meter Reading (AMR) System) จากจุดซ้ือขายไฟฟาผานระบบสื่อสารมาเก็บรวบรวมไว
เปนฐานขอมูล ท่ีสวนกลาง กฟผ. 
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(a) ระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR) 
System) จะต อ งส าม ารถสื่ อ ส าร กั บ ม าต รวั ด พ ลั ง งาน ไฟ ฟ า ได ทุ กห น ว ย  
เพ่ือวัตถุประสงคการรวบรวมขอมูลท่ีบันทึกไวในมาตรวัดฯ และ/หรือ การตรวจสอบ
การทํางานของมาตรวัดฯ ผานโครงขายระบบสื่อสารจากระยะไกล 

(b) อุปกรณสื่อสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของระบบสื่อสารท่ีใชงาน 
และตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ. 

CCA1.7-S Loss-of Potential Alarm 
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร 

CCA1.8-S Test Switches 
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ watt/var transducer ตองมี test switch แยกจาก
กัน เพ่ือใชในการทดสอบการทํางานของอุปกรณดังกลาวรวมกับ external source หรือ   
CT / VT (ใช multipole test plug) 

CCA1.9-S Power Supply for Metering Equipment 
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ท่ีม่ันคงนาเชื่อถือ
และเพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพ่ือใหม่ันใจวา มาตรวัดพลังงาน
ไฟฟาทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา 

CCA1.10-S อุปกรณปองกันวงจรแรงดัน 
โรงไฟฟาตองติดตั้ง Circuit breaker สําหรับปองกันการลัดวงจรของวงจรแรงดันไฟฟาท่ี 
Junction box ดานแรงต่ําของหมอแปลงแรงดัน 
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CCA2-S ระบบโทรมาตรเพ่ือการควบคุม 
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CC-F  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
  

CC1-F บทนํา 
  
CC1.1-F ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ ใชกับผูขอเชื่อมตอท่ี

ประสงคจะเชื่อมตอโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรกเปน Hydro Floating Solar 
หรือผู เชื่อมตอท่ีเปน Hydro Floating Solar แตประสงคขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิต
โรงไฟฟา และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอภายในโรงไฟฟาเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  

โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถอางอิงขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. สําหรับผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกกะวัตต เพ่ือ
จัดหาอุปกรณตามมาตรฐานข้ันต่ําท่ีใชในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดาน
เทคนิค การออกแบบรายละเอียดเทคนิคของอุปกรณไฟฟาภายในโรงไฟฟาและมาตรฐานการ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของได จนกวาจะไดมีการประกาศขอกําหนดเก่ียวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สําหรับผูผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar เพ่ิมเติม 
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CC-T  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
  

CC1-T บทนํา  
  
CC1.1-T ข อ กํ าห นด เก่ี ย ว กับ การ เชื่ อมต อ ระบ บ โครงข าย ไฟ ฟ าของ กฟ ผ . ส วน นี้ ใช กั บ 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ดังนี้ 
(a) ผูขอเชื่อมตอท่ีประสงคจะเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือขอใชบริการรับสง

พลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
(b) ผูเชื่อมตอท่ีประสงคขอใชบริการรับสงพลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาของ 

กฟผ. 
(c) ผูใชบริการรับสงพลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ท่ีประสงคขยาย

หรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอภายใน
โรงไฟฟาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ  

ท้ังนี้ ขอกําหนดสวนนี้ กฟผ. มีสิทธิท่ีจะประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ ได 
ตามความเหมาะสมในการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความม่ันคงระบบไฟฟาในภาพรวม ไมให
กระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานข้ันต่ําท่ีใช
ในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค การออกแบบรายละเอียด
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาโรงไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

  

CC2-T วัตถุประสงคและหนาที ่ 
  
CC2.1-T วัตถุประสงคของขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้  

มีดังนี้ 
(a) เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับระบบ

โครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพการ
ใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ. 

(b) เพ่ือกําหนดขอกําหนดพ้ืนฐานอยางชัดเจนและครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอ 
ดานเทคนิคข้ันต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมท้ังรายละเอียด
ทางเทคนิคของอุปกรณไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งท่ีจุดเชื่อมตอ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอ่ืน ๆ และ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

(c) เพ่ือใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเปนไปดวย
ความปลอดภัย ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 

(d) เพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
สําหรับระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะ
ของระบบ กฟผ. 
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CC3-T คุณลักษณะของระบบ กฟผ.  
  
CC3.1-T กฟผ. จะดําเนินการเพ่ือใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัดเปนไปตามเกณฑการ

ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ (ข้ึนอยูกับขอกําหนด CC3.2-T)  
(a) ความถ่ีระบบไฟฟาเทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง 50.5 

Hz (ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉินคาความถ่ีอาจมีความเบี่ยงเบนมากกวา 
±0.5 Hz) 

(b) คาแรงดันระบบไฟฟาเทากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในชวง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณีท่ีมีการรองขอหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ๆ ท่ี 
กฟผ. พิจารณาแลวเห็นสมควรและเปนประโยชนตอการควบคุมระบบไฟฟา กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในภาวะปกติเกินกวาคาท่ีกําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10% 
ของ Base Voltage) 

(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะท่ีมีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางท่ี 1.1 (ยกเวนกรณีท่ีมีการ
เกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ) 

 
ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ  
230 kV หรือสูงกวา 
 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีไมใชจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีเปนจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคู 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3% 

 
(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage 

Unbalance ไวตามตารางท่ี 1.2 (ยกเวนกรณีท่ีมีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%) 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
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ตารางท่ี 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 
 

ระดับแรงดันไฟฟา ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%) 
230 kV หรือสูงกวา 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 
(e) แรงดันกระเพ่ือม กฟผ. จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ณ จุดติดตั้ง

มาตรวัดระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณท่ีมีความตองการไฟฟา ซ่ึงทําใหเกิด
แรงดันกระเพ่ือมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวาตารางท่ี 1.3 

 
ตารางท่ี 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะส้ัน (Pst) และคาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เม่ือรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพ่ือมท้ังหมดท่ีมีผลตอระบบ
ไฟฟา ณ จุดใด ๆ 
 

ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดตอรวม Pst Plt 
115 kV หรือต่ํากวา 1.0 0.8 
มากกวา 115 kV 0.8 0.6 

 

 
CC3.2-T 

 
สภาพการณตาง ๆ ท่ียกเวนในขอ CC3.1-T อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีระบบไมสามารถจัดหา active 
power และ/หรือ reactive power ได เพี ยงพอ หรืออาจมี เหตุการณ ใด  ๆ ท่ีจัดว าเป น 
Significant Incident เกิดข้ึน ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ใน
การรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเง่ือนไขในขอ CC3.1-T 
กรณี Significant Incident ท่ีสงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ แตไมมีผลกระทบตอระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเง่ือนไขในขอ CC3.2-T นี้ 

  

CC4-T ขอปฏิบัติในการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา  
  
CC4.1-T การย่ืนขอมูลการพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา  
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถยื่นคํารองและขอเสนอขอเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาแก กฟผ.  

โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาท่ีในการยื่นรายละเอียดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณใหแก กฟผ. 
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตาม 
สิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3) 
ในกรณีท่ีมีการเชื่อมตอผานระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย ผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอมีหนาท่ีสงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการอนุญาตใหการเชื่อมตอระบบจําหนาย
ไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายวา จุดเชื่อมตอดังกลาวรับสงไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงของ 
กฟผ. แหงใด หรือขอมูลอ่ืนท่ี กฟผ. รองขอ ใหแก กฟผ. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ 
กฟผ. 
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CC4.2-T รายละเอียดขอมูลท่ีใชในการพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค  
 (a) ขอมูลท่ัวไปในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. กําหนดใหผูขอ

เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 และ CCA3 
(b) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา ท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส  

โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ กาซ
ชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2 

(c) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟา 
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 a) 

(d) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟากําหนดให 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 b) 

(e) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS) 
หรือเปนผูสรางหนวยผลิตไฟฟาท่ีใช BESS กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอจัดสง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 c) 

ท้ังนี้ เนื่องจากรายละเอียดขอมูลเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมมาให 
ในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาท่ีเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาโดย
การเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ิมเติมจะตองแจงให 
กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และกรณีท่ีพิจารณาแลวสงผลกระทบทําใหเกิดปญหากับ
ระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุง
ระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของท้ังหมด  
หากผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอไมแจงขอมูลดังกลาวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ.           
จะดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 

CC4.3-T การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ.  
 เพ่ือใหการเชื่อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความม่ันคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟา 

รวมถึงนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑตาง ๆ  
ท่ี กฟผ. กําหนด เม่ือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณใหแก 
กฟผ. แลว 

CC4.4-T หลักเกณฑท่ีใชในการศึกษาระบบไฟฟา  

 พิจารณาตามการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้ 
(a) การศึกษาการไหลกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study) 
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study) 
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟาแบบชั่วครู (Transient Stability Study) 

กฟผ. จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการเชื่อมตออยางม่ันคงและ 
มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานใหมีการลงทุนต่ําสุด โดยหลังจากการเชื่อมตอระบบสงไฟฟา ของ กฟผ. 
จะตองรองรับเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 
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CC4.4.1-T เกณฑ์ทั่วไป (General Criteria)  
 ก ำหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในระบบทุกตัวต้องท ำงำนอยู่ภำยใต้ค่ำขีดจ ำกัดแรงดันที่สภำวะปกติและ

ท ำงำนอยู่ภำยใต้ค่ำขีดจ ำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง 
ที่ถูกใช้งำนอยู่ในระบบแล้วเกิดหลุดออกจำกระบบ (มำตรฐำนควำมมั่นคง N-1) เช่น สำยส่ง  
1 วงจร เกิดลัดวงจรแล้วถูกปลดออกจำกระบบ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ศึกษำในสภำวะผิดปกติ 
ได้แก่ สำยส่ง หม้อแปลงและเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
ในกำรวำงแผนระบบไฟฟ้ำ กฟผ. ได้ก ำหนดค่ำขีดจ ำกัดที่สภำวะปกติและเหตุผิดปกติของอุปกรณ์
ไฟฟ้ำที่มีอยู่ในระบบภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ำยไฟฟ้ำแล้ว ดังนี้ 
 ค่ำขีดจ ำกัดแรงดันทีส่ภำวะปกติ อยู่ในช่วง 98 ถึง 105 % ของ Base Voltage 
 ค่ำขีดจ ำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกต ิอยู่ในช่วง 92 ถึง 108% ของ Base Voltage 

CC4.4.2-T  เกณฑ์ในภำวะคงตัว (Steady – State Criteria)  

 โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจ ำกัดแรงดัน 
ที่สภำวะปกติเมื่อระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. ท ำงำนที่ภำวะปกติ และรูปแบบของกำรไหลของ
ก ำลังไฟฟ้ำในระบบส่งไฟฟ้ำที่สภำวะปกติควรมีก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟส ำรองส ำหรับเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำเหลือประมำณ 40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำควรจะท ำงำนอยู่ภำยในขีดจ ำกัดของ
ก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ นอกจำกนี้กำรควบคุมแรงดัน
สำมำรถก ำหนดได้จำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ แท็ปหม้อแปลงไฟฟ้ำและกำรชดเชยก ำลังไฟฟ้ำ 
รีแอกทีฟ เพ่ือให้มีค่ำควำมสูญเสียในระบบไฟฟ้ำน้อยที่สุด 
โดยเมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจำกระบบไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ 
ผู้ เชื่ อมต่อจะต้องรักษำระดับแรงดัน ไฟฟ้ำให้ ไม่ เกินขีดจ ำกัดแรงดันที่ เหตุ ผิ ดปกติ ได้ 
โดยไม่ต้องมีกำรแก้ไขระบบ แต่สำมำรถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบท ำงำนเร็ว รวมทั้งกำร  
ตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำรีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือรักษำระบบไฟฟ้ำไว้ได้ 
กรณีที่ เกิดเหตุกำรณ์ลัดวงจรในระบบไฟฟ้ำภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้ เชื่อมต่อ 
จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. จะต้องท ำให้ค่ำกระแสลัดวงจรที่แต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง 
ไม่เกิน 85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ ำสุดในแต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงนั้น ๆ 

CC4.4.3-T เกณฑ์ด้ำนเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ (Stability Criteria) 
โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษำเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ กฟผ. (Transient 
Stability) เมื่อเกิดกำรลัดวงจรแบบสำมเฟสบนสำยส่งวงจรใดวงจรหนึ่งหรือหม้อแปลงชุดใด  
ชุดหนึ่ง และมีกำรปลดวงจรที่เกิดกำรลัดวงจรนั้นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหลังเกิดกำรลัดวงจร ดังนี้ 

4  ไซเคิล (80 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป 
5  ไซเคิล (100 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์ 
7  ไซเคิล (140 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์  

CC4.5-T กำรแจ้งค่ำใช้จ่ำย 
 กฟผ. จะแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขออนุญำตเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร 

ปรับปรุงระบบควบคุมและป้องกัน ค่ำออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งค่ำศึกษำระบบไฟฟ้ำ) เพ่ือให้
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อพิจำรณำก่อนท ำสัญญำ ทั้งนี้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งหมด 
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CC4.6-T การดําเนินการในการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา  
CC4.6.1-T ภายหลัง กฟผ. แจงอนุญาตใหเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาพรอมแจงคาใชจายในการขออนุญาต

เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเปน
เง่ือนไขในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาใหครบถวนตามท่ี กฟผ. กําหนด 

CC4.6.2-T ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถดําเนินโครงการใหสําเร็จตามกําหนดวันเชื่อมตอท่ีระบ ุ
ในสัญญาการใชบริการรับสงพลังงานไฟฟา 

CC4.6.3-T กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันเชื่อมตอ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแผนงาน
กอสรางระบบ ซ่ึงหากไมแลวเสร็จตามแผน การเชื่อมตอโรงไฟฟาเขาระบบจะสงผลกระทบตอ
ความม่ันคงระบบโครงขายไฟฟา 

CC4.7-T การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา  
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ 

กฟผ. กอนการเชื่อมตอและตองทดสอบระบบโครงขายไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอให 
มีความพรอม เพ่ือใหม่ันใจไดวา เม่ือเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. แลว ความม่ันคง  
ความเชื่อถือได ความปลอดภัยและคุณภาพไฟฟายังคงเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ัง 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีทําการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย 
จะตองไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายจําหนายดังกลาวนั้นถึงความพรอมของระบบตาง ๆ และ
ไดรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว  
โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายจะตองนําสงกําหนดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบ
โครงขายไฟฟาครั้งแรก (First Synchronization) และข้ันตอนการทดสอบอุปกรณให กฟผ. 
พิจารณาลวงหนากอนวันเริ่มตนการขนานเครื่องครั้งแรกไมนอยกวา 30 วัน และ กฟผ. จะ
พิจารณาแจงผลใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทราบภายใน 30 วันหลังจากไดรับขอมูลของผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอครบถวน 
ท้ังนี้หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอนําสงขอมูลไมครบถวนตามกําหนดระยะเวลา กฟผ. จะไมอนุญาต
ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทําการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก 
จนกวาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะนําสงขอมูลขางตนครบถวน และ กฟผ. ไดพิจารณาตามกําหนด
ระยะเวลาขางตนแลว 

CC4.7.1-T ขอมูลทางเทคนิคท่ัวไปของผูเช่ือมตอ (ดานการผลิตไฟฟา) ประกอบดวย  

(a) ขอมูลเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวนเครื่องและกําลังผลิตแตละเครื่อง (MVA, MW, PF)  

(b) ประเภทของโรงไฟฟา 

(c) ลักษณ ะกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า  เชน  ประเภทพลั งงานห มุน เวียน  หรือระบบ 

Cogeneration 

(d) เชื้อเพลิงหลักท่ีใชผลิตไฟฟา 

(e) เชื้อเพลิงเสริมท่ีใชผลิตไฟฟา  

(f) จุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาท่ีใกลท่ีสุดของการไฟฟาฝายจําหนาย หรือ กฟผ.  

(g) ปริมาณพลังไฟฟาสํารอง (MW) 

(h) การเชื่อมตอระบบไฟฟาหรือระบบไอน้ํา 
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CC4.7.2-T ขอมูลดานภาระไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอท่ีอาจมีผลทําใหระดับคุณภาพไฟฟา ณ  
จุดติดตั้งมาตรวัดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 

 
 

คุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานภาระไฟฟา)* 

ก) พลังไฟฟารวมสูงสุดของของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ  ขนาด  ________ 

ขนาด  ________ 

    MW 

    MVAr 

ข) กรณผีูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอหรือลูกคาของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอมี หรือจะมีอุปกรณ หรือโหลดท่ีสราง
กระแสฮารมอนิกเหลาน้ี ตองนําสงขอมูล ให กฟผ. ทราบลวงหนากอน เพ่ือประเมินคณุภาพไฟฟาใน
ข้ันตน 

   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%, 
DC Drive 

ขนาด  ________ MVA 

   6-Pulse Converter With Large Inductor     ขนาด  ________ MVA 

   12-Pulse Converter      ขนาด  ________ MVA 

   AC Voltage Regulator ขนาด  ________ MVA 

   อ่ืน ๆ ……………………….………………………………… ขนาด  ________ MVA 

*  อางอิงตามขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม           

   โดยใหปรับเปลี่ยนเกณฑตามการแกไขปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวฉบับลาสดุ 

  

CC5-T ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอที่ประสงคใชบริการรับสงพลังงาน
ไฟฟา  

  
CC5.1-T อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานการผลิตไฟฟา) หมายถึง อุปกรณและเครื่องจักร 

ตาง ๆ ท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา และเปนอุปกรณท่ี
จํ า เป นตองใช ในกระบวนการผลิต  ควบ คุมหรือวัดค าพลั งงาน ไฟฟ า ท่ีผู ขอเชื่ อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอจายเขาระบบ 
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานภาระไฟฟา) หมายถึง อุปกรณท่ีจําเปนตองใชใน 
การวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีลูกคาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอรับจากระบบ 
อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-T ดังนี ้

CC5.2-T ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ 
CC5.2.1-T อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ดานการผลิตไฟฟา) ทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต 

ติดตั้ ง ใช งาน รวมถึงมีการบํ ารุ งรักษาท่ีสอดคลองตาม Prudent Utility Practice และ 
ตองสามารถทํางานไดเปนปกติภายใตสภาวะเง่ือนไขของระบบตามท่ีกําหนดไวใน CC3.1-T 
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CC5.2.2-T นอกเหนือจากท่ีระบุไวใน CC5.2.1-T อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามท่ีระบุไว 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 ยกเวนบางอุปกรณซ่ึงมีการ
ระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอ่ืน 

(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากท่ีซ่ึงผานการรับรองตามขอกําหนดการ

รับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาท่ี กฟผ. ยอมรับ  

CC5.3-T ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ (ดานการผลิตไฟฟาสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา
ทุกประเภท) 

CC5.3.1-T ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีจายไฟฟาไดตาม
คุณลักษณะดังนี้ 

(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีประสงครับสงพลังงานไฟฟาปริมาณมากกวา 10 MW ตองจัดหา
และติดตั้งระบบสื่อสาร เพ่ือใชในการเชื่อมตอ RTU ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับศูนย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ท่ี กฟผ. กําหนด รวมท้ังทดสอบการเชื่อมตอ RTU 
กับ SCADA ของศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองมีอุปกรณควบคุมการทํางานเพ่ือปองกันการจายไฟฟาเขา 
สูระบบไฟฟาของการไฟฟา ในขณะท่ีระบบไฟฟาของการไฟฟาไมมีไฟฟา โดยตองสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

(c) กฟผ. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมสําหรับการจายไฟฟาแบบแยกตัวอิสระ (Islanding) 
จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 

(d) ติดตั้งอุปกรณเพ่ือใหสามารถ Synchronization กับจุดเชื่อมตอระบบท่ีกําหนด  
(e) ต อ งค วบ คุ ม ไม ให ส ร า งก ระแส แ ล ะแ รงดั น  (Harmonic Current and Voltage)  

ท่ีจุดติดตั้งมาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑ
ฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–
01/2014) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา 
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว 
ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 

(f) ตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดติดตั้งมาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA8 โดยหากมีการปรับปรุง
ขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 
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CC5.3.2-T อุปกรณโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีใชในการปลดโรงไฟฟา 
(a) โรงไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณเพ่ือปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

เพ่ือความม่ันคง 
(b) โรงไฟฟาอาจถูกกําหนดใหปลดเครื่องออกจากระบบไฟฟาโดยอัตโนมัติจากการกําหนด

หนาท่ีหรือปลดโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาผาน Remote Control เพ่ือความม่ันคงในระบบ 
เม่ือโรงไฟฟาปลดออกโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟา จะไมขนานเครื่องกลับเขามาโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

CC5.3.3-T ระบบปองกัน 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาตามมาตรฐานระบบปองกันของการไฟฟา 
ในการปองกัน Fault ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานของโรงไฟฟาและดานของการไฟฟา 

CC5.3.4-T คุณภาพไฟฟา 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาใหสามารถจายไฟฟาไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟาเก่ียวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage Unbalance และ Resonance 

CC5.3.5-T การควบคุมแรงดัน (kV Control) 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดันแกศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ไวอยางนอย 2 Mode ดังนี้ 

- Local High Side Voltage Control คื อ  การควบ คุมแรงดั นด าน  High Side ของ 
Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุดวิสัยทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน 
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรืออ่ืน ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร 

- Local High Side MVAR Control คือ การควบคุม Reactive Power ดาน High Side 
ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุสุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุม Reactive 
Power ดาน High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง 
โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ Voice Communication หรือ
อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร 

CC5.4-T ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ (ดานภาระไฟฟา) 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตร (AMR) โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
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CC6-T REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS 
  
 ขอมูลการวางแผนดานปฏิบัติการ ซ่ึ งเปนสวนหนึ่ งของรายละเอียดขอมูลการวางแผน  

ท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเง่ือนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหม
ตามความจําเปนภายหลังจากท่ีโรงไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา โดยคาท่ีทําการปรับปรุง
ใหมจะเรียกวา Registered Operating Characteristics ซ่ึงจะสะทอนคาความสามารถจริง 
ของเครื่องสอดคลองตาม Prudent Practice 

  

CC7-T ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. 

