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���ก�	��ก	��������������������	�
���	 

�.!.2551 

1. )�	���	!&�(*  

?����������	�
���	@ 
 

?".�%����)�����
���	@ 

��	���	���	 
 

��	���	���	 

����+��
���	��������1�	��	�
���	���ก	�
���	��
���� 
�����	�����	��	�������)�����
���	���ก	�
���	��
���� 

?-.�*��ก��ก!1ก	�
���	@ ��	���	���	 -.�
���#�/��)A	�ก	�*��ก��ก!1ก	�
���	 ����-.����
���#�
ก	��ก���
��������/��)A	�ก	�*��ก��ก!1ก	�
���	���
-�!� 1#�/��
���	 1#�+�� 1�	��	�
���	 ���� ����)�����

���	 �	�$���	��#AA#�!ก	�*��ก��ก!1ก	�$�#��	 $.". 
2550  

?-.�/��
���	@ ��	���	���	 -.������	+#AA	C�9�
���	ก#�ก	�
���	������ 
?-.���/����!ก	�@ ��	���	���	 -.�*��ก��ก!1ก	�
���	������)A	�����������������ก�	�!�


���	 ��������������	�
���	���-.�*��ก��ก!1ก	�
���	
���	ก#�����������	�
���	���ก	�
���	������,��/

����-.�/��
���	������)A	�����������������ก�	�!�
���	���	
ก#�����������	�
���	���ก	�
���	������ 

?-.����������@ ��	���	���	 -.�*��ก��ก!1ก	�
���	 ���
���#��)A	�1	กก	�
���	��
����/������������������ก�	�!�
���	��������������	�

���	���-.�*��ก��ก!1ก	�
���	 ���	ก#�����������	�

���	���ก	�
���	������,��/����-.�/��
���	���
���#�
�)A	�/������������������ก�	�!�
���	���	ก#�����������	�

���	���ก	�
���	������,��-�	ก	���+��ก	�
����������	����ก	�
���	������ก�	��,��� 

?-.�-�!�
���	�	���Eก�	ก@ ��	���	���	 -.�*��ก��ก!1ก	�
���	 ���1�	��	�
���	/��ก#�ก	�
���	
������ �	��������ก	��#�C�9�
���	1	ก-.�-�!�
���	
�	���Eก�	ก 
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 ��	��� 3 ก	�
���	������ 

?-.�-�!�
���	�	���Eก@ ��	���	���	 -.�*��ก��ก!1ก	�
���	 ���1�	��	�
���	/��ก#�ก	�
���	GH	�
-�!�,���*����"
�� �	��������ก	��#�C�9�
���	1	ก
-.�-�!�
���	�	���Eก 

?-.�-�!�
���	@ ��	���	���	 -.�-�!�
���	�	���Eก�	ก����-.�-�!�
���	�	���Eก 
?���)-!�*ก�!@  ��	���	���	 ���)ก	�0%/�I����ก!��J9,����-�ก�����������������	�


���	����ก	�*K!�#�!ก	�����������	�
���	 
?1)��������@ ��	���	���	 ��	,���/����������	�
���	�����.�/ก��ก#�-.�������������+)� 

CJ��-.��������������-.�/��
���	�	�����	1�������
�� 
?1)����������@ ��	���	���	 1)�����)*ก�0%���-.���������� ������������	ก#�����������	�


���	 

?ก	�1�	�
���	,��,�ก�#�
�!+��@ (islanding) 

��	���	���	 ก	�1�	�
���	���	+.�����������	�
���	�	�+��/�0����
ก	�
���	������
����ก	�1�	�
���	���	����������	�

���	�#�ก��	� 

?����*���ก#����
ก�@ 
(teleprotection) 

��	���	���	  ����*���ก#����������	�
���	���+#��ก	����-�	
����+���+	� 

?-.�*��ก��ก!1ก	�
���	�	�
���@ 

��	���	���	 -.�*��ก��ก!1ก	�
���	�	�$���	��#AA#�!ก	�*��ก��
ก!1ก	�$�#��	 $.". 2550  

?�)*ก�0%����)�����
ก� 

(Remote Terminal Unit: 

RTU)@ 

��	���	���	 �)*ก�0%����)�/��������)�����
ก������	��	���/ก	�

�#�+������.��$���ก	�����)� ���� ก	���9��ก+(	����

�)*ก�0%�����.�/����������	�
���	 

?�����#�-+������.�����
ก� 

SCADA/EMS@ 

��	���	���	 ����ก	��#�-+������.�����ก��������ก#�ก	���9��ก+(	����

�)*ก�0%
���	,����	�#��	�
���	��	����+��
���	�����.�

��	�
ก���ก
* 

?�����#�-+������.�����
ก� 

SCADA/DMS@ 

��	���	���	 ����ก	��#�-+������.�����ก��������ก#�ก	���9��ก+(	����

�)*ก�0%
���	,����	�#��	�
���	��	����1�	��	�
���	���

��.���	�
ก���ก
* 
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 ��	��� 4 ก	�
���	������ 