  
CC7.1-T ในการเชื่อมตอระหวางดานการผลิตไฟฟาและดานภาระไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

จะใช  circuit breaker ท่ี มีพิ กัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด  
ณ จุดเชื่อมตอนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถขอให กฟผ. จัดสงคากระแสลัดวงจรและ 
คาพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซ่ึงติดตั้งท่ีจุดเชื่อมตอในปจจุบันรวมถึงท่ีวางแผนในอนาคต 
คากระแสลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเชื่อมตอจะตองไมเกินกวา  

(a) 63 kA หรือ 50 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับแรงดัน 
500 kV และ 230 kV 

(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับแรงดัน 115 kV 
และ 69 kV 

CC7.2-T Generating Unit and Power Station Protection Arrangements 
CC7.2.1-T ระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

จะตองเปนไปตามขอกําหนดข้ันต่ําท่ีระบุไวใน CC7.2.2-T นี้ เพ่ือลดผลกระทบตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. ใหนอยท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ  
โดยหากผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ระหวางสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. และสถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN ตองปฏิบัติตาม
รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอ มีรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA5 โดยหากมีการปรับปรุง
รายละเอียดการออกแบบดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 

CC7.2.2-T Fault Clearing Time 
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติ ท่ี อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ 

ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา ซ่ึงตอตรงเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. หรือ เหตุ
ผิดปกติท่ีอุปกรณระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ซ่ึงตอตรงเขากับอุปกรณของผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา โดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับตั้งแตเริ่มเกิดเหตุ
ผิดปกติจนถึง circuit breaker สามารถดับอารกไดสนิท ซ่ึงตองมีชวงเวลาไมเกินกวา
ขอกําหนดดังนี้ 
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(i) 80 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 100 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 140 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(b) ท้ังผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟาและ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง 
(backup) เผื่อกรณีท่ีระบบปองกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซ่ึงระบบปองกันสํารอง 
ท้ังสองชุดนี้ จะทํางานประสานเพ่ือใหสามารถทําการปลดวงจรเปนลําดับ ข้ันได 
(discrimination) โดยระบบปองกันสํารองของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา
จะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ในระหวางท่ีระบบ backup 
protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลังทําการ clear fault ท่ี
เกิดข้ึนในระบบโครงขายไฟฟา 
นอกจากนี้ เพ่ือปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิต
ไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา จึงควรท่ีจะกําหนด time delay ของระบบปองกัน
สํารองของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟาไวท่ี 1.5 วินาที ซ่ึงจะทําใหการทํางาน
ประสานกับระบบปองกันสํารอง ของ กฟผ. 

(c) circuit breaker ท่ีทําหนาท่ีตัดกระแสลัดวงจรซ่ึงติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ท่ีจุด
เชื่อมตอใด ๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง circuit breaker failure protection เพ่ิม ในกรณี
เหตุการณท่ี circuit breaker ทํางานผิดพลาดไมสามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลา
ท่ีกําหนด circuit breaker failure protection จะทําการสั่ง trip circuit breaker ตัว
ถัดไปซ่ึงอยูติดกับ circuit breaker ตัวท่ีทํางานผิดพลาดดังกลาว เพ่ือตัดกระแสลัดวงจร
ภายในชวงเวลาดังนี้ 
(i) 200 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 200 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 300 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(d) Target Dependability Index ของระบบปองกันตองไมต่ํากวา 99.5% คานี้ เปนการ 
วัดความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนท่ีเกิด 
ความผิดปกติไดสําเร็จ 

CC7.3-T การจัดเตรียมอุปกรณ 
CC7.3.1-T ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ. 

ในระบบควบคุมและปองกันสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีประสงคใชบริการรับสงพลังงานไฟฟา 
จะถูกกําหนดโดยแบงเปนดานการผลิตไฟฟาและดานภาระไฟฟา โดยรายละเอียดการจัดเตรียม
อุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ CCA6  
ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลยปองกันสําหรับการเชื่อมตอของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเขาในระบบ ท้ังนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของรีเลยใน “EGAT 
Accepted Relay List” เพ่ือใหม่ันใจวา รีเลยท่ี กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานใน
ระบบปองกันดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได 
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CC7.3.2-T Metering System 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสิ่งแนบ CCA1-T เพ่ือวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีดานการผลิตไฟฟาและดานภาระไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีรับและสงพลังงานไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.  

  

CC8-T ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผูขอเช่ือมตอ/
ผูเช่ือมตอ 

  
CC8.1-T อุปกรณส่ือสารของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอดานการผลิตไฟฟา 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพ่ือใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. ดังนี ้

CC8.1.1-T ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีประสงครับสงพลังงานไฟฟาปริมาณมากกวา 10 เมกะวัตต ตองจัดใหมี
ชองทางการสื่อสารขอมูลระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุมระบบไฟฟาดวยระบบ Real-time โดย
ติดตั้ง Remote Terminal Unit (RTU) ท่ีใชกับ Protocol ท่ีไดรับการยอมรับจาก กฟผ. จํานวน
ไมนอยกวา 2 port (ไมนอยกวา 2 IP Address) ซ่ึงสามารถทํางานรวมกับระบบ Redundant 
Master System ของแตละ Control Center โดย RTU จะทําหนาท่ีรับสงขอมูลเพ่ือให EGAT 
Control Center (NCC BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา 
และจะตองทําการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยจุดเชื่อมตอเขาระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับระบบสื่อสาร 
เพ่ือการสงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

CC8.1.2-T ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสารขอมูลทางดานการผลิตไฟฟา สําหรับการ
ประสานงานในการสั่ งการโดยตรงกับ กฟผ. โดยเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX) หรือ 
เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอ่ืน ๆ ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1 
Qsig หรือ E1 CAS ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยี
เชื่อมตอใหมอ่ืน ๆ ตามท่ี กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปนตัวสงคา
สัญญาณนาฬิกาใหกับระบบชุมสายโทรศัพทท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (Clock synchronization) 
เพ่ือควบคุมจังหวะการรับสงขอมูลใหตรงกัน  
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน 
SIP (SIP Trunk) ได ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้ 

• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ท่ีหองควบคุมของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา เพ่ือติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน  
1 เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม 

• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ 
เครื่อง Fax ท่ีหองควบคุมของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดานการผลิตไฟฟา 

• ระบบโทรศัพทจากผูใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละหองควบคุมของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชือ่มตอดานการผลิตไฟฟา 
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CCA1-T ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) 
  
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา

และอุปกรณประกอบ รวมท้ังบํารุงรักษาใหระบบทํางานอยางถูกตองตามขอกําหนดตลอดเวลา 
ท่ีมีการซ้ือขายและ/หรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาผานจุดเชื่อมตอ โดยมีรายละเอียดตาม
ขอกําหนดนี้ ท้ังนี้ตําแหนงท่ีติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขาไปตรวจสอบและ
อานคาพลังงานไฟฟาไดสะดวก ท้ังนีร้ะบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองประกอบดวย 

CCA1.1-T ความตองการท่ัวไป (General Requirement) 
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขาย ใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขายหรือไหล

ผาน ณ จุดเชื่อมตอระหวางระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. กับระบบไฟฟาของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ  

(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพ่ือเปนการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯ หลัก (Main Metering Equipment) และ 
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment) 

(c) ระบบมาตรวัดฯ หลักและระบบมาตรวัดฯ รอง ตองเปนอิสระตอกัน  
(d) ตองไมมีอุปกรณอ่ืนนอกเหนือจากอุปกรณระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา ติดตั้งอยูภายใน

วงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก  
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบทุกหนวยท่ีติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ หลัก

และระบบมาตรวัดฯ รองจะตองรองรับการสื่อสารขอมูลจากระบบ Software และ 
Hardware ของระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading 
(AMR) System)  ท้ังนี้มาตรวัดฯ และอุปกรณประกอบจะตองไดรับการตรวจสอบและ
ยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน 

(f) ในกรณีท่ีพบหรือเห็นวา การเชื่อมตอท่ีไมไดระบุไวในขอกําหนดนี้ ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เชน กรณีท่ีจําเปนตองมีระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
เพ่ิมเติม เพ่ือวัดพลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละหนวย (UMM, Unit 
Monitoring Meter) กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา ซ่ึง กฟผ. จะแจงเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาตอไป นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึนตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟผ. และหรือบุคคลท่ี 3 อันเนื่องมาจากการเชื่อมตอดังกลาว ผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

CCA1.2-T Instrument Transformers เพ่ืออานคากระแสและแรงดันไฟฟาสงไปใหมาตรวัดหลัก (main 
energy meter) และมาตรวัดรอง (backup energy meter) ตองติดตั้งครบท้ังสามเฟสพรอม 
Junction Box มีรายละเอียดดังนี้ 

(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT) 

• CT แตละหนวย ตองประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ     
มาตรวัดฯ หลักและมาตรวัดฯ รองตามลําดับ 
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• ความแมนยําของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือ มาตรฐาน IEC หรือ ANSI ท่ีเทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน ณ 
เวลานั้น 

• กระแสพิกัดทางดานแรงต่ําของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา 

• Burden: ต อ งมี ขนาด ท่ี เหมาะสม กับ วงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 

(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)   

• ตองเปนชนิด Inductive Voltage Transformer  แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุดขดลวด 2 ชุด (2windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดฯ หลักและ 
มาตรวัดฯ รองตามลําดับ 

• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ท้ัง 2 ชุด ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2 
ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือ มาตรฐาน IEC หรือ ANSI ท่ีเทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน  
ณ เวลานั้น 

• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา 

• Burden: ต อ งมี ขนาด ท่ี เหมาะสม กับ วงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 

CCA1.3-T มาตรวัดพลังงานไฟฟา 
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองเปนชนิดอิเล็กทรอนิกสรองรับการวัดวงจรไฟฟา

ประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดท้ัง 4 
Quadrants (Export/import Active/reactive energy) 

(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟา สําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ท่ี
เทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน 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) รวมท้ัง 
คาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy) และความ
ตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม 
TOU Rate อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลการวัดอาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความ
จําเปนของการใชงาน 
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CCTA-4 
 

(d) มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวยตองติดตั้งมาพรอมกับชองทางการติดตอสื่อสาร 
(communication ports) เพ่ือใชสําหรับการสื่อสารขอมูลไมนอยกวา 2 port ท่ีทํางาน
เปนอิสระตอกัน โดยเปน Ethernet ไมนอยกวา 1 port รองรับการสื่อสารแบบ TCP/IP 
(IP-based) ใชเปนชองทางการสื่อสารหลัก สําหรับชองทางการสื่อสารท่ี 2 จะเปน 
Ethernet หรือ Serial port หรือท่ีดีกวา   

(e) ตองมีชองการสื่อสารปรับเทียบเวลา (time synchronization port) แยกตางหากจาก
ชองทางการติดตอสื่อสารในขอ (d) สําหรับเชื่อมตอกับชุดรับสัญญาณเวลามาตรฐาน 

CCA1.4-T Time synchronization 
การปรับ เทียบเวลาของมาตรวัดพลั งงานไฟฟ าท่ีติดตั้ งใช งานทุกหนวยจะถูกควบคุม 
(Synchronize) ใหมีความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากท่ีสุดผานชองทางการสื่อสาร
ปรับเทียบเวลาในขอ CCA1.3-T (e) ท้ังนี้ตองติดตั้งระบบปรับเทียบเวลาของมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับสัญญาณ
นาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock Receiver) ท่ีติดตั้งไว
บริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น หรือจากแหลงเวลามาตรฐานอ่ืนท่ีเชื่อถือไดและ
เปนท่ียอมรับของ กฟผ. ในกรณีท่ีมาตรวัดมีเวลาเบี่ยงเบนไปจากเวลามาตรฐานจะตองทําการตั้ง
เวลาของมาตรวัดใหม ท้ังนี้ตองไดรับการยินยอมจาก กฟผ.กอน 

CCA1.5-T การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้ 

(a) ข อ มู ล ป ร ะ เภ ท  Load Profile ร าย ค าบ ทุ ก  1 5  น า ที  ป ระ ก อ บ ด ว ย ข อ มู ล 
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ Import) 
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงต่ํา (L-N) ท้ัง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn) 
และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซ่ึงสามารถเลือกบันทึกไดท้ังดานแรงสูงหรือแรงต่ํา 
(Ia, Ib, Ic) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 3 เดือน 

(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ขอ มูล  Active/reactive Demand (หรือ  Energy) ท้ั ง 4  Quadrants (Export และ 
Import) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน 

(c) ขอมูลประเภทคาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing  (Monthly/billing Energy) 
และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand)  
แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 1 ป 
(12 เดือน) 

(d) การบันทึกขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ท้ังนี้เพ่ือให
ม่ันใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญา 

CCA1.6-T การส่ือสารขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
ระบบโทรมาตร (AMR) คือ ระบบเรียกขอมูล คามาตรวัดพลังงานไฟฟา (Automatic Meter 
Reading (AMR) System) จากจุดซ้ือขายไฟฟาผานระบบสื่อสาร มาเก็บรวบรวมไวเปน
ฐานขอมูล ท่ีสวนกลาง กฟผ. 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA) 

CCTA-5 
 

(a) ระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR) 
System) จะตองสามารถสื่อสารกับมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดทุกหนวย เพ่ือวัตถุประสงค
การรวบรวมขอมูลท่ีบันทึกไวในมาตรวัดฯ และ/หรือ การตรวจสอบการทํางานของ 
มาตรวัดฯ ผานโครงขายระบบสื่อสารจากระยะไกล 

(b) อุปกรณสื่อสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของระบบสื่อสารท่ีใชงานและ
ตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ. 

CCA1.7-T Loss-of Potential Alarm 
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับติดตาม
ความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร 

CCA1.8-T Test Switches 
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ Watt/VAR transducer ตองมี test switch สําหรับ 
แยกวงจรใหมีอิสระตอกันในกรณีท่ีทําการบํารุงรักษาหรือการสอบเทียบมาตรวัด 

CCA1.9-T Power Supply for Metering Equipment 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ท่ีม่ันคง
นาเชื่อถือและเพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพ่ือใหม่ันใจวา มาตรวัด
พลังงานไฟฟาทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา 

CCA1.10-T อุปกรณปองกันวงจรแรงดัน 
ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอตองติดตั้ง Circuit breaker สําหรับปองกันการลัดวงจรของวงจร
แรงดันไฟฟาท่ี Junction box ดานแรงต่ําของหมอแปลงแรงดัน 

  
 
 



หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจาํหนาย 
สําหรับผูขอเชื่อมตออปุกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

 

 
 
 
 
 
 

 

หลักปฏิบัติ 
 
 

ระหวาง 
 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 และการไฟฟาฝายจําหนาย 

 
 
 

สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟา 
หรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

 



หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจาํหนาย 
สําหรับผูขอเชื่อมตออปุกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

CCD-1 
 

CC-D  หลักปฏบิัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับผูขอเช่ือมตอ
อุปกรณระบบผลติไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

  

CC1-D บทนํา 
 
CC1.1-D การไฟฟาฝายจําหนายมีการรับซ้ือไฟฟาจาก VSPP ท่ีมีขนาดกําลังผลิตต่ํากวาหกเมกะวัตต

เพ่ือขายพลังงานไฟฟาแกซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. พบวา การรับ
ซ้ือไฟฟาจาก VSPP ท่ีจุดจายไฟฟาของ กฟผ. บางจุดเกิดกระแสไฟฟาไหลยอนเขาระบบ 
กฟผ. เปนจํานวนมากและเพ่ือเปนการรองรับการขอเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟา 
(เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี, Microgrid) ท่ีจะมา
เขากับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายอีกเปนจํานวนมาก กฟผ. จึงจําเปนตอง
พิจารณาการเชื่อมตอทุกรายเพ่ือความม่ันคงระบบไฟฟาในภาพรวม 

CC1.2-D ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย ในกรณีท่ีมีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเชื่อมตอ
อุปกรณระบบผลิตไฟฟารวมถึงระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือยื่น
เสนอขายไฟฟาเปน VSPP หรือเพ่ือยื่นขอขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเปน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, 
ระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี, Microgrid 

  

CC2-D วัตถุประสงค 
 
CC2.1-D วัตถุประสงคของขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้  

เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย ในกรณีท่ีมีผูขอ
เชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟา รวมถึงระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายจําหนายท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงในการสงจายไฟฟา 

  

CC3-D การติดตอประสานงานระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนาย เมื่อมีผูขอ
เช่ือมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาหรือระบบไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา  

 
CC3.1-D ขอมูลการพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
CC3.1.1-D รายละเอียดขอมูลของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

การไฟฟาฝายจําหนายมีหนาท่ีในการจัดสงรายละเอียดขอมูลของโครงการของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผู เชื่อมตอ (เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี, 
Microgrid) รายละเอียดตามท่ีระบุใน CCA1 ใหแก กฟผ. เพ่ือใชเปนขอมูลการพิจารณาการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา  

CC3.1.2-D ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาในแงของผลกระทบตอ
ความม่ันคงระบบไฟฟาในภาพรวมกําหนดใหการไฟฟาฝายจําหนายจัดสงรายละเอียดขอมูล
ของ VSPP ดังตอไปนี้ คือ 



หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจาํหนาย 
สําหรับผูขอเชื่อมตออปุกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

CCD-2 
 

(a) โครงการของ VSPP ท่ีจายไฟฟาเขาระบบแลว 
(b) โครงการของ VSPP ท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว แตยังไมจายไฟฟาเขาระบบ 
(c) โครงการของ VSPP ท่ีไดการตอบรับซ้ือไฟฟาแลว แตยังไมลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
(d) โครงการของ VSPP ท่ียกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว แตอยูระหวางการอุทธรณ 

โดยแบงแยกตามจุดจายไฟฟาของ กฟผ. ประเภทเชื้อเพลิงและกําหนดปท่ีเริ่มตนจายไฟฟา
ใหแก กฟผ.  

ในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาท่ีเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาฝายจําหนาย โดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเพ่ิมเติมจะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และหากสงผล
กระทบทําใหเกิดปญหากับระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอจะตองเปน
ผูรับผิดชอบท้ังหมด หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมแจงขอมูลดังกลาวและ กฟผ. ตรวจพบใน
ภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 

CC3.2-D การพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาในดานผลกระทบตอความม่ันคงระบบ
ไฟฟาในภาพรวม 

 กฟผ. จะดําเนินการพิจารณาการเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีการไฟฟาฝาย
จําหนายจัดสงรายละเอียดขอมูลโดยการศึกษาระบบไฟฟาและหลักเกณฑท่ีใชในการศึกษา
ระบบไฟฟาเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สําหรับ
ผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต  
ภายหลังการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาในดานผลกระทบตอความม่ันคงระบบ
ไฟฟาในภาพรวมแลว กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาการเชื่อมตอดังกลาวใหการไฟฟาฝาย
จําหนายทราบภายใน 45 วัน หลังไดรับรายละเอียดขอมูลการพิจารณาการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาครบถวนและถูกตอง 

CC3.3-D การปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 
 ในกรณีท่ีรูปแบบการเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีผลกระทบดานความม่ันคงในการ

จายไฟฟาท่ีสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ใหการไฟฟาฝายจําหนายเปนผูพิจารณาและจัดสง
ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตามท่ี กฟผ.รอง
ขอตอไป เพ่ือให กฟผ. พิจารณารายละเอียดในรูปแบบการเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงในการจายไฟฟาท่ีสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ให
เปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สําหรับผูผลิตไฟฟา
ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 

 ภายหลังการพิจารณาแลวเสร็จ หากมีความจําเปนในการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. หรือการไฟฟาฝายจําหนายเพ่ิมเติม กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาการปรับปรุงระบบ
โครงขายไฟฟาเพ่ือรองรับรูปแบบการเชื่อมตอดังกลาวใหการไฟฟาฝายจําหนายทราบภายใน 
45 วัน หลังไดรับรายละเอียดขอมูลรูปแบบการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาครบถวนและ
ถูกตอง ท้ังนี้ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการปรับปรุงระบบ
โครงขายไฟฟาท้ังหมด โดย กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ของการไฟฟาฝายจําหนายในการเชื่อมตอของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตออุปกรณระบบผลิตไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงในการจายไฟฟา



หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝายจาํหนาย 
สําหรับผูขอเชื่อมตออปุกรณระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

CCD-3 
 

ท่ีสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. จนกวา กฟผ. และการไฟฟาฝายจําหนายไดดําเนินการปรับปรุง
ระบบโครงขายตามขอบเขตงานปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาท่ี กฟผ. แจงมาแลวเสร็จ 

CC3.4-D การดําเนินการเกี่ยวกับกระแสไฟฟาไหลยอน 
 สําหรับจุดจายไฟฟาของ กฟผ. ใด ๆ ท่ีมีการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟา รวมถึงระบบไฟฟาของ

การไฟฟาฝายจําหนายเกินกวาปริมาณความตองการไฟฟาจนเปนเหตุใหเกิดกระแสไฟฟาไหล
ยอนเขาระบบ กฟผ. ผานหมอแปลงหรืออุปกรณตาง ๆ ภายในสถานไีฟฟาแรงสูงของ กฟผ. นั้น 
การไฟฟาฝายจําหนายตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงขายไฟฟา 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
 
 

ของ 
 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 

สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 
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CC-O  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
  

CC1-O บทนํา 
  
CC1.1-O 
 

ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ ใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอ ดังนี้ 

- ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (Independent/Industrial Power Supplier : IPS)  
- ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
- ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ Microgrid 
- ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ท่ีไมเขาขายประเภทใด ๆ ท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการ

เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ฉบับนี้ 
ท่ีประสงคจะเชื่อมตอโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรกเปนผูขอเชื่อมตอประเภทอ่ืน 
รวมถึงเปนผูเชื่อมตอประเภทอ่ืนท่ีประสงคขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา และ/หรือ 
การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอภายในโรงไฟฟาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ  

CC1.2-O ท้ังนี้ ขอกําหนดสวนนี้ กฟผ. มีสิทธิท่ีจะประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ ได 
ตามความเหมาะสมในการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความม่ันคงระบบไฟฟาในภาพรวม ไมให
กระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานข้ันต่ําท่ีใช
ในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค การออกแบบรายละเอียด
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาโรงไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

CC1.3-O คําจํากัดความเพ่ิมเติมของผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน 
CC1.3.1-O ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (IPS) ไดแก ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตไฟฟา

ใชเองหรือขายใหผูใชไฟฟารายอ่ืน โดยไมผานระบบโครงขายของการไฟฟาหรือระบบไฟฟา
อ่ืน ซ่ึงไมมีขอบังคับในการควบคุมความถ่ีและแรงดันท่ีจุดติดตั้งมาตรวัด รวมถึงไมมีขอบังคับ
เรื่องระบบสื่อสาร 

CC1.3.2-O ผูมีระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ไดแก ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบกักเก็บพลังงาน 
ซ่ึง กฟผ. มีขอบังคับในการควบคุมความถ่ีและแรงดันท่ีจุดติดตั้งมาตรวัด รวมถึงตองมี
ความสามารถในการปฏิบัติตามคําสั่ งตามท่ี ศูนยควบคุมระบบไฟฟารองขอ และมี
ระบบสื่อสารตามท่ีกําหนด 

CC1.3.3-O ผู มีระบบ Microgrid ไดแก ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ ท่ีมีลักษณะเปน Microgrid ซ่ึงมี
ขอบเขตชัดเจน  มีจุด เชื่อมตอหลักกับระบบโครงขายไฟฟาเพียงสถานี ไฟฟาเดียว 
ประกอบดวยระบบผลิตไฟฟา ความตองการไฟฟา รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage System) (ถามี) และระบบควบคุมซ่ึงสามารถจัดการระบบผลิตและความตองการ
ไฟฟาภายใน ซ่ึง กฟผ. มีขอบังคับในการควบคุมความถ่ีและแรงดันท่ีจุดติดตั้งมาตรวัด รวมถึง
ตองมีความสามารถในการปฏิบัติตามคําสั่งตามท่ีศูนยควบคุมระบบไฟฟารองขอ และมี
ระบบสื่อสารตามท่ีกําหนด 

CC1.3.4-O ผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ ท่ีไมเขาขายประเภทใด ๆ ท่ีระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ฉบับนี้ กฟผ. จะพิจารณาดําเนินการตาม CC2.1-O 
เปนกรณีไป 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 

CCO-2 
 

CC1.4-O ขอบเขตของขอกําหนด 
 ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ฉบับนี้ ไมครอบคลุมเง่ือนไข

เก่ียวกับการเงิน กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดําเนินการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบ
ไฟฟาใหสามารถตอบสนองตอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน (Ancillary Service) 

  

CC2-O วัตถุประสงค 
  
CC2.1-O วัตถุประสงคของขอกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ มี

ดังนี้ 
(a) เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกับ

ระบบโครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพ
การใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ. 

(b) เพ่ือกําหนดขอกําหนดพ้ืนฐานอยางชัดเจน ครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอดาน
เทคนิคข้ันต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมท้ังรายละเอียดทาง
เทคนิคของอุปกรณไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งท่ีจุดเชื่อมตอ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอ่ืน ๆ และระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

(c) เพ่ือใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาเปนไปดวย
ความปลอดภัย ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 

(d) เพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
(ถามี) สําหรับระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอใหทํางานสอดคลองตาม
คุณลักษณะของระบบ กฟผ. 

 

CC3-O คุณลักษณะของระบบ กฟผ.  
  
CC3.1-O กฟผ. จะดําเนินการเพ่ือใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดต้ังมาตรวัดเปนไปตามเกณฑการ

ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ (ข้ึนอยูกับขอกําหนด CC3.2-O)  
(a) ความถ่ีระบบไฟฟาเทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง 

50.5 Hz (ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉินคาความถ่ีอาจมีความเบี่ยงเบน
มากกวา ±0.5 Hz) 

(b) คาแรงดันระบบไฟฟาเทากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันใหอยู
ในชวง ±5% ของ Base Voltage (ยกเวนในกรณีท่ีมีการรองขอหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ๆ ท่ี 
กฟผ. พิจารณาแลวเห็นสมควรและเปนประโยชนตอการควบคุมระบบไฟฟา กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในภาวะปกติเกินกวาคาท่ีกําหนดดังกลาว แตตองไมเกินกวา ±10% 
ของ Base Voltage) 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 
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(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะท่ีมีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางท่ี 1.1 (ยกเวนกรณีท่ีมี
การเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ) 
 

ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ  
230 kV หรือสูงกวา 
 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีไมใชจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคี่ 
ท่ีเปนจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคู 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THDV) = 3% 

 
(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage 

Unbalance ไวตามตารางท่ี 1.2 (ยกเวนกรณีท่ีมีการเกิด peak เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%) 

 
ตารางท่ี 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 

 
ระดับแรงดันไฟฟา ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%) 
230 kV หรือสูงกวา 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 
(e) แรงดันกระเพ่ือม กฟผ.จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ณ จุดติดตั้ง 

มาตรวัด ระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณท่ีมีความตองการไฟฟาซ่ึงทําใหเกิด
แรงดันกระเพ่ือมนั้นจะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวา  
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 
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ตารางท่ี 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะส้ัน (Pst) และคาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เม่ือรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพ่ือมท้ังหมดท่ีมีผลตอระบบ
ไฟฟา ณ จุดใด ๆ 

ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดตอรวม Pst Plt 
115 kV หรือต่ํากวา 1.0 0.8 
มากกวา 115 kV 0.8 0.6 

 

 
CC3.2-O 

 
สภาพการณตาง ๆ ท่ียกเวนในขอ CC3.1-O อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีระบบไมสามารถจัดหา active 
power และ/หรือ reactive power ได เพี ยงพอ หรืออาจมี เหตุการณ ใด  ๆ ท่ีจัดว าเป น 
Significant Incident เกิดข้ึน ในสภาพการณตาง ๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ใน
การรักษาสภาวะระบบใหเปนไปตามเง่ือนไขในขอ CC3.1-O 
กรณี Significant Incident ท่ีสงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ แตไมมีผลกระทบตอระบบ จะไม
พิจารณาเปนการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเง่ือนไขในขอ CC3.2-O นี้ 

  

CC4-O ขอปฏิบัติในการเช่ือมตอเขาระบบ  
  
CC4.1-O การย่ืนขอมูลการพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถยื่นคํารองและขอเสนอขอเชื่อมตอระบบไฟฟาแก กฟผ. ได  

โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาท่ีในการยื่นรายละเอียดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณใหแก กฟผ. 
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตาม
สิ่งแนบ CCA1 CCA2 และ CCA3) 
ในกรณีท่ีมีการเชื่อมตอผานระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอมีหนาท่ีสงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมตอระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา
ฝายจําหนายใหแก กฟผ. เพ่ือใชเปนขอมูลจุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 

CC4.2-O รายละเอียดขอมูลท่ีใชในการพิจารณาการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค 
 (a) ขอมูลท่ัวไปในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. กําหนดใหผูขอ

เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA1 และ CCA3 
(b) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟาท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส 

โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ กาซ
ชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2 

(c) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟา 
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 a) 

(d) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟา กําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 b) 

(e) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูสรางระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS) 
หรือเปนผูสรางหนวยผลิตไฟฟาท่ีใช BESS กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3 c) 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 

CCO-5 
 

ท้ังนี้ เนื่องจากรายละเอียดขอมูลเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมมาให 
ในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาท่ีเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาโดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ิมเติม 
จะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และกรณีท่ีพิจารณาแลวสงผลกระทบทําให
เกิดปญหากับระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การปรับปรุงระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของท้ังหมด  
หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมแจงขอมูลดังกลาวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. จะ
ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 

CC4.3-O การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ. 
 เพ่ือใหการเชื่อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความม่ันคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟา 

รวมถึงนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี 
กฟผ. กําหนด เม่ือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณใหแก 
กฟผ. แลว 

CC4.4-O หลักเกณฑท่ีใชในการศึกษาระบบไฟฟา  

 พิจารณาตามศักยภาพระบบสงไฟฟา (Grid Capacity) ซ่ึงครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้ 
(a) การศึกษาการไหลกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study) 
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study) 
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟาแบบชั่วครู (Transient Stability Study) 

กฟผ. จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟา เพ่ือรองรับการเชื่อมตออยางม่ันคงและมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานใหมีการลงทุนต่ําสุด โดยหลังจากการเชื่อมตอระบบสงไฟฟาของ กฟผ. 
จะตองรองรับเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 

CC4.4.1-O เกณฑท่ัวไป (General Criteria) 

 กําหนดใหอุปกรณไฟฟาในระบบทุกตัวตองทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันท่ีสภาวะปกติและ
ทํางานอยูภายใตคาขีดจํากัดแรงดันท่ีเหตุผิดปกติเม่ือเกิดเหตุการณท่ีมีอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งท่ีถูก
ใชงานอยูในระบบแลวเกิดหลุดออกจากระบบ (มาตรฐานความม่ันคง N-1) เชน สายสง 1 วงจร 
เกิดลัดวงจรแลวถูกปลดออกจากระบบ โดยอุปกรณไฟฟาท่ีใชศึกษาในสภาวะผิดปกติ ไดแก สาย
สง หมอแปลงและเครื่องกําเนิด  
ในการวางแผนระบบไฟฟา กฟผ. ไดกําหนดคาพิกัดท่ีภาวะปกติและเหตุผิดปกติของอุปกรณไฟฟา
ท่ีมีอยูในระบบภายหลังโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจายไฟฟาแลว ดังนี้ 

• คาขีดจํากัดแรงดันท่ีภาวะปกติ อยูในชวง 98 ถึง 105 % ของ Base Voltage 

• คาขีดจํากัดแรงดันท่ีเหตุผิดปกติ  อยูในชวง 92 ถึง 108% ของ Base Voltage 
 
 
 
 



ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกฟผ. 
ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำประเภทอื่น 
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CC4.4.2-O  เกณฑ์ในภำวะคงตัว (Steady – State Criteria)  

 โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจ ำกัดแรงดันที่ภำวะ
ปกติเมื่อระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. ท ำงำนที่ภำวะปกติ และรูปแบบของกำรไหลของก ำลังไฟฟ้ำใน
ระบบส่งไฟฟ้ำที่ภำวะปกติควรมีก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟส ำรองส ำหรับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเหลือ
ประมำณ 40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำควรจะท ำงำนอยู่ภำยในขีดจ ำกัดของก ำลังไฟฟ้ำรี
แอกทีฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ นอกจำกนี้กำรควบคุมแรงดันสำมำรถก ำหนดได้
จำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ แท็ปหม้อแปลงไฟฟ้ำและกำรชดเชยก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ เพ่ือให้มีค่ำควำม
สูญเสียในระบบไฟฟ้ำน้อยท่ีสุด 
โดยเมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจำกระบบไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อจะต้องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกินขีดจ ำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติได้โดยไม่ต้องมีกำร
แก้ไขระบบ แต่สำมำรถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบท ำงำนเร็ว รวมทั้งกำรตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
รีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือรักษำระบบไฟฟ้ำไว้ได้ 
กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ลัดวงจรในระบบไฟฟ้ำภำยหลังโรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. จะต้องท ำให้ค่ำกระแสลัดวงจรที่แต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงไม่เกิน 
85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ ำสุดในแต่ละสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงนั้น ๆ 

CC4.4.3-O  เกณฑ์ด้ำนเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ (Stability Criteria) 
โรงไฟฟ้ำของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษำเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ กฟผ. (Transient 
Stability) เมื่อเกิดกำรลัดวงจรแบบสำมเฟสบนสำยส่งวงจรใดวงจรหนึ่งหรือหม้อแปลงชุดใดชุด
หนึ่ง และมีกำรปลดวงจรที่เกิดกำรลัดวงจรนั้น ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหลังเกิดกำรลัดวงจร 
ดังนี้ 

4  ไซเคิล (80 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป 
5  ไซเคิล (100 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์ 
7  ไซเคิล (140 มิลลิวินำที) : ส ำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์ 

 

CC4.5-O กำรแจ้งค่ำใช้จ่ำย 
 กฟผ. จะแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขออนุญำตเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำย/

ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำ/ปรับปรุงระบบควบคุมและป้องกัน ค่ำออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งค่ำ
ศึกษำระบบไฟฟ้ำ) เพ่ือให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อพิจำรณำก่อนท ำสัญญำ ทั้งนี้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งหมด 

CC4.6-O กำรด ำเนินกำรในกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
CC4.6.1-O ภำยหลัง กฟผ. แจ้งอนุญำตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำพร้อมแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขออนุญำต

เชื่อมต่อระบบโครงไฟฟ้ำ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เป็นเงื่อนไข
ในกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำให้ครบถ้วนตำมที่ กฟผ. ก ำหนด 

CC4.6.2-O กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรก ำหนดวันเชื่อมต่อ โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของแผนงำน
ก่อสร้ำงระบบ ซึ่งหำกไม่แล้วเสร็จตำมแผน กำรเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ำเข้ำระบบจะส่งผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
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CC4.7-O การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเช่ือมตอ 
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ 

กฟผ. กอนการเชื่อมตอ และตองทดสอบระบบโครงขายไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอใหมี
ความพรอม เพ่ือใหม่ันใจไดวา เม่ือเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. แลว ความม่ันคง  
ความเชื่อถือได ความปลอดภัยและคุณภาพไฟฟายังคงเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังตอง
ใหขอมูลตามท่ี กฟผ. รองขอ เชน กําลังผลิตไฟฟา (MW), ท่ีอยูของโรงไฟฟา, คาดการณการผลิต
ไฟฟารายเดือน ลวงหนา 5 ป และคาดการณ Profile การผลิตไฟฟา หรือขอมูลอ่ืนท่ี กฟผ. รองขอ
ในภายหลัง 
สําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีทําการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝาย
จําหนายจะตองไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายจําหนายดังกลาวนั้นถึงความพรอมของระบบ
ตาง ๆ และไดรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว 

CC4.7.1-O คุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอท่ีอาจมีผลทําใหระดับคุณภาพไฟฟา ณ จุดติดตั้ง
มาตรวัดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 

  

คุณลักษณะอุปกรณไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอ* 

ก) พลังไฟฟารวมของลูกคาของผูเช่ือมตอ  ขนาด  ________ 

ขนาด  ________ 

    MW 

    MVAr 

ข) กรณผีูเช่ือมตอหรือลูกคาของผูเช่ือมตอมี หรือจะมีอุปกรณ หรือโหลดท่ีสรางกระแสฮารมอนิกเหลาน้ี 
ตองนําสงขอมูล ให กฟผ. ทราบลวงหนากอน เพ่ือประเมินคณุภาพไฟฟาในข้ันตน 

   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%, 
DC Drive 

ขนาด  ________ MVA 

   6-Pulse Converter With Large Inductor     ขนาด  ________ MVA 

   12-Pulse Converter      ขนาด  ________ MVA 

   AC Voltage Regulator ขนาด  ________ MVA 

   อ่ืน ๆ ……………………….………………………………… ขนาด  ________ MVA 

*  อางอิงตามขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม           

   โดยใหปรับเปลี่ยนเกณฑตามการแกไขปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวฉบับลาสดุ 
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CC5-O ขอกําหนดอุปกรณของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 
  
CC5.1-O อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ หมายถึง  

(a) อุปกรณและเครื่องจักรตาง ๆ ท่ีโรงไฟฟาเปนเจาของ โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา 
และเปนอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการผลิต ควบคุมหรือวัดคาพลังงานไฟฟาท่ี
โรงไฟฟาจายเขาระบบ 

(b) อุปกรณประกอบตาง ๆ สําหรับระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา 
และเปนอุปกรณท่ีจําเปนในการควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีจายเขา หรือรับจากระบบ 

(c) อุปกรณประกอบตาง ๆ สําหรับ Micro Grid โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา และเปน
อุปกรณท่ีจําเปนในการควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีจายเขา หรือรับจากระบบ 

อุปกรณของผูขอเชื่อมตอจะตองเปนไปตามขอกําหนดตาม CC5-O ดังนี ้
CC5.2-O ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ 
CC5.2.1-O อุปกรณของผูขอเชื่อม/ผูเชื่อมตอตอทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึงมี

การบํารุงรักษาท่ีสอดคลองตาม Prudent Utility Practice และตองสามารถทํางานไดเปนปกติ
ภายใตสภาวะเง่ือนไขของระบบตามท่ีกําหนดไวใน CC3.1-O 

CC5.2.2-O นอกเหนือจากท่ีระบุไวใน CC5.2.1-O อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายการจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามท่ีระบุไว 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 ยกเวนบางอุปกรณซ่ึงมีการ
ระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอ่ืน 

(b) อุปกรณตาง ๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากท่ีซ่ึงผานการรับรองตามขอกําหนด
การรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาท่ี กฟผ. ยอมรับ  

CC5.3-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (IPS) 
CC5.3.1-O ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีจายไฟฟาไดตาม

คุณลักษณะดังนี้ 
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองมีอุปกรณควบคุมการทํางานเพ่ือปองกันการจายไฟฟาเขาสู

ระบบไฟฟาของการไฟฟา ในขณะท่ีระบบไฟฟาของการไฟฟาไมมีไฟฟา โดยตองสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

(b) กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจายไฟฟาแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 

(c) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ท่ีจุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม 
CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 
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(d) ตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดติดตั้งมาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม CCA8 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนด
กฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 

CC5.4-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)  
CC5.4.1-O ขอกําหนดนี้จะพิจารณาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ BESS เทานั้น สวนระบบ ESS ประเภท

อ่ืน กฟผ. จะพิจารณาขอกําหนดพิเศษของ ESS แตละประเภทเปนกรณี ๆ ไป 
CC5.4.2-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานตามคุณลักษณะดังนี้ 

(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 
Unit: RTU) และระบบสื่อสาร เพ่ือใชในการเชื่อมตอ RTU ของผูขอใชบริการกับระบบ
ควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ท่ี กฟผ. กําหนด รวมท้ังทดสอบการเชื่อมตอ RTU 
กับ SCADA ของศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

(b) กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจายไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด 
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 

(c) ติดตั้งอุปกรณเพ่ือใหสามารถ Synchronization กับจุดเชื่อมตอระบบท่ีกําหนด 
(d) ตั้ งค า Setting ของ Frequency Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และ

กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 เพ่ือใหระบบ 
Under-frequency Load Shedding ของการไฟฟาทํางานกอนการปลดโรงไฟฟา ในกรณี
ท่ีเกิดเหตุการณขาดกําลังผลิตในระบบของการไฟฟา เพ่ือไมใหการควบคุมความถ่ีของระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟามีผลกระทบมากข้ึน 

(e) ตั้งคา Setting ของ Voltage Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 

(f) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ท่ีจุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรงุความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม 
CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุด
ตอไป 

(g) ตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดติดตั้งมาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม CCA8 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนด
กฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 
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CC5.4.3-O การควบคุมความถ่ี 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองออกแบบ จัดหาและติดต้ังอุปกรณโรงไฟฟาท่ีสามารถทํางานได 
ภายใตเง่ือนไขของความถ่ีในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปท่ี O-1)  

•    กรณีความถ่ีไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz  ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพ่ือทําใหความถ่ีของระบบไฟฟากลับมา
อยูท่ี 50.00 ± 0.5 Hz ท้ังนี้ความสามารถของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาตามสถานะการชารจ (State of Charge) 

•    กรณีท่ีความถ่ีสูงกวา 51.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปรับลดกําลังผลิตดวย
สัดสวน 40% ตอ 1 Hz ของกําลังผลิตขณะนั้น (Gradient Reduced Power At     
40%/Hz Of The Instantaneously Available Power) 

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

 
รูปท่ี O-1  แสดงชวงความถ่ีและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ 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 ข้ึนไป Voltage dead band  =  ± 0.5 kV  
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ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถทนตอสภาพแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพ้ืนท่ี 
Connected Area โดยมีเง่ือนไขการควบคุมการจาย Active Power และ Reactive Power ดังนี้ 
(รูปท่ี O-2) 