2. �&�+,-��%��*.�������� 

2.1 �&�+,-��%��*  

���ก�	��ก	��������������������	�
���	 �*gก	�ก�	����#ก�ก02%�#9���	��	���!�ก	�
��ก,�� �	���������	����!�����)*ก�0%
���	 ,���	��6	ก	��!��#9� +�	��#�-.���/����!ก	����
����ก	�1����������ก#�����������	�
���	���ก	�
���	���������1�����*K!�#�!�	� ������#�()*��+��%
�#��9 

2.1.1 �$���/�����!8�ก	�������	�+�/ก	���������������	�-.����������ก#�����������	�
���	 ���
ก�	��$�96	/ก	��������������
���	
���$����*g��#ก*K!�#�!������	�����ก# 

2.1.2 �$���/����ก	�ก�	�����ก�	��$�96	���	��#��1 ������)���	���!��#9���	/ก	�
��ก,��+�	��#�-.���/����!ก	� ����#9��	���������	����!�����)*ก�0%
���	,��
�	��6	ก	��!��#9����1)���������� 

2.1.3 �$���/��ก	���!�������ก�	�!�
���	�	ก#�����
���	���ก	�
���	������ ,��ก	�
��������������	�����������	�
���	 ��*��+!�8!4	$,����	�*���4#� 

2.1.4 �$���/���)04	$/ก	�1�	�
�+�	��#�-.�/��
���	�#��
* ��.�/�ก02%�	��6	���ก	�
���	
������4	���#�1	ก��-.��������������������	�
���	,��� 

2.2 ������ 

���ก�	��ก	��������������������	�
���	h�#��9 /��ก#�-.���/����!ก	� �#��9 

2.2.1 -.�-�!�
���	�	���Eก (Small Power Producer, SPP) 

2.2.2 -.�-�!�
���	�	���Eก�	ก (Very Small Power Producer, VSPP) 

2.2.3 -.�/��
���	������������ก�	�!�
���	 

2.2.4 -.�*��ก��ก!1ก	�
���	�	���� 

3. ��	��&�0)�������01���2����)ก	� 

-.���/����!ก	�1�������ก,�� /�����	���������	����!�����)*ก�0%
���	 �	��.*,��ก	�
���������/���ก�	��ก	��������������������	�
���	h�#��9�*g���	���� 
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 ��	��� 5 ก	�
���	������ 

ก	�
���	��������+��+!�8!o/ก	�$!1	�0	�)A	�����
���)A	�/����ก	�������������	ก#�
����������	�
���	  ���$!1	�0	�#9���	��	�*���4#� ��	������(��
���������������	�
���	 ,��
-�*�����%���+������*g��#ก CJ��-.���/����!ก	�1���������#�*K!�#�!�	� ,��1��	
*�*g���)��	��$���
����ก������	�+���	�/�I���ก	�
���	�������!
�� 

 �J��ก	�
���	��������+��+!�8!o���1�,ก�
� �*����,*�� ����ก�	�������
��	��������

���I �$�����	�*���4#�,����	��#����������
���	 ,��-.���/����!ก	�1���������#�,��*K!�#�!�	� 

4. -�)�	4ก�	�&�
���	���01���2����)ก	�(��5�	������&�5	ก����������	�
���	 

��#ก�ก02%*�!�	0ก�	�#�
���	���-.���/����!ก	����1�1�	������#�ก�	�#�
���	1	ก����������	�

���	 /,��������  �#��9 

4.1 ����1�	��	� 230/400 ����% 

 4.1.1 -.���/����!ก	����������ก#�����1�	��	�,�����	 1 ��+ +	�	�(1�	�
������#�
�1	ก
����
��
���ก! 10 ก!���#��% 

 4.1.2 -.���/����!ก	� ���*�!�	0ก�	�#�
���	1�	����	�����#�1	ก����
���ก! 250 ก!���#��% 1�
���������ก#����� 0 ���#�,���#��� ก�. $!1	�0	 �	ก�ก!ก��	 250 ก!���#��% 1����������ก#����� 0 
���#�,���# 12 ก!������% �J9
* 

4.2 ����1�	��	� 12 ก!������% 
���ก! 4 ��ก��#��% / ��1� 

4.3 ����1�	��	� 24 ก!������% 
���ก! 8 ��ก��#��% / ��1� 

4.4 �	ก*�!�	0ก�	�#�
���	�ก!ก��	���ก�	��/��� 4.2 ���� 4.3 /�����������ก#�����+�� 69 ���� 
115 ก!������% �	���	����	�+� �#9��9
���ก! 180 ��ก��#��% / ��1� 