•    แรงดันระหวาง 15% – 110% ของ Base Voltage ตองรับ Reactive Power จาก
ระบบโครงขายไฟฟา หรือจาย Reactive Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟา โดย
สามารถลด Active Power ลงเปนสัดสวนกับแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลงได 

•    แรงดันระหวาง 0% – 15% ของ Base Voltage ตองจาย Reactive Power เขาสู
ระบบโครงขายไฟฟาเต็มท่ี ท่ีกระแส Ireactive เทากับคาพิกัดกระแสของอุปกรณ 
Inverter และตองจาย Active Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟาโดยเร็วท่ีสุด 
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รูปท่ี O-2 แสดงชวงแรงดันและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ BESS 

กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอจากระบบโครงขายไฟฟา หากแรงดันในระบบ
โครงขายไฟฟาขณะนั้นสูงกวา 40% ของ Base Voltage ผูเชื่อมตองสามารถขนานกลับเขาสูระบบ
โครงขายไดภายใน 2 วินาที 

CC5.4.5-O ระยะเวลาการตอบสนอง (Step response time) และอัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงพลังไฟฟา 
(Ramp rate) 
ท้ังนี้ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณท่ีมี Step response time 
และ Ramp rate ตามท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 

CC5.5-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับ Microgrid 
CC5.5.1-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีขนาดกําลังการผลิตของหนวยผลิตไฟฟาภายในรวมกันมากกวา       

10 เมกะวัตต ตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีจายไฟฟาไดตามคุณลักษณะดังนี้ 
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 

Unit: RTU) และระบบสื่อสาร เพ่ือใชในการเชื่อมตอ RTU ของผูขอใชบริการกับระบบ
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ควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย
ควบคุมระบบไฟฟาตาม Input-Output ท่ี กฟผ. กําหนด รวมท้ังทดสอบการเชื่อมตอ RTU 
กับ SCADA ของศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

(b) กฟผ. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมสําหรับการจายไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด 
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 

(c) ติดตั้งอุปกรณเพ่ือใหสามารถ Synchronization กับจุดเชื่อมตอระบบท่ีกําหนด  
(d) ตั้งคา setting ของ Frequency Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 เพ่ือใหระบบ Under-
frequency Load Shedding ของการไฟฟาทํางานกอนการปลดโรงไฟฟา ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณขาดกําลังผลิตในระบบของการไฟฟา เพ่ือไมใหการควบคุมความถ่ีของระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟามีผลกระทบมากข้ึน 

(e) ตั้งคา Setting ของ Voltage Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ. และกําหนดให 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA4 

(f) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ท่ีจุดติดตั้ง
มาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียด
ขอมูลตามสิ่งแนบ CCA7 โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับ
ใชตามฉบับลาสุดตอไป 

(g) ตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดติดตั้งมาตรวัดเกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินท่ีกําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA8 โดยหากมีการปรับปรุง
ขอกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป 

 (h) ในกรณีท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอประสงคติดตั้งอุปกรณสําหรับโรงไฟฟา ท้ังชนิดท่ีไมใช
อุปกรณ Inverter และใชอุปกรณ Inverter หรือ BESS ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน 
CC5.4-S และ CC5.5-S โดยแยกตามชนิดของอุปกรณ 

CC5.5.2-O อุปกรณของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีใชในการปลดโรงไฟฟา 
(a) โรงไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณเพ่ือปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

เพ่ือความม่ันคง 
(b) โรงไฟฟาอาจถูกกําหนดใหปลดเครื่องออกจากระบบไฟฟาโดยอัตโนมัติจากการกําหนด

หนาท่ีหรือปลดโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาผาน Remote Control เพ่ือความม่ันคงในระบบ 
เม่ือโรงไฟฟาปลดออกโดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไมขนานเครื่องกลับเขามาโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากศูนยควบคุมระบบไฟฟา 
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CC5.5.3-O ระบบปองกัน 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาตามมาตรฐานระบบปองกันของการไฟฟา 
ในการปองกัน Fault ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานของโรงไฟฟาและดานของการไฟฟา 

CC5.5.4-O คุณภาพไฟฟา 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณโรงไฟฟาใหสามารถจายไฟฟาไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟาเก่ียวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage Unbalance และ Resonance 

CC5.5.5-O การควบคุมแรงดัน (kV Control) 
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โรงไฟฟาทุกประเภทตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดันแก

ศูนยควบคุมระบบไฟฟา โดยจะตองจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไวอยางนอย 4 Mode ดังนี ้
 (a) Remote High Side Voltage Control คือ การควบคุมแรงดันดาน High Side ของ 

Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการไปถึงระบบ
ควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ Digital ให
ครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีท้ัง Primary และ Backup ตามมาตรฐาน
ของระบบ SCADA 

(b) Remote High Side MVAR Control คือ  การควบคุม Reactive Power ด าน  High 
Side ของ Generator Transformer โดยศูนยควบคุมระบบไฟฟาจะไม Remote สั่งการ
ไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟา แตจะสงคําสั่งการควบคุมใหผูเชื่อมตอดําเนินการ ผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ 
Digital ใหครอบคลุมการใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีท้ัง Primary และ Backup 
ตามมาตรฐานของระบบ SCADA 

(c) Local High Side Voltage Control คือ  การควบ คุมแรงดั นด าน  High Side ของ 
Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุ
สุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน 
High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง โดยรับคําสั่ง
การจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรืออ่ืน ๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร 

(d) Local High Side MVAR Control คือ การควบคุม Reactive Power ดาน High Side 
ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
เหตุสุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเชื่อมตอระหวางศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากับโรงไฟฟาใชงานไมได ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองสามารถควบคุม Reactive 
Power ดาน High Side ของ Generator Transformer โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเอง 
โดยรับคําสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ Voice Communication หรือ
อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร 
ในกรณีท่ีใช Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ตองใช Voltage Droop ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1 Unit ข้ึนไปท่ี
เชื่อมตอเขากับบัสหรือระบบสง โดย Voltage Droop นี้ตองสามารถเพ่ิม-ลด MVar ใน



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 
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ทิศทางเดียวกัน และปรับให MVar ของแตละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาท่ี
ระบุใน Capability Curve 
สําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีใชอุปกรณ Inverter จะตองสามารถ Remote ไป
ควบคุมแรงดันตามท่ีศูนยควบคุมระบบไฟฟาสั่งการได 

CC5.5.6-O ขอกําหนดอุปกรณสําหรับโรงไฟฟาชนิดท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 
CC5.5.6.1-O การควบคุมความถ่ี 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีสามารถทํางานได ภายใต
เง่ือนไขของความถ่ีในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปท่ี O-3) 

•    กรณีความถ่ีไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz  ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพ่ือทําใหความถ่ีของระบบไฟฟากลับมา
อยูท่ี 50.00 ± 0.5 Hz โดยในชวงเวลาดังกลาวผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะไดรับการ
ยกเวนจากเง่ือนไขท่ีเก่ียวของหลังวันเริ่มตนซ้ือขายไฟฟา 

•    กรณีความถ่ีต่ํากวา 48.00 Hz หรือสูงกวา 51.00 Hz ตอเนื่องเกิน 1 นาที ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออก
จากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

•    กรณีความถ่ีต่ํากวา 47.90 Hz หรือสูงกวา 51.10 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาไดโดยไมถือเปนเหตุจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

 
รูปท่ี O-3 แสดงชวงความถ่ีและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ Microgrid  

ท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
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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 ข้ึนไป Voltage dead band  =  ± 0.5 kV  
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจาก
ระบบโครงข ายไฟฟ าของการไฟฟ าได โดยไม ถือเป น เหตุของผู ขอ เชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ  
ดังนี้ (รูปท่ี 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  
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รูปท่ี O-4 แสดงชวงแรงดันและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ Microgrid  

ท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 

 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 

CCO-16 
 

CC5.5.7-O ขอกําหนดพิเศษของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดท่ีใชอุปกรณ Inverter 
ขอกําหนดนี้ใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับการพิจารณารายละเอียดในการเชื่อมตอโรงไฟฟาท่ีใช 
Inverter ในกระบวนการผลิตไฟฟา (เชน กังหันลมประเภท Full-Converter หรือ DFIG หรือ
เซลลแสงอาทิตย หรือ BESS) เขากับระบบโครงขายไฟฟา 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบโครงขายไฟฟาจะข้ึนกับบริเวณของโครงขายไฟฟาท่ีโรงไฟฟา
เชื่อมตอ ดังนั้น การไฟฟาจะทําการพิจารณาเปนราย ๆ ไป ท้ังนี้เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟา 

CC5.5.7-1O เพ่ือใหอุปกรณโรงไฟฟาหรือระบบผลิตไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีคุณภาพสอดคลองกับ
แบบจําลองทางคอมพิวเตอรท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ เพ่ือ
รักษาความม่ันคงระบบไฟฟา ดังนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดผลการทดสอบ
คาพารามิเตอรท่ีสําคัญและวิธีการทดสอบเทคโนโลยีท่ีระบบผลิตไฟฟาสามารถทําไดตามท่ีผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชจากสถาบันหรือหนวยงานทดสอบท่ีนาเชื่อถือ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

a) ระบบผลิตไฟฟาจะตองผานการทดสอบจากหองทดสอบท่ี กฟผ. ยอมรับ 
b) หองทดสอบตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานหองทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผาน

การตรวจสอบสอบจากหนวยงาน/สถาบันท่ีเปนกลางในประเทศท่ี กฟผ. ยอมรับ 
c) ระบบผลิตไฟฟาท่ีผานการทดสอบจากหองทดสอบในตางประเทศตองไดรับการตรวจสอบ

และรับรองผลการทดสอบจากหนวยงาน/สถาบันท่ีเปนกลางในประเทศหรือ กฟผ. กอน 
ในกรณีท่ีผลการทดสอบคาพารามิเตอรท่ีสําคัญไมตรงกับแบบจําลองทางคอมพิวเตอรท่ีผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ใหผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอตองปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาดังกลาวใหอยูในเกณฑท่ี กฟผ. ยอมรับ หรือในบางกรณี  
ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่ อมตอตองรับผิดชอบการปรับปรุงระบบไฟฟาท่ี ไดรับผลกระทบจาก
คาพารามิเตอรท่ีสําคัญของระบบผลิตไฟฟาท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดเปลี่ยนแปลงไป โดย กฟผ. 
เปนผูแจงคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาดังกลาว และหากมีขอบเขตการปรับปรุงระบบ
ผลิตไฟฟาในสวนของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กฟผ. จะแจงใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอดําเนินการ
ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟา ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองดําเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาให
แลวเสร็จกอนการจายไฟฟาเขาระบบ 

CC5.5.7.2-O การควบคุมความถ่ี 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณโรงไฟฟาท่ีสามารถทํางานได 
ภายใตเง่ือนไขของความถ่ีในระบบไฟฟาดังตอไปนี้ (รูปท่ี O-5)  

•    กรณีความถ่ีไมอยูในชวง 49.50 - 50.50 Hz  ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพ่ือทําใหความถ่ีของระบบไฟฟากลับมา
อยูท่ี 50.00 ± 0.5 Hz ท้ังนี้ในการเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟาใหเปนไปตามความสามารถของ
กําลังผลิตไฟฟาคงเหลือ 

•    กรณีท่ีความถ่ีสูงกวา 51.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปรับลดกําลังผลิตไฟฟา
ดวยสัดสวน 40% ตอ 1 Hz ของกําลังผลิตไฟฟาขณะนั้น (Gradient Reduced 
Power At 40 %/Hz Of The Instantaneously Available Power) 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 
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•    กรณีความถ่ีต่ํากวา 47.00 Hz หรือสูงกวา 52.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมตอโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาได 

 
รูปท่ี O-5  แสดงชวงความถ่ีและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ Microgrid 

ท่ีใชอุปกรณ Inverter 

CC5.5.7.3-O การควบคุมแรงดัน 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองรักษาแรงดันใหอยูในชวง Voltage dead band ดังนี ้ 
ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band            =  ± 0.3 kV 
ระดับแรงดันตั้งแต 69 kV ข้ึนไป Voltage dead band  =  ± 0.5 kV  
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถทนตอสภาพแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพ้ืนท่ี 
Connected Area โดยมีเง่ือนไขการควบคุมการจาย Active Power และ Reactive Power ดังนี้ 
(รูปท่ี O-6) 

•    แรงดันระหวาง 15% – 110% ของ Base Voltage ตองรับ Reactive Power จาก
ระบบโครงขายไฟฟา หรือจาย Reactive Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟา โดย
สามารถลด Active Power ลงเปนสัดสวนกับแรงดันท่ีเปลี่ยนแปลงได 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอื่น 
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•    แรงดันระหวาง 0% – 15% ของ Base Voltage ตองจาย Reactive Power เขาสู
ระบบโครงขายไฟฟาเต็มท่ี ท่ีกระแส Ireactive เทากับคาพิกัดกระแสของอุปกรณ 
Inverter และตองจาย Active Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟาโดยเร็วท่ีสุด 
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รูปท่ี O-6 แสดงชวงแรงดันและหนาท่ีของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีระบบ Microgrid 

ท่ีใชอุปกรณ Inverter 

กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟา หากแรงดันในระบบ
โครงขายไฟฟาขณะนั้นสูงกวา 40% ของ Base Voltage ผูเชื่อมตองสามารถขนานกลับเขาสูระบบ
โครงขายไดภายใน 2 วินาที  

  

CC6-O REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS 
  
 ขอมูลการวางแผนดานปฏิบัติการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดขอมูลการวางแผนท่ีผูขอ

เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเง่ือนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเปนภายหลังจากท่ีโรงไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา โดยคาท่ีทําการปรับปรุงใหม
จะเรียกวา Registered Operating Characteristics ซ่ึงจะสะทอนคาความสามารถจริงของเครื่อง 
สอดคลองตาม Prudent Practice 
 
 
 
 

  



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ. 
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CC7-O ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณที่จะเช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. 

  
CC7.1-O ในการเชื่อมตอระบบ/อุปกรณของผูขอเชื่อมตอระหวางโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

จะใช circuit breaker ท่ีมีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุด
เชื่อมตอนั้น โรงไฟฟาสามารถขอให กฟผ. จัดสงคากระแสลัดวงจรและคาพิกัด circuit breakers 
ของ กฟผ. ซ่ึงติดตั้งท่ีจุดเชื่อมตอในปจจุบันรวมถึงท่ีวางแผนในอนาคต คากระแสลัดวงจรสูงสุดท่ี
จุดเชื่อมตอ จะตองไมเกินกวา 

(a) 63 kA หรือ 50 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับแรงดัน 
500 kV และ 230 kV 

(b) 40 kA และไมเกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ สําหรับระบบไฟฟาท่ีมีระดับแรงดัน 115 kV และ 
69 kV 

CC7.2-O Interconnection system Protection Arrangements 
CC7.2.1-O ระบบปองกันของผูขอเช่ือมตอและการเช่ือมตอเขากับระบบสงของ กฟผ. จะตองเปนไปตาม

ขอกําหนดข้ันต่ําท่ีระบุไวใน CC7.2.2-O นี้ เพ่ือลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ใหนอยท่ีสุด
เม่ือเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟา 

CC7.2.2-O Fault Clearing Time 
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณของผูขอเชื่อมตอซ่ึงตอตรง

เขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. หรือเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. ซ่ึงตอตรงเขากับอุปกรณของผูขอเชื่อมตอโดยชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับตั้งแตเริ่มเกิด
เหตุผิดปกติจนถึง circuit breaker สามารถดับอารกไดสนิท ซ่ึงตองมีชวงเวลาไมเกินกวา
ขอกําหนดดังนี้ 
(i)      80 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 100 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 140 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(b) ท้ังผูขอเชื่อมตอและ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง (backup) เผื่อกรณีท่ีระบบ
ปองกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซ่ึงระบบปองกันสํารองท้ังสองชุดนี้จะทํางาน
ประสานเพ่ือใหสามารถทําการปลดวงจรเปนลําดับข้ันได (discrimination) โดยระบบ
ปองกันสํารองของโรงไฟฟาจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ใน
ระหวางท่ีระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลัง
ทําการ clear fault ท่ีเกิดข้ึนในระบบโครงขายไฟฟา 
นอกจากนี้ เพ่ือปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา จึง
ควรท่ีจะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวท่ี 1.5 วินาที ซ่ึงจะ
ทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารองของ กฟผ. 

(c) circuit breaker ท่ีทําหนาท่ีตัดกระแสลัดวงจรซ่ึงติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอโรงไฟฟา
เขากับระบบโครงขายไฟฟา กฟผ. ท่ีจุดเชื่อมตอใด ๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง circuit 
breaker failure protection เพ่ิม ในกรณีเหตุการณท่ี circuit breaker ทํางานผิดพลาดไม
สามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาท่ีกําหนด circuit breaker failure protection 
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จะทําการสั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซ่ึงอยูติดกับ circuit breaker ตัวท่ีทํางาน
ผิดพลาดดังกลาว เพ่ือตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้ 
(i)     200 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 200 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 300 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(d) Target Dependability Index ของระบบปองกันตองไมต่ํากวา 99.5% คานี้เปนการวัด
ความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนท่ีเกิดความ
ผิดปกติไดสําเร็จ 

CC7.3-O การจัดเตรียมอุปกรณ 
CC7.3.1-O ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบปองกันสําหรับการเช่ือมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา กฟผ.  

รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณในระบบควบคุมและปองกันดังกลาวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบ 
CCA6  
ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลยปองกันสําหรับการเชื่อมตอของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเขาในระบบ ท้ังนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของรีเลยใน “EGAT 
Accepted Relay List” เพ่ือใหม่ันใจวารีเลยท่ี กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานใน
ระบบปองกันดังกลาวจะสามารถทํางานเขากันได 

CC7.3.2-O Metering System 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเง่ือนไขท่ี
ระบุใน CCA1-O เพ่ือวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผลิตหรือรับ
จากระบบโครงขายไฟฟาได 

  

CC8-O ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร  
  
CC8.1-O สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา 
CC8.1.1-O  อุปกรณส่ือสารของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพ่ือใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสาร
สําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ กฟผ. โดยเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX) 
หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอ่ืน ๆ ของโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และ กฟผ. เขา
ดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรือ อาจ
เปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอ่ืน ๆ ตามท่ี กฟผ. กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะ
เปนตัวสงคาสัญญาณนาฬิกาใหกับระบบชุมสายโทรศัพทท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ (Clock 
synchronization) เพ่ือควบคุมจังหวะการรับสงขอมูลใหตรงกัน  
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน 
SIP (SIP Trunk) ได ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้ 

• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ท่ีหองควบคุม
ของโรงไฟฟ าผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ เพ่ือติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟ า  
จํานวน 1 เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม 
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• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ท่ีหองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

• ระบบโทรศัพทจากผู ใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละ
หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

CC8.1.2-O ความพรอมใชงานไดของระบบส่ือสาร 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหคาความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสารท่ีกลาวมาขางตนมี
คาไมต่ํากวา 99.9% ของเวลาใชงาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเกิดขัดของ และไมไดรับการแกไขหลังจากไดรับเอกสารแจงเตือนจาก 
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงแผนการดําเนินการแกไขให 
กฟผ. พิจารณา และ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกลาวแลว แตผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

CC8.2-O สําหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 
 อุปกรณส่ือสารของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพ่ือใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. ดังนี ้

CC8.2.1-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีปริมาณมากกวา 10 เมกะวัตต ตองจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูล
ระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุมระบบไฟฟาดวยระบบ Real-time โดยติดตั้ ง Remote 
Terminal Unit (RTU) ท่ีใชกับ Protocol ท่ีไดรับการยอมรับจาก กฟผ. จํานวนไมนอยกวา 2 
port (ไมนอยกวา 2 IP Address) ซ่ึงสามารถทํางานรวมกับระบบ Redundant Master System 
ของแตละ Control Center โดย RTU จะทําหนาท่ีรับสงขอมูลเพ่ือให EGAT Control Center 
(NCC BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา และจะตองทําการ
เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยจุดเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับระบบสื่อสาร เพ่ือการสงสัญญาณขอมูล
ของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา   

CC8.2.2-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสารสําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรง
กับ กฟผ. โดยเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX) หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอ่ืน ๆ ของ
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS ในการสง
สัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอ่ืน ๆ ตามท่ี กฟผ. 
กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปนตัวสงคาสัญญาณนาฬิกาใหกับระบบ
ชุมสายโทรศัพทท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (Clock synchronization) เพ่ือควบคุมจังหวะการ
รับสงขอมูลใหตรงกัน  
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน 
SIP (SIP Trunk) ได ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้ 

• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ท่ีหองควบคุม
ของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพ่ือติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 
เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม 
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• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ท่ีหองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

• ระบบโทรศัพทจากผู ใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละ
หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

CC8.2.3-O ความพรอมใชงานไดของระบบส่ือสาร 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหคาความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสารท่ีกลาวมาขางตนมี
คาไมต่ํากวา 99.9% ของเวลาใชงาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเกิดขัดของ และไมไดรับการแกไขหลังจากไดรับเอกสารแจงเตือนจาก 
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงแผนการดําเนินการแกไขให 
กฟผ. พิจารณาและ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกลาวแลว แตผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

CC8.3-O สําหรับ Microgrid 
 อุปกรณส่ือสารของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ 

ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพ่ือใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอและระบบโครงขายของ กฟผ. ดังนี ้

CC8.3.1-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีขนาดกําลังการผลิตของหนวยผลิตไฟฟาภายในรวมกันมากกวา       
10 เมกะวัตต ตองจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ดวยระบบ Real-time โดยติดตั้ง Remote Terminal Unit (RTU) ท่ีใชกับ Protocol ท่ีไดรับการ
ยอมรับจาก กฟผ. จํานวนไมนอยกวา 2 port (ไมนอยกวา 2 IP Address) ซ่ึงสามารถทํางาน
รวมกับระบบ Redundant Master System ของแตละ Control Center โดย RTU จะทําหนาท่ี
รับสงขอมูลเพ่ือให  EGAT Control Center (NCC BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและ
ควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา และจะตองทําการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
โดยจุดเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเปนไปตามขอกําหนด
เก่ียวกับระบบสื่อสาร เพ่ือการสงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนยควบคุมระบบไฟฟา   

CC8.3.2-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองติดตั้งชองทางการสื่อสารสําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรง
กับ กฟผ. โดยเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท (IP-PBX) หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพทใหมอ่ืน ๆ ของ
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและ กฟผ. เขาดวยกัน ดวย E1 Qsig หรือ E1 CAS ในการสง
สัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเปนเทคโนโลยีเชื่อมตอใหมอ่ืน ๆ ตามท่ี กฟผ. 
กําหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพทของ กฟผ. จะเปนตัวสงคาสัญญาณนาฬิกาใหกับระบบ
ชุมสายโทรศัพทท่ีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (Clock synchronization) เพ่ือควบคุมจังหวะการ
รับสงขอมูลใหตรงกัน  
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถเชื่อมตอดวยมาตรฐาน 
SIP (SIP Trunk) ได ซ่ึงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองจัดใหมีเลขหมายโทรศัพทดังตอไปนี้ 

• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ท่ีหองควบคุม
ของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพ่ือติดตอกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 
เลขหมายสําหรับแตละหองควบคุม 
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• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ท่ีหองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

• ระบบโทรศัพทจากผู ใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละ
หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

CC8.3.3-O ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอท่ีมีขนาดกําลังการผลิตของหนวยผลิตไฟฟาภายในรวมกันมากกวา       
10 เมกะวัตต ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
สําหรับผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 MW ในหัวขอ CC8.1.2-S CC8.1.4-S 
CC8.2-S และ CC8.3-S 
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CCA1-O ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) 
  
 ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา

และอุปกรณประกอบ รวมท้ังบํารุงรักษาใหระบบทํางานอยางถูกตองตามขอกําหนด
ตลอดเวลาท่ีมีการซ้ือขายและ/หรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาผานจุดเชื่อมตอ โดยมี
รายละเอียดตามขอกําหนดนี้ ท้ังนี้ตําแหนงท่ีติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขา
ไปตรวจสอบและอานคาพลังงานไฟฟาไดสะดวก ท้ังนี้ระบบมาตรวัดไฟฟา ตองประกอบดวย 

CCA1.1-O ความตองการท่ัวไป (General Requirement) 
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขายใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขายหรือ

ไหลผาน ณ จุดเชื่อมตอระหวางระบบไฟฟาของ กฟผ. กับระบบไฟฟาของผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือการซ้ือขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพ่ือเปนการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯ หลัก (Main Metering Equipment) และ 
ระบบมาตรวัดฯ รอง (Backup Metering Equipment) 

(c) ระบบมาตรวัดฯ หลัก และระบบมาตรวัดฯ รองตองเปนอิสระตอกัน  
(d) ตองไมมีอุปกรณ อ่ืนนอกเหนือจากอุปกรณระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา ติดตั้งอยู

ภายในวงจรของระบบมาตรวัดฯ หลัก  
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบทุกหนวยท่ีติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ

หลักและระบบมาตรวัดฯ รองจะตองรองรับการสื่อสารขอมูลจากระบบ Software 
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter 
Reading (AMR) System)  ท้ังนี้มาตรวัดฯ และอุปกรณประกอบจะตองไดรับการ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน 

CCA1.2-O Instrument Transformers เพ่ืออานคากระแสและแรงดันไฟฟาสงไปใหมาตรวัดฯ หลัก 
(main energy meter) และ มาตรวัดฯ รอง (backup energy meter) ตองติดตั้งครบท้ัง
สามเฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้ 

(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT) 

• CT แตละหนวย ตองประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ     
มาตรวัดฯ หลักและมาตรวัดฯ รองตามลําดับ 

• ความแมนยําของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ท่ีเทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน ณ 
เวลานั้น 

• กระแสพิกัดทางดานแรงต่ําของ CT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของ  
มาตรวัดพลังงานไฟฟา 

• Burden: ตองมีขนาด ท่ี เหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 
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(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)   

• ตองเปนชนิด Inductive Voltage Transformer  แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุดขดลวด 2 ชุด (2windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดฯ หลักและ
มาตรวัดฯ รองตามลําดับ 

• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ท้ัง 2 ชุด ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Class 
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI 
C57.13 หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ท่ีเทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใช
งาน ณ เวลานั้น 

• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ท้ัง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของ   
มาตรวัดพลังงานไฟฟา 

• Burden: ตองมีขนาดท่ี เหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัด ท่ี ใช งาน  Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 

CCA1.3-O มาตรวัดพลังงานไฟฟา 
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟา แตละหนวยตองเปนชนิดอิเล็กทรอนิกสรองรับการวัดวงจร 

ไฟฟาประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดท้ัง 
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy) 

(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Active Energy ตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ท่ี
เทียบเทากันซ่ึงเปนฉบับลาสุดท่ีประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy 
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5 

(c) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองสามารถวัดคา ประมวลผลและบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟา
แยกตามอัตราคาไฟฟา (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํากวา 4 อัตรา สามารถบันทึก
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 ท้ั 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) และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ 
Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate 

CCA1.4-O Time synchronization 
เวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟาท่ีติดตั้งใชงานทุกหนวยจะถูกควบคุม (Synchronize) ใหมี
ความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากท่ีสุด ท้ังนี้ตองติดตั้งระบบตั้งเวลาของมาตรวัด
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) ท่ีติดตั้งไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้น ๆ 
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CCA1.5-O การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา 
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้ 

(a) ข อ มู ล ป ระ เภ ท  Load Profile ร ายค าบ ทุ ก  1 5  น า ที  ป ระกอบ ด วย ข อ มู ล 
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ Import) 
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงตํ่า (L-N) ท้ัง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn) 
และคากระแสของวงจรระบบมาตรวดั ซ่ึงสามารถเลือกบันทึกไดท้ังดานแรงสูงหรือแรง
ต่ํา (Ia, Ib, Ic) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม ตํ่ากวา         
3 เดือน 

(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเปนตองใชงาน) ประกอบดวย
ขอมูล Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ 
Import) ท้ังนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน 

(c) ขอมูลประเภท คาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing  (Monthly/billing 
Energy) และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum 
Demand) แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 1 ป (12 เดือน) 

(d) การบันทึกขอมูลขางตนจะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ท้ังนี้เพ่ือให
ม่ันใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

CCA1.6-O Loss-of Potential Alarm 
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟาตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร 

CCA1.7-O Test Switches 
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ watt/var transducer ตองมี test switch แยกจาก
กัน เพ่ือใชในการทดสอบการทํางานของอุปกรณดังกลาวรวมกับ external source หรือ    
CT / VT (ใช multipole test plug) 

CCA1.8-O Power Supply for Metering Equipment 
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) ท่ีม่ันคงนาเชื่อถือ
และเพียงพอสําหรับอุปกรณในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพ่ือใหม่ันใจวา มาตรวัดพลังงาน
ไฟฟาทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา 

  
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL APPENDIX  

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-1 
 

 

CCA1 ขอมูลทั่วไปในการขอเช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
 
ขอมูลผูขอเช่ือมตอ 

1.  ชื่อเต็มของผูขอเชื่อมตอ (บริษัท)  

  

 

2.  ท่ีอยูของผูขอเชื่อมตอหรือบริษัทใหใชท่ีอยูของท่ีตั้งของสํานักงานท่ีจดทะเบียนแลวหรือสํานักงานใหญ 

  

 

 

3.  หมายเลขโทรศัพท  

4.  หมายเลขโทรสาร  

5.  ชื่อผูติดตอ  

6.  ท่ีอยูของผูติดตอ (หากตางจากขอ 2 )  

 

7.  อีเมล  
 

ประเภทการเช่ือมตอ ประเภทเทคโนโลยีท่ีใช * 

 ผูผลิตไฟฟ าท่ี มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ า
ขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต 

 เครื่องกําเนิดไฟฟ า ท่ี ไม ใช อุปกรณ 
Inverter 

 ผูผลิตไฟฟ าท่ี มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ า
ขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต 

 เค รื่ อ ง กํ า เนิ ด ไฟ ฟ า ท่ี ใช อุ ป ก รณ 
Inverter (เชน PV, WT เปนตน) 

 ผูผลติไฟฟา Hydro Floating Solar 
 

 ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 

 ผู ใช บ ริ ก าร ระบ บ ส ง  (Third Party 
Access : TPA) 

* กรณีใชเทคโนโลยีมากกวา 1 ประเภท ใหเลือกให
ครบถวน 

 ผูผลิตไฟฟาประเภทอ่ืน  
(เชน IPS, ESS, Microgrid) 

 

    



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-2 
 

ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

a) สําหรับผูผลิตไฟฟาไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต 

กําหนดวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :    

กําหนดวันเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย (SCOD)  :   

ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :   

จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) : 

กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) : 

ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา (MW) :   

ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดท่ีจายเขาระบบสง (MW) :   

ปริมาณพลังไฟฟาต่ําสุดท่ีจายเขาระบบสง (MW) :   

ความตองการพลังไฟฟาสํารองท่ีขอใชจากการไฟฟา (MW) :   

รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / อ่ืน ๆ) :   

แผนท่ีและแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีตั้งของโรงไฟฟา พรอมท้ังคาพิกัด latitude และ longitude ของ 
Switchyard หนาโรงไฟฟา ในรูปแบบ Google Earth File (*.kmz) 

(b) สถานท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 
รวมถึงแผนท่ีการเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟาและระบบปองกัน 
(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา 

(d) รูปแบบการจัดเรียงบัสท่ี Switchyard หนาโรงไฟฟาเบื้องตน  
 
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูท่ีขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ีกําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-3 
 

b) สําหรับผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต  

กําหนดวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :    

กําหนดวันเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย (SCOD)  :   

ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :   

จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) : 

กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) : 

ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา (MW) :   

ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดท่ีจายเขาระบบสง (MW) :   

ปริมาณพลังไฟฟาต่ําสุดท่ีจายเขาระบบสง (MW) :   

ความตองการพลังไฟฟาสํารองท่ีขอใชจากการไฟฟา (MW) :   

รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / ผานการไฟฟาจําหนาย / อ่ืน ๆ) :   

จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟา ของ กฟภ.) : 

(กรณีเชื่อมตอผานการไฟฟาฝายจําหนาย ขอใหแนบหนังสือยืนยันทายเอกสารฉบับนี้) 

แผนท่ีและแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีตั้งของโรงไฟฟา พรอมท้ังคาพิกัด latitude และ longitude ของ 
Switchyard หนาโรงไฟฟา 

(b) สถานท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 
รวมถึงแผนท่ีการเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟาและระบบปองกัน 
(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา 

 
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูท่ีขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ีกําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  
 

 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-4 
 

c) สําหรับผูใชบริการระบบสง (Third Party Access : TPA) 

วันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา :  ____________________________________________________ 

วันเริ่มตนใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. :  ________________________________________ 

ประเภทสัญญา (3 เดือน/12 เดือน/60 เดือน) : ____________________________________________ 

ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดท่ีขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. (MW) : ______________________ 

จุดรับไฟฟา : _____________________________________________________________________ 

จุดสงไฟฟา: ______________________________________________________________________ 

จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟาของ กฟภ.) : 

(กรณีเชื่อมตอผานการไฟฟาฝายจําหนาย ขอใหแนบหนังสือยืนยันทายเอกสารฉบับนี้) 

แผนท่ีและแผนภูมิของผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอ (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีตั้งของผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่อมตอ พรอมท้ังคาพิกัด latitude และ 
longitude ของสถานีไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

(b) สถานท่ีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงแผนท่ีการ
เชื่อมตอเบื้องตนจากสถานีไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอถึงสถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาและระบบปองกัน 
(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 

 
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเปนและผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ี
กําหนด และตองใหขอมูลตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-5 
 

d) สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอ่ืน (IPS) 

กําหนดวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :    

ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :   

จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) : 

กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) : 

ตวามตองการไฟฟาของลูกคา (MW) (หากเปนลูกคาท่ีเกิดข้ึนใหมโปรดระบุ) : 

ความตองการพลังไฟฟาสํารองท่ีขอใชจากการไฟฟา (MW) :   

รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / ผานการไฟฟาจําหนาย / อ่ืน ๆ) :   

จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟาของ กฟภ.) : 

แผนท่ีและแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีตั้งของโรงไฟฟา พรอมท้ังคาพิกัด latitude และ longitude ของ 
Switchyard หนาโรงไฟฟา 

(b) สถานท่ีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา รวมถึง
แผนท่ีการเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟาและระบบปองกัน 
(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา 

 
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูท่ีขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ีกําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-6 
 

e) สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอ่ืน (Energy Storage System) 

กําหนดวันเริ่มตนขนานระบบผลิตไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :    

ประเภทระบบกักเก็บพลังงาน (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) : 

ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดท่ีจายเขาระบบสง (MW) :   

ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดท่ีรับจากระบบสง (MW) :   

ความตองการพลังไฟฟาสํารอง ท่ีขอใชจากการไฟฟา (MW) :   

รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง / ผานการไฟฟาจําหนาย / อ่ืน ๆ) :   

จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟา ของ กฟภ.) :  

แผนท่ีและแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีตั้งของระบบผลิตไฟฟา พรอมท้ังคาพิกัด latitude และ longitude ของ 
Switchyard หนาโรงไฟฟา 

(b) สถานท่ีติดตั้งระบบผลิตไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟารวมถึงแผน
ท่ีการเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard หนาระบบผลิตไฟฟา ถึง สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟา และระบบปองกัน 
(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา 

 
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเปน และผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที และผูท่ีขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ีกําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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f) สําหรับผูผลิตไฟฟาประเภทอ่ืน (Microgrid) 

กําหนดวันเริ่มตนขนานระบบไฟฟาครั้งแรก (First Sync) :    

ประเภทโรงไฟฟา (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :   

จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง) : 

กําลังผลิตติดตั้งรวม (MW) : 

ปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุด (MW)  :   

ความตองการพลังไฟฟาสํารองท่ีขอใชจากการไฟฟา (MW) :   

รูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟา (กฟผ. โดยตรง/ผานการไฟฟาจําหนาย/อ่ืน ๆ) :        

จุดเชื่อมตอระบบไฟฟา (สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ/หรือ สถานีไฟฟา ของ กฟภ.) : 

แผนท่ีและแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีตั้งของระบบไฟฟา พรอมท้ังคาพิกัด latitude และ longitude ของ 
Switchyard หนาโรงไฟฟา 

(b) สถานท่ีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา รวมถึง
แผนท่ีการเชื่อมตอเบื้องตนจาก Switchyard ระบบไฟฟาถึงสถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟา 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟาและระบบปองกัน 
(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา 

 
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเปนและผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที โดยผูท่ีขอเชื่อมตอ
จะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ีกําหนด และตองใหขอมูล
ตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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CCA2 ขอมูลสมรรถนะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
 
CCA2.1 สําหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนและพลังงานความรอนรวม (เฉพาะผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
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  #  IBUS, 

GENROU

PMECH

EFD

VOLT at
Terminal

Bus

SPEED

ISORCE

ETERM

ANGLE

Pm

Efd

VT

Speed

Source Current

Terminal Voltage

Angle  

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
The machine MVA is  for each of  
units =  MBASE 
ZSCORCE for this machine is  + j  on 
the above MBASE 
 
CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   T’do (>0) (sec)  K  E’q 
J+1   T”do (>0) (sec)  K+1  E’d 
J+2   T’qo (>0) (sec)  K+2  ψkd 
J+3   T”qo (>0) (sec)  K+3  ψkq 
J+4   Inertia, H  K+4  ∆ speed (pu) 
J+5   Speed damping, D  K+5  Angle (radius) 
J+6   Xd     
J+7   Xq     
J+8   X’d     
J+9   X’q     
J+10   X”d =X”q     
J+11   X1     
J+12   S(1.0)     
J+13   S(1.2)     
 
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)/ 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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IEEEST 
IEEE Stabilizing Model 

This model is located at system bus #  IBUS, 

IEEEST
Input

Based on
ICON(IC)

Value

VOTHSG
Auxiliary

Signal

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
and ICONs starting with #  IC. 

 

 ICONs  # Value Description  STATEs  # Description 
IC   ICS, stabilizer input code:  K  1st filter integration 

1-rotor speed deviation(pu)  K+1  2nd filter integration 

2-bus frequency deviation (pu)  K+2  3rd filter integration 

3-generator electrical power on  K+3  4th filter integration 

   MBASE base(pu)  K+4  T1/T2 lead-lag integrator 

4-generator accelerating power (pu)  K+5  T3/T4 lead-lag integrator 

5-bus voltage(pu)  K+6  Last integer 

6-derivative of pu bus voltage     
IC+1   IB, remote bus number 2,5,6     
        

Note: ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC   VARs  # Description 

 is 2, 5, or 6.  L  Memory 

 If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is 
used. 

 L+1  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/ 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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1+A5s+A6s2 1+sT1

1+sT2

1+sT3

1+sT4

sT5

1+sT6
KS

(1+A1s+A2s2)(1+A3s+A4s2)

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

LSMAX

LSMIN

VSS

Input
Signal

Filter

Output Limiter

VOTHSG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-11 
 

SCRX 
Bus Fed or Solid Fed Static Exciter 

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

SCRX

ECOMP
VOLTHSG

VUEL
VOEL

XADIFD
ETERM

EFD

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 

    

 
 

CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   TA/TB  K  First integrator 
J+1   TB(>0)(sec)  K+1  Second integrator 
J+2   K     
J+3   TE(sec)     
J+4   EMIN(pu on EFD base)     
J+5   EMAX(pu on EFD base)     
J+6   CSWITCH     
J+7   rc/rfd     
 
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 cur- 
rent capability. (Typical CON(J+7)=10.) 
 
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/ 
 

 

1+TAs- ∑
1+TBs

K
1+TEs

X
Negative

Current Logic

CSWITCH = 1CSWITCH = 0

EMAX

EMIN

Et

EC(pu)

VS

VREF

LadIfd

Ebridge

EFD

1.0

+

+

 
 
VS = VOTHSG + VUEL + VOEL 

 
 

 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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GAST2A 
Gas Turbine Model 

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

GAST2A
SPEED PMECH

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
    
CONs  # Value Description  CONs  # Value Description 
J   W-governor gain (1/droop)  J+25   af2 
   (on turbine rating)  J+26   bf2 
J+1   X (sec) governor lead time constant  J+27   cf2 
J+2   Y (sec)(>0) governor lag time   J+28   Rated temperature,TR(F) 
   constant  J+29   Minimum fuel flow, K6(pu) 
J+3   Z – governor mode  J+30   Temperature control, TC(F) 
   1 – Droop      
   0 – ISO      
J+4   ETD (sec)      
J+5   TCD (sec)  STATEs  # Description 
J+6   TRATE turbine rating (MW)  K  Speed governor 
J+7   T (sec)  K+1  Valve positioned 
J+8   MAX (pu) limit (on turbine rating)  K+2  Fuel system 
J+9   MIN (pu) limit (on turbine rating)  K+3  Radiation shield 
J+10   ECR (sec)  K+4  Thermocouple 
J+11   K3  K+5  Temperature control 
J+12   a(>0) valve positioner  K+6  Gas Turbine dynamics 
J+13   b(sec)(>0) valve positioner  K+7  Combustor 
J+14   c valve positioner  K+8  Combustor 
J+15   τf(sec) (>0)  K+9  Turbine/exhaust 

J+16   Kf  K+10  Turbine/exhaust 
J+17   K5  K+11  Fuel controller delay 
J+18   K4  K+12  Fuel controller delay 
J+19   T3(sec) (>0)      
J+20   T4(sec) (>0)  VARs # Description 
J+21   τt(sec) (>0)  L  Governor reference 

J+22   T5(sec) (>0)  L+1  Temperature reference flag 
J+23   af1  L+2  Low value select output 
J+24   bf1  L+3  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/ 
 

 
 



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

หมายเหตุ เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิเคราะหระบบไฟฟา ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จัดสงขอมูลเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขางตน รวมถึง Generator Controller Model ; Excitation System Model, Power System Stabilizer Model, 
Governor Model ท้ังหมดในรูปแบบของไฟล Power Factory “.pfd” ท่ีสามารถใชงานไดกับโปรแกรม DIgSILENT 
Power Factory ประกอบดวย 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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b) Generator Models and Parameters for Thermal Power Plant 
 

GENROU 
Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation) 

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

GENROU

PMECH

EFD

VOLT at
Terminal

Bus

SPEED

ISORCE

ETERM

ANGLE

Pm

Efd

VT

Speed

Source Current

Terminal Voltage

Angle  

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
The machine MVA is  for each of  
units =  MBASE 
ZSCORCE for this machine is  + j  on 
the above MBASE 

 
 

CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   T’do (>0) (sec)  K  E’q 
J+1   T”do (>0) (sec)  K+1  E’d 
J+2   T’qo (>0) (sec)  K+2  ψkd 
J+3   T”qo (>0) (sec)  K+3  ψkq 
J+4   Inertia, H  K+4  ∆ speed (pu) 
J+5   Speed damping, D  K+5  Angle (radius) 
J+6   Xd     
J+7   Xq     
J+8   X’d     
J+9   X’q     
J+10   X”d =X”q     
J+11   X1     
J+12   S(1.0)     
J+13   S(1.2)     
 
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)/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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IEEEST 
IEEE Stabilizing Model 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS, 

IEEEST
Input

Based on
ICON(IC)

Value

VOTHSG
Auxiliary

Signal

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
and ICONs starting with #  IC. 

 
 

 ICONs  # Value Description  STATEs  # Description 
IC   ICS, stabilizer input code:  K  1st filter integration 

1-rotor speed deviation(pu)  K+1  2nd filter integration 
2-bus frequency deviation (pu)  K+2  3rd filter integration 
3-generator electrical power on  K+3  4th filter integration 
   MBASE base(pu)  K+4  T1/T2 lead-lag integrator 
4-generator accelerating power (pu)  K+5  T3/T4 lead-lag integrator 
5-bus voltage(pu)  K+6  Last integer 
6-derivative of pu bus voltage     

IC+1   IB, remote bus number 2,5,6     
        
Note: ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC)  VARs  # Description 
 is 2, 5, or 6.  L  Memory 
 If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is  L+1  Derivative of pu bus voltage 
 used.     
 
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/ 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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1+A5s+A6s2 1+sT1

1+sT2

1+sT3

1+sT4

sT5

1+sT6
KS

(1+A1s+A2s2)(1+A3s+A4s2)

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

LSMAX

LSMIN

VSS

Input
Signal

Filter

Output Limiter

VOTHSG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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SCRX 
Bus Fed or Solid Fed Static Exciter 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS, 

SCRX

ECOMP
VOLTHSG

VUEL
VOEL

XADIFD
ETERM

EFD

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
    
   
     

 
CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   TA/TB  K  First integrator 
J+1   TB(>0)(sec)  K+1  Second integrator 
J+2   K     
J+3   TE(sec)     
J+4   EMIN(pu on EFD base)     
J+5   EMAX(pu on EFD base)     
J+6   CSWITCH     
J+7   rc/rfd     
 
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 cur- 
rent capability. (Typical CON(J+7)=10.) 
 
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/ 
 
 

1+TAs- ∑
1+TBs

K
1+TEs

X
Negative

Current Logic

CSWITCH = 1CSWITCH = 0

EMAX

EMIN

Et

EC(pu)

VS

VREF

LadIfd

Ebridge

EFD

1.0

+

+

 
 
VS = VOTHSG + VUEL + VOEL 
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IEEEG1 
IEEE Type 1 Speed-Governing Model 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS,  
 

IEEEG1
SPEEDHP

PMECHHP

PMECHLP

 

machine #  I. 
This model may be located at    
system bus #  JBUS, 
machine #  M, 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
Note: JBUS and JM are set to zero for noncross  
compound.    

 
 
CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   K  K  First governor integrator 
J+1   T1(sec)  K+1  Governor output 
J+2   T2(sec)  K+2  First turbine integrator 
J+3   T3(>0)(sec)  K+3  Second turbine integrator 
J+4   Uo(pu/sec)  K+4  Third turbine integrator 
J+5   Uc(<0) (pu/sec)  K+5  Fourth turbine integrator 
J+6   PMAX(pu on machine MVA     
   rating)  VARs  # Description 
J+7   PMIN(pu on machine MVA rating)  L  Reference 
J+8   T4(sec)  L+1  Internal memory 
J+9   K1     
J+10   K2     
J+11   T5(sec)     
J+12   K3     
J+13   K4     
J+14   T6(sec)     
J+15   K5     
J+16   K6     
J+17   T7(sec)     
J+18   K7     
J+19   K8     
 
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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K(1+sT2)
(1+sT1)

1
(1+sT4)

1
(1+sT5)

1
(1+sT6)

1
(1+sT7)

1
T3

1
S

∑

K1 K3 K5 K7

K2 K4 K6 K8

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

Po PMAX

PMIN

PM1

PM2

PMECHHP

PMECHLP

SPEEDHP

Uo

Uc

∆ω
+

+ + +
+ + +

+ + +

-

-

 
 

หมายเหตุ เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิเคราะหระบบไฟฟา ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จัดสงขอมูลเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขางตน รวมถึง Generator Controller Model ; Excitation System Model, Power System Stabilizer Model, 
Governor Model ท้ังหมดในรูปแบบของไฟล Power Factory “.pfd” ท่ีสามารถใชงานไดกับโปรแกรม DIgSILENT 
Power Factory ประกอบดวย 
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CCA2.2 สําหรับโรงไฟฟาท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส (นอกเหนือจากผูผลิตไฟฟาท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟาขนาดมากกวา 90 เมกะวัตต) 

Generator General Data 
 Value Unit  Value Unit 

Generator Name  - Base MVA (MVA)  MVA 

Generator Number  # Base Voltage (kV)  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 
 Value Unit  Value Unit 

– Direct Axis Positive Phase 
Sequence Synchronous 
Reactance * 

      pu  – Quadrature Axis  

Sub-Transient Reactance  
(Saturated) § 

 pu 

– Quadrature Axis Positive 

Phase Sequence Synchronous 
Reactance § 

 pu – Amature Leakage  
Reactance § 

 pu 

– Direct Axis Transient 
Reactance (Unsaturated) * 

 pu  – Direct Axis Ttransient  
Open Circuit Time Constant § 

 sec 

 – Direct Axis Transient 
Reactance  (Saturated) * 

 pu  – Direct Axis Subtransient 
Open Circuit Time Constant § 

 sec 

 – Quadrature Axis Transient 

Reactance (Unsaturated) § 

 pu  – Quadrature Axis Transient 

Open Circuit Time Constant § 

 sec 

 – Quadrature Axis  

Transient Reactance  
(Saturated) § 

 pu  – Quadrature Axis 

Subtransient Open Circuit Time 
Constant § 

 sec 

– Direct Axis Sub -Transient 

Reactance (Unsaturated) * 

 pu  – Inertia of Complete  
Turbo-Generator * 

 (MW-
Sec/M

VA) 
 – Direct Axis Sub-Transient 

Reactance (Saturated) * 

 pu Saturation Factor at 1.0 per unit 
terminal voltage § 

 

 
 – Quadrature Axis  

Sub-Transient Reactance  
(Unsaturated) § 

 pu Saturation Factor at 1.2 per unit 
terminal voltage § 

 

 

 
 
- 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. 
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CCA2.3 ขอมูลแบบจําลองทางไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟาพลังงานลม รวมถึง
หนวยผลิตไฟฟาชนิดท่ีใชระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี) 
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. 
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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.  
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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 simula-
tions 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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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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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)    

Extending Table 
as appropriate 

Conductor cross section area per core 
(sq.mm.) 

      

Conductor type (Al, Cu, etc)       
Number of conductors per circuit       
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):   /   kV 
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 - 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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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  MVA or kVA 

Wind Turbine Generator transformer voltage ratio  kV 

Wind Turbine Generator transformer impedance  % on rating MVA base 
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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. 

 
 Type 1 Type 2 Type 3 

Extending 
Table as 

appropriate 

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)    

 

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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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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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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CCA3 ขอมูลหมอแปลงและสายสงสําหรับการเช่ือมตอระบบไฟฟา  
(สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท) 

Transformer General Data 
 Value Unit  Value Unit 

Transformer Name  - MVA Rating  MVA 
Transformer Number  # Rated Voltage (HV)  kV 
Number of winding  2/3 Rated Voltage (LV)  kV 
Vector Group  - Rated Voltage (TV) (for 3 windings)  kV 
 

Transformer Data For Power System Study 
 
Load tap-Changing     
        Tap-Changing Type  On Load Tap  Off Load Tap 
        Load Tap-Change at  High side  Low Side 
 
        Number of tap  Voltage per tap (%)   
        At Tap Number  Maximum Voltage (kV)   
        At Tap Number  Base Voltage (kV)   

        At Tap Number  Minimum Voltage (kV)   

 
Impedance Voltage (%) Max Tap  Rated Tap  Min Tap  Base MVA 
        HV to LV        
        HV to TV (for 3 windings)        
        LV to TV (for 3 windings)        
        
Zero sequence Impedance Voltage (%)      
 
Neutral Grounding     
        Tap-Changing Type  Solid  Unground 
        Grounding Equipment  Have  None 
        Neutral Grounding Type  Resistor  Reactor 
        Connected At  High side  Low Side 
        Size (ohms)     
        Rated Voltage (V)     
        Rated Current     
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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. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-33 
 

CCA4 แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay และ Voltage Relay 

แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay 

โปรดทําเครื่องหมาย X  ในชอง          เพ่ือระบุ Function ของตัว Frequency Relay 

     Over Frequency Relay       Under Frequency Relay       Over and Under Frequency Relay 

บริษัท / โรงไฟฟา_____________________________________________________________________ 
ยี่หอ_____________________  รุน_______________________ Serial No. ______________________ 

สั่งปลด Breaker______________________________________________________________________ 

ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีถูกปลด           ใชอุปกรณ Inverter                   ชนิดท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 
เหตุผลในการแจง     แจงครั้งแรก/กอน First Sync            

(โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง       ท่ีเลือก)           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. 

ขอมูลเพ่ิมเติม (ถามี) ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

ลงนาม ผูแจง ________________________  ตําแหนง ___________________วันท่ี_________________ 

 
หมายเหตุ  

- สงแบบฟอรมนี้ พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

1. คา Parameter ท่ี Setting ในตัว Relay เชน F1 =________ Hz , t1 = __________ Sec. 
2. Test Report ของ Frequency Relay ท่ีแสดงคาเริ่มการทํางาน Pickup และ Time Delay 

          ใหสงในกรณี A. กอน First Sync / B. มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน เปลี่ยน Relay, แกไขคา Setting          
          / C. ประจําป (สงผลทดสอบท่ีคา Setting เดิม และหากหลังการเปลี่ยนคา Setting ใหมแลวมีการ 
          ทดสอบตามวาระขอใหสงผลทดสอบนั้นอีกครั้ง)         

3. Relaying Diagram ท่ีแสดงจุดติดตั้ง Frequency Relay และ Breaker ท่ีถูกสั่งปลด  

- หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือมีการแกไขการตั้งคาบริษัท/โรงไฟฟาตองแจงสงแบบฟอรมนี้ พรอม

แนบเอกสารและแจงเหตุผล ให กฟผ. ทราบภายใน 15 วัน 

- กรณีมีอุปกรณระบบปองกันท่ีเปดใชงานฟงกชัน Frequency Relay มากกวา 1 ตัวใหแจงขอมูลทุกตัว  

- กําหนดใหแจงภายในวันท่ี 1-30 กันยายนของทุกป 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-34 
 

แบบฟอรมแจงการตั้งคา Voltage Relay 

โปรดทําเครื่องหมาย X  ในชอง          เพ่ือระบุ Function ของตัว Voltage Relay 

      Over Voltage Relay          Under Voltage Relay         Over and Under Voltage Relay  
บริษัท / โรงไฟฟา_____________________________________________________________________ 
ยี่หอ___________________  รุน________________________ Serial No. _______________________ 
สั่งปลด Breaker______________________________________________________________________ 
ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีถูกปลด           ใชอุปกรณ Inverter                   ชนิดท่ีไมใชอุปกรณ Inverter 
เหตุผลในการแจง     แจงครั้งแรก/กอน First Sync            
(โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง      ท่ีเลือก)           มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ระหวางป 
                               แจงประจําปตามวาระ และมีขอมูลเปลี่ยนแปลง    
                                         แจงประจําปตามวาระ และขอมูลคงเดิม    
คาท่ีตั้ง : 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. 

ขอมูลเพ่ิมเติม (ถามี) ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ลงนาม ผูแจง _______________________  ตําแหนง _____________________วนัท่ี________________ 
 
หมายเหตุ  

- สงแบบฟอรมนี้ พรอมแนบเอกสารดังนี้ 
1. คา Parameter ท่ี Setting ในตัว Relay เชน Vs1 =_________ Volt , t1 = __________ Sec. 
2. Test Report ของ Voltage Relay ท่ี แสดงคาเริ่มการทํางาน Pickup และ Time Delay 

          ใหสงในกรณี A. กอน First Sync / B. มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน เปลี่ยน Relay, แกไขคา Setting  
           / C. ประจําป (สงผลทดสอบท่ีคา Setting เดิม และหากหลังการเปลี่ยนคา Setting ใหมแลวมีการ 
          ทดสอบตามวาระขอใหสงผลทดสอบนั้นอีกครั้ง) 

3. Relaying Diagram ท่ีแสดงจุดติดตั้ง Voltage Relay และ Breaker ท่ีถูกสั่งปลด  

- หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือมีการแกไขการตั้งคาบริษัท/โรงไฟฟาตองแจงสงแบบฟอรมนี้ พรอม
แนบเอกสารและแจงเหตุผลให กฟผ. ทราบภายใน 15 วัน 

- กรณีมีอุปกรณระบบปองกันท่ีเปดใชงานฟงกชัน Voltage Relay มากกวา 1 ตัวใหแจงขอมูลทุกตัว  

- กําหนดใหแจงภายในวันท่ี 1-30 กันยายนของทุกป 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-35 
 

CCA5 รายละเอียดรูปแบบการเช่ือมตอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Device no.              Function Trips Note 
21P Primary Distance relay 52-1, 52-2 - 
21BU Backup Distance relay 52-1, 52-2 - 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay 52B, 52T - 
50/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
50BF CB. Fail relay 52B - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
63 Transformer fault pressure relay 52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
79 Auto-Reclose relay - For 52 
81 Under and Over Frequency 52B - 
87B Bus Differential relay 52-1, 52-2, 52B - 
87L Line Current Differential relay 52-1, 52-2 - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   

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. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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Device no.              Function Trips Note 
21P Primary Distance relay 52-1, 52-2 - 
21BU Backup Distance relay 52-1, 52-2 - 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay 52B, 52T - 
50/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
50BF CB. Fail relay 52B - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
63 Transformer fault pressure relay 52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
79 Auto-Reclose relay - For 52 
81 Under and Over Frequency 52B - 
87B Bus Differential relay 52-1, 52-2, 52B - 
87L Line Current Differential relay 52-1, 52-2 - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   

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. 
ภาคผนวกทัว่ไป 
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CCA6 รายละเอียดระบบควบคุมและปองกัน   
 
CCA6.1 ระบบควบคุมและปองกัน 

ความรับผิดชอบในการดําเนินการผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบ
ปองกันในสวนของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และดําเนินการปรับปรุงในสวนท่ีเก่ียวของ เชน รับภาระคาใชจายใน
การปรับปรุงระบบปองกันของการไฟฟา ใหสอดคลองกับขอกําหนดการออกแบบของ กฟผ. และ/หรือ การ
ไฟฟาฝายจําหนาย 

 

CCA6.1.1 ระบบควบคุมและปองกันระหวาง กฟผ. – กฟภ. เม่ือมีผูขอเช่ือมตอ/ผูเช่ือมตอเช่ือมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟา 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – กฟภ. การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดเพ่ือการ
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 เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่ง ใหปลดออกจากระบบไดทันที  
 
* ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองกันใหแลว
เสร็จตามขอกําหนดกอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 
 

 
- 87L Direct 
interfacing via 
Communication 
System with 
Optical Fiber 
- DTT interfacing 
via 
Communication 
System with 
Optical Fiber 
 

 
Joint box บนพ้ืนท่ี
ของ กฟผ. ใน
ตําแหนงเหมาะสม 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-38 
 

 
กรณีท่ี 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4 
สายสงท่ีเช่ือมตอแบบ radial line 
มีกระแสลัดวงจรเขาสูจุดท่ีเกิดการลัดวงจรของสายสงไดท้ังสอง
ดาน  
- 21P with Teleprotection (include 67N) : Distance 
Protection 

Distance protection จะตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพ่ือชวยในการ 
สั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูปลายท้ังสองขางของ zone ท่ีเกิด
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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 
backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง  
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance 
relay เพ่ือใชกับ 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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดเพ่ือ 

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

 
 
 
 
Joint box บนพ้ืนท่ี
ของ กฟผ. ใน
ตําแหนงเหมาะสม 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกล
ท่ีปลายอีกดานหนึ่ง ใหปลดออกจากระบบไดทันที  
 
* ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองกันใหแลว
เสร็จตามขอกําหนดกอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 
 

 
  
 หากมีรูปแบบการเชื่อมโยงระหวาง กฟผ. – กฟภ. ในกรณีท่ี 2 นั้น ตองมีการติดตั้งระบบ Tele-protection 
ระหวาง กฟผ. – กฟภ. พรอมท้ังอุปกรณใหครบถวน เชน OFC, ทอ EFLEX, Joint Box และอ่ืน ๆ  
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CCA6.1.2 ระบบควบคุมและปองกันระหวาง กฟผ. – ผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) 
ใหมีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมและปองกันตามรูปแบบการเขาเชื่อมตอ ดังนี้ 

CCA6.1.2.1 ผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) ท่ีเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง 

 
รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. โดยตรงจะถูกกําหนดดวยระดับแรงดัน ระยะทางและคา impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
CCA6.1.2.1-1 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 500 kV  

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – IPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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 ท่ีสามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยูท่ีปลายท้ังสองขางของสายสงเสนท่ีเกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable 

แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดท้ังแบบ single pole 
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole 

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR IPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT 
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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 เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media 
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้ 

• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV) 
เม่ือ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางานจะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ท่ีอยู
ระยะไกลท่ีปลายอีกดานหนึ่ง 

• Breaker Failure Protection 
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer 
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน 

• Circuit Breaker Open Protection 
ในเหตุการณท่ีปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip 
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ท่ีอยูปลายอีก
ดานหนึ่งของสายสง โดยมี circuit breaker auxiliary contact 
(52b) ของปลายสายสงดานเปดควบคุมการทํางานดังกลาว 

• Reactor Protection (ถามี) 
 
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 
 

* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
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กรณีท่ี 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 ระดบั โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay 
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ 
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพ่ือชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ท่ีอยูปลายท้ังสองขางของ zone ท่ีเกิดความ
ผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ 
Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับต้ังเปนแบบ 
permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching 
สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized 
directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส 
(inverse time) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย โดย 
directional overcurrent ground protection จะเปน backup 
protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault ดังกลาว ชอง
การสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection) 
จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay เพ่ือใชกับ 
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 

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR IPP 
(ผูผลติไฟฟา) – 
EGAT 
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รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer 
tripping เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media 
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี ้

• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV) 
เม่ือ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางาน จะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ท่ีอยู
ระยะไกลท่ีปลายอีกดานหนึ่ง 

• Breaker Failure Protection 
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer 
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน 

• Circuit Breaker Open Protection 
ในเหตุการณท่ีปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip 
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ท่ีอยูปลายอีก
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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CCA6.1.2.1-2 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 230 kV  

 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – IPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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 ท่ีสามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยูท่ีปลายท้ังสองขางของสายสงเสนท่ีเกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable 

แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดท้ังแบบ 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
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 

 

 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for IPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 87L1 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- 87L2 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- DTT (24L, 86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR IPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT 
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-  Direct Transfer Tripping System 
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer 

tripping เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
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 
 
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 
 

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 

 
กรณีท่ี 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 ระดบั โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay 
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ 
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR IPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT 
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ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพ่ือชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ท่ีอยูปลายท้ังสองขางของ zone ท่ีเกิดความ
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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีได
ดวย โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 
backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง  
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance 
relay เพ่ือใชกับ 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
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer 
tripping เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media 
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี ้

• 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 
 

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



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-47 
 

 

CCA6.1.2.1-3 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 115 kV  

 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – IPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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 ท่ีสามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยูท่ีปลายท้ังสองขางของสายสงเสนท่ีเกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable 

แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดท้ังแบบ 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
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 

 
 

 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for IPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 87L1 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- 87L2 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- DTT (86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR IPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-48 
 

-  Direct Transfer Tripping System 
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 

system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 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 
 

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 

 
กรณีท่ี 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 ระดบั 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

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR IPP 
(ผูผลติไฟฟา) – 
EGAT 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-49 
 

 

 

 

กระแส (inverse time) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 
backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step 
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว 

รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
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 
 

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

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-50 
 

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

CCA6.1.3.1 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ีเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง 

 
รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. โดยตรงจะถูกกําหนดดวยระดับแรงดัน ระยะทางและคา impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
CCA6.1.3.1-1 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 500 kV  

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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 ท่ีสามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยูท่ีปลายท้ังสองขางของสายสงเสนท่ีเกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable 

แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดท้ังแบบ single pole 
และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three pole 

 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 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. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-51 
 

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 เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media 
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้ 

• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV) 
เม่ือ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางาน จะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ท่ีอยู
ระยะไกลท่ีปลายอีกดานหนึ่ง 

• Breaker Failure Protection 
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer 
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน 

• Circuit Breaker Open Protection 
ในเหตุการณท่ีปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip 
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ท่ีอยูปลายอีก
ดานหนึ่งของสายสง โดยมี circuit breaker auxiliary contact 
(52b) ของปลายสายสงดานเปดควบคุมการทํางานดังกลาว 

• Reactor Protection (ถามี) 
 
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 
 

* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-52 
 

 
กรณีท่ี 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 ระดบั โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay 
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ 
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพ่ือชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ท่ีอยูปลายท้ังสองขางของ zone ท่ีเกิดความ
ผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ 
Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้งเปนแบบ 
permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching 
สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized 
directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส 
(inverse time) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย โดย 
directional overcurrent ground protection จะเปน backup 
protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault ดังกลาว ชอง
การสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection) 
จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay เพ่ือใชกับ 
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 

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
  



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-53 
 

รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer 
tripping เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media 
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี ้

• Line Terminal Overvoltage Protection (500 kV) 
เม่ือ line terminal overexcitation relay (24L) ทํางาน จะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ท่ีอยู
ระยะไกลท่ีปลายอีกดานหนึ่ง 

• Breaker Failure Protection 
สงดวย 86BF หากมีการจัดเรียง Bus แบบ Main and Transfer 
บางกรณีไมมี 86BF ใหสงดวย 86B แทน 

• Circuit Breaker Open Protection 
ในเหตุการณท่ีปลายสายสงดานหนึ่งเปด direct transfer trip 
scheme จะสงสัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ท่ีอยูปลายอีก
ดานหนึ่งของสายสง โดยมี circuit breaker auxiliary contact 
(52b) ของปลายสายสงดานเปดควบคุมการทํางานดังกลาว 

• Reactor Protection (ถามี) 
 
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจาย
ไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงขาย
ไฟฟาใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 
 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-54 
 

 
CCA6.1.3.1-2 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 230 kV  

 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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 ท่ีสามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยูท่ีปลายท้ังสองขางของสายสงเสนท่ีเกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable 

แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดท้ังแบบ 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
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 

 

 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 87L1 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- 87L2 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- DTT (24L, 86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-55 
 

-  Direct Transfer Tripping System 
แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer 

tripping เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media 
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system  
จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี ้

• 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 
 

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 

 
กรณีท่ี 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 ระดบั โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay 
สําหรับตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ 
zone 3 และ distance relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณ

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
 
  



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-56 
 

ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพ่ือชวยในการสั่ง
ปลด circuit breaker ท่ีอยูปลายท้ังสองขางของ zone ท่ีเกิดความ
ผิดปกติออกจากระบบพรอมกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ 
Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วา จะปรบัตั้งเปนแบบ 
permissive over-reaching หรือ permissive  
under-reaching สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี  
dual polarized directional overcurrent relay ชนิดเวลาผกผัน
กับกระแส (inverse time) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีได
ดวย โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 
backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง  
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance 
relay เพ่ือใชกับ 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
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer 
tripping เพ่ือสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใชระบบสื่อสาร
จํานวน 2 transmission media โดยแตละ transmission media 
จะตองมี 2 ชองสื่อสาร โดย Direct transfer tripping system จะ
ถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี ้

• 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 

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



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-57 
 

 
CCA6.1.3.1-3 ระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 115 kV  

 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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 ท่ีสามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยูท่ีปลายท้ังสองขางของสายสงเสนท่ีเกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable 

แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดท้ังแบบ 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
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 

 
 

 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 87L1 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- 87L2 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- DTT (86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-58 
 

-  Direct Transfer Tripping System 
แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 

system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 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 

เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 

 
กรณีท่ี 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 ระดบั 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

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-59 
 

 
 
 
 

กระแส (inverse time) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 
backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step 
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว 

รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 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 
 

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

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-60 
 

CCA6.1.3.2 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ี เช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ระหวางสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. และ สถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN 

 
รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

ของ กฟภ. ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. และสถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN จะถูก
กําหนดดังตารางตอไปนี้ 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

- 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) เพ่ือชวยในการ 
สั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูปลายท้ังสองขางของ zone ท่ีเกิด
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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 
backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot 
protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay 

 
 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 21P 
Teleprotection 
- DTT (86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ

 
 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-61 
 

เพ่ือใชกับ 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 ระดบั 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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางาน
แบบตัดทันทีไดดวย ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง 
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองทางสําหรับแตละ 
distance relay เพ่ือใชกับ 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
ผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 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 
 

เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
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CCA6.1.3.3 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ีเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ซ่ึงรับไฟฟาจากสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟภ. ซ่ึงรับไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. จะถูกกําหนดดวย ระดับแรงดัน ระยะทางและคา 
impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดังตารางตอไปนี้ 

 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – SPP การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง 
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน  
ขอ CCA6.1.1 กรณีท่ี 1 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 
 
 

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
 



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

 
กรณีท่ี 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง 
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน ขอ 
CCA6.1.1 กรณีท่ี 2 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 
 
 
 

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR SPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
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CCA6.1.4 ระบบควบคุมและปองกันระหวาง กฟผ. – ผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน เชน VSPP, IPS, ระบบกักเก็บ
พลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS), Microgrid 

ใหมีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมละปองกันตามรูปแบบการเขาเชื่อมตอ ดังนี้ 
CCA6.1.4.1 ผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน ท่ีเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูง
ของ กฟผ. และสถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN 

 
รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอประเภทอ่ืน ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. 
ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. และสถานีไฟฟาของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN จะถูกกําหนดดังตาราง
ตอไปนี้ 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

- 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) เพ่ือชวยในการ 
สั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูปลายท้ังสองขางของ zone ท่ีเกิด
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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 

 
 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for VSPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 21P 
Teleprotection 
- DTT (86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ

 
 
COMMUNICATION 
PANEL FOR VSPP 
(ผูผลิตไฟฟา) – 
EGAT  
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
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backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot 
protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองสําหรับ distance relay 
เพ่ือใชกับ 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 ระดบั 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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางาน
แบบตัดทันทีไดดวย ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง 
(pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2 ชองทางสําหรับแตละ 
distance relay เพ่ือใชกับ 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
ผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 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 
 

เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-67 
 

CCA6.1.4.2 ผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน ท่ีเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ซ่ึงรับไฟฟาจากสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 

 
รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันของผูขอเชื่อมตอประเภทอ่ืนท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

ของ กฟภ. ซ่ึงรับไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. จะถูกกําหนดดวยระดับแรงดัน ระยะทางและคา 
impedance ratio ZS /ZL (SIR) ดังตารางตอไปนี้ 

 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 1 สายสงระยะทาง ≤1km. หรือ SIR≥4 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง 
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน  
ขอ CCA6.1.1 กรณีท่ี 1 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 

 
ใหผูเชื่อมตอ/ผูขอ
เชื่อมตอ ใชสัญญาณ
ท่ีจําเปนของ กฟผ. 
ตอจากทาง กฟภ. 
เชน 
- 52bX-BKR.#, 
89b-LINE DS 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง

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



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
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เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 

 

กรณีท่ี 2 สายสงระยะทาง >1km. หรือ SIR<4 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง 
กฟผ. - กฟภ. ใหเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน  
ขอ CCA6.1.1 กรณีท่ี 2 กอนการเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา 

 
ใหผูเชื่อมตอ/ผูขอ
เชื่อมตอ ใชสัญญาณ
ท่ีจําเปนของ กฟผ. 
ตอจากทาง กฟภ. 
เชน 
- 52bX-BKR.#, 
89b-LINE DS 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
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. 
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CCA6.1.4.3 ผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน เชน ระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี (BESS) ท่ีเช่ือมตอกับ
สถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 
 

 
 

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอระบบกักเก็บพลังงานแบบเซลลไฟฟาเคมี 
(BESS) กับสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. จะถูกกําหนดดังตารางตอไปนี้ 

 
 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ระบบกักเก็บพลังงานแบบ
เซลลไฟฟาเคมี (BESS) 

การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

เช่ือมตอท่ีสถานีไฟฟาแรงสูง 115kV 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการติดตั้งระบบปองกันของหมอ
แปลง Loading ประกอบดวย 
- 87K : Transformer Differential Reay 1 ชุด 

Transformer Differential Relay จะตองเปนแบบ 
numerical ท้ังแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส โดยมีการทํางานแบบ 
high speed และเปรียบเทียบความแตกตางของกระแสไฟฟาเปน
เปอรเซนตซ่ึงสามารถปรับ sensitivity และ harmonic restraint 
ได โดยรีเลยจะตองไมทํางานเม่ือมีการ overexcite ของหมอแปลง

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

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR BESS 
(ผูขอเชื่อมตอ) – 
EGAT  
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ไฟฟา ในกรณีของรีเลยแบบสามเฟสจะตองสามารถระบุไดวาฟอลท
เกิดข้ึนท่ีเฟสใด ในกรณีของรีเลยแบบเฟสเดียวจะตองระบุจํานวน
ของขดลวด restraint ในแบบ “Metering and Relaying 
Diagram” สําหรับทุกสถานีไฟฟา รีเลยจะตองมี instantaneous 
trip unit รวมอยูดวย รีเลยตองรวมการทํางานกับ current tap 
หรือ หมอแปลงกระแสไฟฟารองท่ีแยกออกมาเพ่ือชดเชยกระแสท่ี
ไมตรงกันของหมอแปลงกระแสหลักได cut off switch (87K-CO) 
จะตองมีหลอดไฟระบุสถานะการทํางานสีแดงติดตั้งแยกออกมา
สําหรับรีเลยแตละตัวเพ่ือแยกรีเลยรองออกจาก differential relay 
ปองกันการ trip ท่ีผิดพลาดจากการตอตรงของหมอแปลงกระแส  
- 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 ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว
โดย Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบ
ปองกันดังนี้ 

 

- DTT (86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
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CCA6.1.4.4 ผูขอเช่ือมตอประเภทอ่ืน ประเภท Microgrid ท่ีเช่ือมตอกับสถานีไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 115 
kV ของ กฟผ. 

 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – Microgrid การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 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 ท่ีสามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยูท่ีปลายท้ังสองขางของสายสงเสนท่ีเกิด fault ออก
จากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกลาวจะใชเปน fiber optic cable 

แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทํา
การ trip หรือ reclose circuit breaker ไดท้ังแบบ 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
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 1 ชองสื่อสาร ใน transmission media เดียว

 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for 
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 87L1 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- 87L2 Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- DTT (86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 
กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR 
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT  
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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 
 

จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
 

 
กรณีท่ี 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 ระดบั 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) ท่ีสามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเปน 
backup protection ใหกับระบบสงเม่ือเกิด ground fault 
ดังกลาว นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟงกชัน out of step 
blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator ในตัว 

 
เชื่อมตอผาน
Communication 
system for 
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT ดวย
ชองสัญญาณสื่อสาร
ท่ีเหมาะสม 
- 87P Direct 
interfacing with 
Optical Fiber 
- DTT (86BF, 
52bX-BKR.#) 
 
* เพ่ือใหรูปแบบการ
เชื่อมโยงระหวาง 

 
COMMUNICATION 
PANEL FOR 
Microgrid (ผูผลิต
ไฟฟา) – EGAT  
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รีเลยปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเปนรีเลย
จากผูผลิตท่ีตางผูผลิตและตางรุนกัน 
-  Direct Transfer Tripping System 

แตละ line terminal จะตองมี direct transfer tripping 
system สําหรับสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยูหางระยะไกลท่ีปลาย
อีกดานหนึ่งของสายสงใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช  
ระบบสื่อสารจาํนวน 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 
 

กฟผ. - ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ควรไดรับความเห็น
จาก กฟผ. กอน
ดําเนินการ 
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CCA6.1.5 ระบบควบคุมและป องกัน สําหรับ ผู ขอเช่ือมตอ/ผู เ ช่ือมตอ ท่ีประสงค ใชบริการรับส ง 
พลังงานไฟฟา 

ใหมีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมและปองกันตามรูปแบบการเขาเชื่อมตอ ดังนี้ 

รายละเอียดดานอุปกรณและระบบปองกันสําหรับเชื่อมตอของดานการผลิต/ภาระไฟฟาเขากับระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. /การไฟฟาฝายจําหนายจะถูกกําหนดโดยแบงเปนดานการผลิตไฟฟาและภาระไฟฟา ดัง
ตารางตอไปนี้ 

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ดานการผลิตไฟฟา การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี 1 การเช่ือมตอของดานการผลิตเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย โดยมีการใชบริการระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองระหวาง 
กฟผ. – ดานการผลิตไฟฟา ใหเหมือนการปรับปรุงระบบปองกัน
ระหวาง กฟผ. – SPP ตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน  
ขอ CCA6.1.3.3 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ีเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟภ. ซ่ึงรับไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงของ 
กฟผ. โดยใหพิจารณาหัวขอยอยจากระดับแรงดัน ระยะทางและคา 
impedance ratio ZS /ZL (SIR) ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 

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

 
 
 
ตามขอกําหนดใน  
ขอ CCA6.1.3.3 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
(SPP) ท่ีเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟภ. ซ่ึงรับ
ไฟฟาจากสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ 
กฟผ. โดยให
พิจารณาหัวขอยอย
จากระดับแรงดัน 
ระยะทาง และคา 
impedance ratio 
ZS /ZL (SIR) ของ 
ผูขอเชื่อมตอ/ 
ผูเชื่อมตอ 
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กรณีท่ี 2 การเช่ือมตอของดานการผลิตเขากับระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง 
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองทําการปรับปรุงระบบปองกันระหวาง 
กฟผ. – ดานการผลิตไฟฟา ใหเหมือนการปรับปรุงระบบปองกัน
ระหวาง กฟผ. – SPP ตามขอกําหนดดังรายละเอียดใน  
ขอ CCA6.1.3.1 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ท่ีเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยตรง โดยใหพิจารณาหัวขอยอยจาก
ระดับแรงดัน ระยะทาง และคา impedance ratio ZS /ZL (SIR) 
ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ 
 
 
 

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

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

ระบบปองกันระหวาง กฟผ. – ดานภาระไฟฟา การ INTERFACING จุดเช่ือมตอ 

กรณีท่ี1 หรือ กรณีท่ี 2 
ไมมีขอกําหนด 
 
* กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหมีการปรับปรุงระบบควบคุม
และปองกันระหวาง กฟผ. – ดานภาระไฟฟา หากภาระไฟฟา
ดังกลาวสงผลกระทบ หรือ มีโอกาสเกิดกระแสลัดวงจรเขาระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา
ใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเปนราย ๆ ไป 

 
ไมมี 

 
ไมมี 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-76 
 

 

CCA7 ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก 
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ฉบับป 2557 
EGAT– PQG – 01 / 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-77 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

คํานํา 
  

ปญหาทางดานคุณภาพไฟฟา (Power Quality) เปนปญหาหนึ่งในระบบไฟฟากําลังท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน
ในปจจุบันและสงผลเสียตอระบบไฟฟากําลังโดยรวม เชน สรางความเสียหายตออุปกรณไฟฟา, ลดอายุการใชงาน
ของอุปกรณ, ลดประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ, เพ่ิมกําลังไฟฟาสูญเสียในอุปกรณและระบบไฟฟา, ทําให
อุปกรณควบคุมและปองกันในระบบไฟฟาทํางานผิดพลาด, สรางสัญญาณรบกวนตอระบบไฟฟาสื่อสาร ฯลฯ ซ่ึง
หากไมมีการควบคุมคุณภาพไฟฟาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมก็จะสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ดวยเหตุนี้ “คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา” ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากการไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดเล็งเห็นถึง
ผลกระทบอันเนื่องจากปญหาทางดานคุณภาพไฟฟาซ่ึงสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงมีมติให
แตงตั้ง “คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality” เพ่ือทําหนาท่ีจัดวางขอกําหนดและมาตรฐานสําหรับ
ควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาในระบบไฟฟาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและไมสงผลเสียหายตอผูใชไฟฟาโดยรวม 

คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงไดจัดทํา “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟา
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” และ “ขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซ่ึงไดอางอิงจากมาตรฐานสากลเชน มาตรฐานสากล IEC, มาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UK) 
และมาตรฐานของออสเตรเลีย (AS) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนํามาใชในประเทศไทย ท้ังนี้ขอกําหนดฯ 
ท้ัง 2 ฉบับการไฟฟาฯ ไดประกาศบังคับใชกับผูใชไฟฟาตั้งแตป 2541  

แตตอมาในปจจุบันเนื่องจากคุณสมบัติของระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 
ประกอบกับมาตรฐานสากลท่ี “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” เคย
ใชอางอิงนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยข้ึน คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงไดทําการ
ปรับปรุงขอกําหนดฯ ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึง
ไดจัดทํา “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป 2557 (EGAT–
PQG–01/2014)” เพ่ือใชแทนและยกเลิก “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)” 

ขอกําหนดกฎเกณฑฯ ฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบ
ไฟฟา 3 การไฟฟาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-78 
 

สารบัญ 
  

  
 

1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ  
 
2. วัตถุประสงคของขอกําหนดฯ  
 
3. นิยามคําศัพท  
 
4. ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย  
 
5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟา  
 
6. การบังคับใชขอกําหนดฯ  
 
7. มาตรฐานอางอิง  
 
ภาคผนวก (ก)  :  มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล  
 
ภาคผนวก (ข)  :  ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮารมอนิก  

สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-79 
 

1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ 
 

1.1 ขอกําหนดฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชแทนและยกเลิก “ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”  

 

1.2 บังคับใชกับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (ไมรวมผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย) โดยครอบคลุม
ผูใชไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟสในทุกระดับแรงดันไฟฟา 

 

1.3 ประยุกตใชกับโหลดผิดเพ้ียนท่ีสรางกระแสฮารมอนิกเขาสูระบบไฟฟา โดยไมข้ึนอยูกับทิศทางการไหลของ
กําลังไฟฟาท่ีความถ่ีหลักมูล (Fundamental Frequency) นั่นคือสําหรับในขอกําหนดฯ ฉบับนี้โหลดหรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาไมมีความแตกตางกัน 

 

2. วัตถุประสงคของขอกําหนดฯ 
 

2.1 เพ่ือควบคุมฮารมอนิกในระบบไฟฟาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและไมสงผลกระทบตอการทํางานของอุปกรณ
ในระบบไฟฟาโดยรวม 

 

2.2 เพ่ือเปนกฎเกณฑในการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของผูใชไฟฟาท่ีมีโหลดผิดเพ้ียนหรืออุปกรณท่ีเปน
แหลงกําเนิดฮารมอนิก 

 

2.3 เพ่ือกําหนดวิธีการประเมินและตรวจสอบฮารมอนิกอันเกิดจากอุปกรณหรือระบบของผูใชไฟฟา 
 

2.4 เพ่ือกําหนดแนวทางพรอมมาตรการในการบังคับใชขอกําหนดฯ กับผูใชไฟฟา 
 

3. นิยามคําศัพท 
 

3.1 ฮารมอนิก (Harmonic) - สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปน
คาบใด ๆ ซ่ึงมีความถ่ีเปนจํานวนเต็มเทาของความถ่ีหลักมูล (Fundamental Frequency) สําหรับระบบ
ไฟฟาในประเทศไทยความถ่ีหลักมูลมีคาเทากับ 50 Hz ดังนั้น สวนประกอบท่ีมีความถ่ีเปน 100 Hz เรียกวา 
ฮารมอนิกท่ี 2 (Second Harmonic) สวนประกอบท่ีมีความถ่ีเปน 150 Hz เรียกวา ฮารมอนิกท่ี 3 (Third 
Harmonic) ฮารมอนิกเกิดจากการทํางานของโหลดผิดเพ้ียน 

 

3.2 สวนประกอบฮารมอนิก (Harmonic Component) – สวนประกอบของฮารมอนิกท่ีมีอันดับมากกวาหนึ่ง
ของปริมาณเปนคาบใด ๆ ซ่ึงแสดงในรูปของอันดับ (Order) และคา RMS ของอันดับนั้น 

 

3.3 ความเพ้ียนฮารมอนิก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทางไฟฟา (Power 
Waveform) ไปจากรูปสัญญาณคลื่นไซน (Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของคาความถ่ีหลักมูล 
(Fundamental) และฮารมอนิกอ่ืน ๆ เขาดวยกัน 

 

3.4 ความเพ้ียนฮารมอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) - คืออัตราสวนระหวางคารากท่ีสองของ
ผลบ วก กํ าลั งสอง  (Root-Sum-Square) ขอ งค า  RMS ขอ งส วน ป ระกอบฮารม อนิ ก  (Harmonic 
Component) กับคา RMS ของสวนประกอบความถ่ีหลักมูล (Fundamental Component) เทียบเปนรอย
ละ โดยอาจแบงเปนคาความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) ดังแสดงในสมการ (3.1) และคาความเพ้ียน
กระแสฮารมอนิกรวม (THD I) ดังแสดงในสมการ (3.2) 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-80 
 

THD V        =      
V
VVV

1

2

4

2

3

2

2 ..........+++
 (3.1) 

 

THD I         =       
I
III
1

2
4

2
3

2
2 ..........+++

 (3.2) 

 

3.5 โหลดผิดเพ้ียน (Distorting Load) - โหลดซ่ึงรับแรงดันไฟฟาท่ีเปนรูปคลื่นไซน (Sinusoidal Voltage) แต
ดึงกระแสท่ีไมใชรูปคลื่นไซน (Non-Sinusoidal Current) สําหรับขอกําหนดฯ ฉบับนี้ โหลดผิดเพ้ียนรวมถึง
เครื่องกําเนิดไฟฟาหรือแหลงกําเนิดใด ๆ ท่ีมีการสรางกระแสหรือแรงดันท่ีไมใชรูปคลื่นไซนดวย (เชนระบบ
ผลิตไฟฟาผาน Inverter) 

 

3.6 ระดับวางแผน (Planning Level) - ระดับของแรงดันฮารมอนิกท่ีการไฟฟาใชกําหนดเปนเปาหมายเพ่ือ
วางแผนควบคุมมิใหแรงดันฮารมอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมมีคาเกินกวาระดับดังกลาว เพ่ือปองกันมิใหฮาร
มอนิกสงผลกระทบตอผูใชไฟฟาโดยรวม 

 

3.7 จุดตอรวม (Point of Common Coupling, PCC) - ตําแหนงในระบบของการไฟฟาท่ีอยูใกลกับผูใชไฟฟา
ท่ีสุดซ่ึงผูใชไฟฟารายอ่ืนอาจตอรวมได 

3.8 กําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุด (Minimum Short Circuit Power, Ss/c) - ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรชนิดสาม
เฟสต่ําสุดท่ีจุดตอรวมของผูใชไฟฟา มีหนวยเปน MVA 

 

3.9 กําลังไฟฟาท่ีทําสัญญา (Agreed Power, Si) - ขนาดการขอใชไฟฟาของผูใชไฟฟาท่ีทําสัญญากับการไฟฟา 
มีหนวยเปน MVA 

 

3.10 กําลังจายไฟฟารวม (Total Available Power, St) – ขนาดกําลังจายไฟฟารวมของระบบท่ีผูใชไฟฟา
ตองการจะเชื่อมตอ เชน ผูใชไฟฟาท่ีเชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมมีคาเทากับ
ขนาดพิกัดของ Power Transformer ในสถานียอย Bay ท่ีจะจายไฟใหผูใชไฟฟารายนั้น มีหนวยเปน MVA 

 

3.11 คาสูงสุดท่ี 95% (95% Probability Value) - ในการประเมินระดับของฮารมอนิกเทียบกับขีดจํากัดนั้น 
มิใชการพิจารณาระดับของฮารมอนิกสูงสุดในขณะใดขณะหนึ่งเทียบกับขีดจํากัด แตเปนการพิจารณาคาทาง
สถิติเทียบกับขีดจํากัด ในการพิจารณาคาทางสถิตินั้นจะนําขอมูลผลการวัดท่ีตอเนื่องซ่ึงมีจํานวนขอมูลหลาย
พันคามาใชวิธีการทางสถิติ โดยตัดคาระดับฮารมอนิกสูงสุดออกไปเปนจํานวน 5% ของขอมูลท้ังหมด 
เนื่องจากคาดังกลาวมิไดสะทอนถึงฮารมอนิกจากโหลดในสภาวะการทํางานปกติ แตเปนคาฮารมอนิกท่ีอาจ
เกิดข้ึนในสภาวะทรานเซียนท คาสูงสุดของขอมูลอีก 95% ท่ีเหลือจึงเปนคาท่ีใชในการเปรียบเทียบกับ
ขีดจํากัด 

 

3.12 คาสูงสุดท่ี 99% (99% Probability Value) - คาสูงสุดท่ี 99% เปนคาสูงสุดของขอมูลท่ีเหลืออยู 
ภายหลังจากตัดขอมูลท่ีมีคาสูงสุดออกไปเปนจํานวน 1% ของขอมูลท้ังหมด  

 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-81 
 

4. ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย 
 

การไฟฟาไดกําหนดระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทยดังแสดงไวใน
ตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 เพ่ือใชเปนเปาหมายในการควบคุมแรงดันฮารมอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสมโดยไมสงผลกระทบตอการทํางานของอุปกรณไฟฟา และเพ่ือใชเปนกรอบในการวางแผนเพ่ือกําหนด
ขีดจํากัดสําหรับกระแสฮารมอนิกท่ีสรางจากผูใชไฟฟาแตละราย 

 

ตารางท่ี 4-1 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 230 / 400 V 
 

ฮารมอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไมใชจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปนจํานวนเทาของ 3 

ฮารมอนิกอันดับคู 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) = 5% 

 
ตารางท่ี 4-2 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV 

 
ฮารมอนิกอันดับค่ี 

ท่ีไมใชจํานวนเทาของ 3 
ฮารมอนิกอันดับค่ี 

ท่ีเปนจํานวนเทาของ 3 
ฮารมอนิกอันดับคู 

อันดับ แรงดันฮารมอนิก (%) อันดับ แรงดันฮารมอนิก (%) อันดับ แรงดันฮารมอนิก (%) 

5 3.0 3 3.0 2 1.5 
7 3.0 9 1.2 4 1.0 
11 2.0 15 0.3 6 0.5 
13 2.0 21 0.2 8 0.4 
17 1.6 > 21 0.2 10 0.4 
19 1.2   12 0.2 
23 1.2   > 12 0.2 
25 0.7     

> 25 0.2 + 0.5 (25 / h)     

ความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) = 4% 
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ตารางท่ี 4-3 ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV 

 
ฮารมอนิกอันดับค่ี 

ท่ีไมใชจํานวนเทาของ 3 
ฮารมอนิกอันดับค่ี 

ท่ีเปนจํานวนเทาของ 3 
ฮารมอนิกอันดับคู 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮารมอนิกรวม (THD V) = 3% 

 
ในขอกําหนดฯ ฉบับนี้ไมไดกําหนดระดับวางแผนสําหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟา

กระแสตรงสงผลกระทบท่ีเปนอันตรายตอระบบไฟฟา นั่นคือการไฟฟาฯ ไมอนุญาตใหมีการจายไฟฟากระแสตรง
เขาสูระบบไฟฟาในทุกกรณี 
 

5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเช่ือมตอกับระบบไฟฟา 
 

การประเมินผูใชไฟฟาแบงวิธีการประเมินออกเปน 3 ข้ันตอน วัตถุประสงคในการแบงการประเมินออกเปน
ข้ันตอนนั้นก็เพ่ือความสมดุลระหวางระดับของรายละเอียดท่ีตองใชในการประเมินแตละข้ันตอนกับระดับความ
เสี่ยงท่ีแรงดันฮารมอนิกจะมีคาเกินระดับวางแผนอันเนื่องการเชื่อมตอของผูใชไฟฟา 

การประเมินจะเริ่มพิจารณาจากทีละข้ันตอน หากผูใชไฟฟาไมผานการประเมินในข้ันตอนใดหรือไมเขาขาย
ท่ีจะประเมินในข้ันตอนนั้นได ก็ใหไปประเมินในข้ันตอนถัดไป ผูใชไฟฟาจะเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาไดจะตอง
ผานการประเมินในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง 

 
 

5.1 การประเมินในข้ันตอนท่ี 1 
 

เปนการประเมินในข้ันตนท่ีจะพิจารณาจากขนาดกําลังไฟฟารวมท้ังหมดของผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขนาด
กําลังไฟฟาลัดวงจรท่ีจุดตอรวม นั่นคือ 

 

“หากกําลังไฟฟาท่ีทําสัญญาของผูใชไฟฟามีขนาดไมเกิน 0.2% ของกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดท่ีจุดตอรวม 
จะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาได” 

 
 

5.2 การประเมินในข้ันตอนท่ี 2 
 

เปนการประเมินท่ีตองพิจารณาท้ังขนาดและประเภทของโหลดผิดเพ้ียนของผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขนาด
กําลังไฟฟาลัดวงจรท่ีจุดตอรวม นั่นคือ 
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“หากกําลังไฟฟาผิดเพ้ียนปรับน้ําหนัก (Weighted Distorting Power) ของผูใชไฟฟามีขนาดไมเกิน 0.2% 
ของกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดท่ีจุดตอรวม จะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาได” 

 

กําลังไฟฟาผิดเพ้ียนปรับน้ําหนักสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 
 

∑ ⋅=
i

iDiDW WSS  
 

เม่ือ SDW = กําลังไฟฟาผิดเพ้ียนปรับน้ําหนัก 
SDi = กําลังไฟฟาพิกัดของโหลดผิดเพ้ียนตัวท่ี i 
Wi = แฟคเตอรปรับน้ําหนัก (Weighting Factor) สําหรับโหลดผิดเพ้ียนตัวท่ี i โดยแฟคเต

อรปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพ้ียนประเภทตาง ๆ สามารถพิจารณาไดจากตาราง   
ท่ี 5-1 

 

หมายเหตุ กรณีไมทราบของคุณลักษณะของโหลดผิดเพ้ียน ใหกําหนดคาแฟคเตอรปรับน้ําหนักเปน 
2.5 

 
ตารางท่ี 5-1 แฟคเตอรปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพ้ียนประเภทตาง ๆ 

 
ประเภทของ 
โหลดผิดเพ้ียน 

รูปคลื่นกระแสโดยท่ัวไป 
ความเพ้ียนของ

กระแสฮารมอนิก 
แฟคเตอร 

ปรับนํ้าหนัก 

Single Phase Power 
Supply (Rectifier and  
Smoothing Capacitor) 

 

80% 
(ฮารมอนิกท่ี 
3 มีคาสูง) 

2.5 

Semiconverter 

 

ฮารมอนิกท่ี 
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 
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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 การประเมินในข้ันตอนท่ี 3 
 

เปนการประเมินท่ีพิจารณาจากปริมาณกระแสฮารมอนิกแตละอันดับท่ีผูใชไฟฟาสรางข้ึนเปรียบเทียบกับ
ขีดจํากัดท่ีกําหนด โดยขีดจํากัดสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายพิจารณาจากหลักการตอไปนี้ 

 

- ขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟาเปนสัดสวนกับขนาดกําลังไฟฟาท่ีทําสัญญา ผูใชไฟฟาท่ีมี
ขนาดกําลังไฟฟาท่ีทําสัญญามากจะยอมใหสรางกระแสฮารมอนิกไดมาก 

 

- การกําหนดขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกคํานึงถึงตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลตอการรวมกันของฮารมอนิกใน
ระบบไฟฟาอัน ไดแก การถายโอนแรงดันฮารมอนิกจากระบบแรงสูงสูระบบแรงต่ํา (Voltage 
Transfer) และผลการรวมกันในเชิงเวคเตอรของฮารมอนิกอันดับตาง ๆ (Summation Exponent) 

 

- หากผูใชไฟฟาแตละรายสรางกระแสฮารมอนิกและจายยอนเขาสูระบบไฟฟาเปนปริมาณเทากับ
ขีดจํากัดท่ีการไฟฟากําหนดแลว แรงดันฮารมอนิกรวมในระบบไฟฟาจะมีคาเทากับระดับวางแผน 

 

คาขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายข้ึนอยูกับตัวแปรตาง ๆ ตอไปนี้ ไดแก ระดับ
วางแผนของแรงดันฮารมอนิก ระดับแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดท่ีจุดตอรวม กําลังไฟฟาท่ีทําสัญญา
ของผูใชไฟฟาและกําลังจายไฟฟารวมของระบบท่ีผูใชไฟฟาตองการจะเชื่อมตอเปนตน โดยสามารถคํานวณไดจาก
ชุดสมการตอไปนี้ 

α αα )( UhChh LTLG ⋅−=  
 

เม่ือ Gh = ระดับแรงดันฮารมอนิกอันดับ h รวมท่ียอมรับไดในระบบไฟฟา (Acceptable Global 
Contribution) ในสวนท่ีเกิดจากการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาท้ังหมดในระบบท่ีพิจารณา 

 α = เลขชี้กําลังผลรวมปริมาณเวคเตอร (Summation Exponent) ของแรงดันฮารมอนิกจาก
แหลงกําเนิดท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาคาไดจากตารางท่ี 5-2 

 LCh = ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ 
พิจารณาคาไดจากตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 
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 LUh = ระดับวางแผนของแรงดันฮารมอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟาท่ีอยูเหนือข้ึนไป (Upstream 
System) เชน หากระบบไฟฟาท่ีพิจารณาคือระบบ 24 kV ระบบไฟฟาท่ีอยูเหนือข้ึนไปคือ
ระบบ 69 kV หรือ 115 kV พิจารณาคาไดจากตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 

 T = ตัวประกอบการถายโอนแรงดันฮารมอนิก (Transfer Factor) จากระบบไฟฟาท่ีอยูเหนือข้ึนไป
ลงมาสูระบบไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ ซ่ึงสามารถประเมินคาไดจากการจําลองระบบ
หรือการวัดคาจริง ในกรณีท่ีไมทราบคาใหกําหนดคาเทากับ 1 

หมายเหตุ 
1. สําหรับระบบไฟฟา 69 kV และ 115 kV ให Gh มีคาเทากับระดับวางแผนในระบบไฟฟานั้น 
2. วิธีการประเมินคา Gh ตามสมการขางตนมีพ้ืนฐานมาจากระบบไฟฟาแบบ Radial สําหรับระบบไฟฟาท่ี

มีลักษณะเปน Mesh เชนระบบ 230 kV การประเมินคา Gh ใหพิจารณาจากวิธีการตามขอ 9.2.2 ใน
มาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008) 

 

α

t

i
huh S

SGE ⋅=  

 

เม่ือ Euh = ขีดจํากัดแรงดันฮารมอนิกอันดับ h (%) ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายท่ีพิจารณา 
 Si = กําลังไฟฟาท่ีทําสัญญาของผูใชไฟฟารายท่ีพิจารณา (MVA) 
 St = กําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ (MVA) เชน ผูใชไฟฟาท่ี

เชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟามีคาเทากับขนาด
พิกัดของหมอแปลงกําลังในสถานียอย Bay ท่ีจายไฟใหกับผูใชไฟฟานั้น 

 

หมายเหต ุ
1. สําหรับผูใชไฟฟาขนาดเล็กท่ีมีขนาดกําลังไฟฟาท่ีทําสัญญาตํ่า การคํานวณคา Euh ตามสมการขางตน

อาจใหคาขีดจํากัดท่ีไมสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติ ดังนั้นคา Euh ท่ีคํานวณไดหากมีคานอยกวา 
0.1% ใหกําหนดคาเปน 0.1% 

2. สํ าห รับ ระบบ ไฟฟ า ท่ี เชื่ อมต อ กับ  HVDC Station ห รือ  Non-linear Generating Plant ห รือ 
Thyristor-controlled Reactor หรือ Static Var Compensator การประเมินคา St ใหพิจารณาจาก
วิธีการตามขอ 9.2.1 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008) 

 

S

SCuh
h kVh

MVAEI
⋅⋅
⋅⋅

=
3

10
 

 

เม่ือ Ih = ขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกอันดับ h ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายท่ีพิจารณา (A) 
 h = อันดับฮารมอนิกท่ีพิจารณา 
 kVS = แรงดัน Line to Line ของระบบไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ (kV) 
 MVASC = กําลังไฟฟาลัดวงจรสามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟา (MVA) 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-86 
 

ตารางท่ี 5-2 Summation Exponent สําหรับฮารมอนิกอันดับตาง ๆ 
 

อันดับ Summation Exponent (α) 
h  <  5 1 

5  ≤  h  ≤  10 1.4 

h  >  10 2 

 
ขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายนอกจากสามารถคํานวณโดยใชสมการขางตนแลว  

ยังสามารถพิจารณาไดจาก “โปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของการไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th) การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (www.egat.co.th) โดยตัวอยางการใชงาน
โปรแกรมฯ พิจารณาไดจากภาคผนวก (ข) 

เง่ือนไขในการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาสําหรับผูใชไฟฟาท่ีสรางฮารมอนิกตามการประเมินใน
ข้ันตอนท่ี 3 สรุปไดดังนี้ 

 

 “หากปริมาณกระแสฮารมอนิกแตละอันดับตั้งแตอันดับท่ี 2 ถึง 50 ท่ีผูใชไฟฟาสรางข้ึน ณ ตําแหนงจุดตอ
รวมมีคาไมเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว จะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาได” 

 

สําหรับมาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผลคากระแสฮารมอนิกจากผูใชไฟฟาตามการประเมินใน
ข้ันตอนท่ี 3 พิจารณารายละเอียดไดจากภาคผนวก (ก) 

 
6. การบังคับใชขอกําหนดฯ 

 

6.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม  
 

ผูขอใชไฟฟารายใหมจะตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณและการคํานวณใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ  
โดยแสดงใหเห็นวาเม่ือมีการตอเชื่อมเขากับระบบไฟฟาแลวจะไมกอใหเกิดฮารมอนิกเกินขีดจํากัดฯ ขางตน  
การไฟฟาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟาหากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟาและ
ผูใชไฟฟารายอ่ืน 
 

6.2 ผูขอเปล่ียนแปลงการใชไฟฟา  
 

ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 6.1 โดยจะตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณ
และการคํานวณท้ังโหลดเดิมและโหลดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ 
 

6.3 ผูใชไฟฟารายเดิม 
 

ถาทางการไฟฟาฯ ตรวจสอบแลวพบวา การใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายเดิมนั้นกอใหเกิดฮารมอนิกเกิน
ขีดจํากัดฯ ขางตน ผูใชไฟฟาจะตองทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือลดผลกระทบดังกลาวหากผูใชไฟฟาไมดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯ จะเขาไปทําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟาหรืองดการจายไฟฟา 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-87 
 

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 : ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

รายงานทางเทคนิคการควบคุมฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ฉบับป 2557 ,
คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-88 
 

ภาคผนวก (ก) 
มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล 

 

ก.1) อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดฮารมอนิกตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน IEC 
61000-4-30 Class A และ IEC 61000-4-7 

 

ก.2) การประเมินกระแสฮารมอนิกจากผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขีดจํากัดในการประเมินข้ันตอนท่ี 3 จะพิจารณา
โดยอาศัยหลักเกณฑตอไปนี้  

 

- คาสูงสุดท่ี 95% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 10 นาที ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห ของกระแสฮารมอ
นิกแตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไวจากการประเมินข้ันตอนท่ี 3 

 

- คาสูงสุดท่ี 99% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 3 วินาที ในรอบระยะเวลา 1 วัน ของกระแสฮารมอนิก
แตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไวจากการประเมินข้ันตอนท่ี 3 คูณดวยแฟคเตอร khvs โดย
คํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 

 

)5(
45

7.03.1 −+= hkhvs  เม่ือ  h  คืออันดับฮารมอนิก 
 

ก.3) กรณีท่ีกระแสฮารมอนิกมีคาไมเทากันในแตละเฟส การประเมินใหพิจารณาจากเฟสท่ีมีปริมาณกระแสฮารมอ
นิกสูงสุด 

 

ก.4) การประเมินจะพิจารณาเฉพาะกระแสฮารมอนิกท่ีไหลจากระบบของผูใชไฟฟาออกสูระบบไฟฟาภายนอก
เทานั้น สําหรับกระแสฮารมอนิกท่ีไหลจากระบบไฟฟาภายนอกเขาสูระบบของผูใชไฟฟาจะไมนํามาพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-89 
 

ภาคผนวก (ข) 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮารมอนิก 

สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ผูใชไฟฟารายหนึ่งตองการเชื่อมตอรับไฟจากสายสงในระบบ 115 kV ซ่ึงจายไฟมาจากสถานีตนทางท่ีติดตั้ง
หมอแปลงขนาดพิกัด 600 MVA โดยผูใชไฟฟามีขนาดการขอใชไฟฟา 80 MVA และระดับกําลังไฟฟาลัดวงจรชนิด
สามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟามีขนาด 2,000 MVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) (2) 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-90 
 

วิธีการใชงานโปรแกรมมีข้ันตอนดังนี้ 
 

(1) ปอนคาตัวแปรตาง ๆ ในระบบไฟฟาลงในชอง Input Data 
1.1) ปอนคาระดับแรงดันของระบบไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง System Voltage 

สําหรับกรณีนี้คือ 115 kV 
1.2) ปอนคากําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Total Available 

Power สําหรับกรณีนี้คือขนาดพิกัดของหมอแปลงกําลังภายในสถานีตนทางซ่ึงมีคาเทากับ 600 
MVA 

1.3) ปอนคาขนาดการขอใชไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาทําสัญญากับการไฟฟาลงในชอง Agreed Power สําหรับ
กรณีนี้คือ 80 MVA 

1.4) ปอนคากําลังไฟฟาลัดวงจรชนิดสามเฟสต่ําสุดท่ีจุดตอรวมของผูใชไฟฟาลงในชอง Min. Short 
Circuit Power สําหรับกรณีนี้มีคาเทากับ 2,000 MVA 

1.5) ปอนคาตัวประกอบเพ่ือคํานึงถึงผลจากการถายโอนแรงดันฮารมอนิกจากระบบไฟฟาท่ีอยูเหนือข้ึน
ไปลงมาสูระบบไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Transfer Factor โดยท่ัวไปกําหนดให
มีคาเปน 1.0 

 

(2) พิจารณาคาขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกอันดับตาง ๆ สําหรับผูใชไฟฟาไดจากชอง Current Limit ใน
หนวยแอมแปร นั่นคือขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใชไฟฟารายนี้มีคาดังนี้ 

 
Orde

 
Limit (A)  Orde

 
Limit (A)  Orde

 
Limit (A)  Orde

 
Limit (A) 

2 6.7  15 0.7  28 0.4  41 0.5 

3 8.9  16 0.6  29 0.8  42 0.2 

4 2.7  17 2.2  30 0.3  43 0.4 

5 9.5  18 0.6  31 0.7  44 0.2 

6 2.0  19 1.9  32 0.3  45 0.2 

7 6.8  20 0.5  33 0.3  46 0.2 

8 1.3  21 0.5  34 0.3  47 0.4 

9 2.6  22 0.5  35 0.6  48 0.2 

10 1.0  23 1.1  36 0.3  49 0.3 

11 5.0  24 0.4  37 0.5  50 0.2 

12 0.8  25 1.0  38 0.3    

13 4.2  26 0.4  39 0.3    

14 0.7  27 0.4  40 0.3    

 
 
 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-91 
 

CCA8 ขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือม เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 
 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-92 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-93 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-94 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-95 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-96 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-97 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-98 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-99 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-100 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-101 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-102 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-103 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-104 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-105 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-106 
 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-107 
 

 



ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ภาคผนวกทัว่ไป 

CCA-108 
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