�#9��9*�!�	0ก�	�#�
���	����)A	�/��1�	�
������#�
�1	ก����������	�
���	 ก	�
���	��
����1�
��$!1	�0	�	���	����	�+� �����	J�(J���	�*���4#� ��	������(��
���������������	�

���	 ,��-�*�����%���+������*g��#ก 
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���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 

 

 ��	��� 6 ก	�
���	������ 

5. ��&ก�ก46*ก	��)5	�4	(	��(�)� 

�$���/���)04	$
���	+�	��#�-.�/��
���	�#��
* ��.�/�ก02%�	��6	���ก	�
���	������
4	���#�1	ก��-.����������,��� ��ก�#9�
��+��-�ก�����	���	��	�*���4#�,����	������(��
���������
������	�
���	 1J�ก�	����#ก�ก02%ก	�$!1	�0	�	����!� �#��9  

5.1 ก	�
���	������1�"Jกp	-�ก�������ก	��������������������	�
���	��	��	�I ก�����
-.���/����!ก	�1�
���#��)A	�/���������������������	�
���	 �#9��9/��$!1	�0	(J�,-�	
��������ก	����ก	�
���	���������� �#��9 

5.1.1 ก	�5�	�ก��.%
���	   -.���/����!ก	�������)A	�����������������ก�	�!�
���	1�����

����	/��ก��,+
���	���
��/+	�1�	��	�����+	�+���������������	�
���	�ก!
$!ก#�ก��,+�������� ,��
����ก��,+
���	
�����
*��	,��+.��������,*��
���+(	�
���	 ����
����ก��,+
���	
�����
*��	,��+.��������,*��/
����1�	��	� 

5.1.2 ก	��,���	.���& (voltage regulation) -.���/����!ก	�������)A	�����������������
ก�	�!�
���	1�����
����	/��,���#/����������	�
���	��.��ก�ก02%�	��6	
���ก	�
���	������ 

5.1.3 ก��.%�&���5� -.���/����!ก	�������)A	�����������������ก�	�!�
���	1�����
����	
/����	ก��,+�#���1����/����������	�
���	�ก!������ 85 �����	�!+#�+	�	�(
�#�ก��,+�#���1� (short circuit interrupting capacity) ����)*ก�0%�#������1�,��
����
��1�	�ก��,+�#���1��ก!������ 25 ���ก��,+�#���1�+.�+)����1)��������������	
1	ก����������	�
���	ก��ก	����������  �#9��9�$���*���ก#
��/���ก!�ก	���	�	���
��
*��+	+#�$#8% (protection coordination) ����)*ก�0%*���ก# 

5.1.4 ��	�D&�D��2ก	�����,�.��ก	�-E)�&�)ก	� 1�	����-.���/����!ก	�����#9�-.�
����������	����1�����
���ก!1�	� 4 �	�/��1� �ก���������������ก#�����1�	��	�  
230/400 ����%  

5.2 -.���/����!ก	��	�/����
��-�	��#ก�ก02%ก	�$!1	�0	�	����!� -.���/����!ก	�1�����
��	ก	�"Jกp	ก	�,ก�
�-�ก��������ก!��J9�#9�ก	�1�	�ก��,+
���	 ก	��)���	,���# ก��,+
�#���1� ��	������(��
���������
���	 ,����	�C#�C��/ก	�����)�,��ก	�*K!�#�!ก	� 
(�	�	ก����	�1�	�*g������ก	�*�#�*�)�����������	�
���	 -.���/����!ก	�1������#�-!����
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 ��	��� 7 ก	�
���	������ 

��	/��1�	�����ก!��J9 �#9��9ก	�
���	��������+��+!�8!oก	�$!1	�0	�)A	�/�����������ก#�
����������	�
���	�*g�	�I
* 

6. �����	���&�
���	 .���,-ก�4*-��ก�� 

6.1 -.���/����!ก	�1������*g-.��#�-!����  �!��#9������	���#�
���	 ���+	�	�(�#�ก�	�#�
���	,��/
����$�#��	
���	���C�9�1	กก	�
���	������ ,��/�������-�!��	�/��ก	�
���	������ 
�#9��91����� +�������ก#�*���4�ก	�/��
���	���-.���/����!ก	�  +�	��#�ก	��!��#9������	��
�#�
���	,���)*ก�0%*��ก�� ���/��/ก	��	�
���	/��ก#�ก	�
���	GH	�-�!�,���*����"
�� 
/���*g
*�	����ก�	�����ก	�
���	GH	�-�!�,���*����"
�� 

6.2 ����,*�������������#� (instrument transformer) ���/��ก#������	���#�
���	1�����
�����
����ก#��	���#� ���������%���I  

6.3 �����	���#�
���	 ,���)*ก�0%*��ก��1��������	��6	�	����ก	�
���	����������#� 
�	����ก�	��
��/+!��,� (+!��,�1)CJ���	1�*����,*��
���	��������� �#9��9ก	�
���	
������1��*g-.�ก�	��  

6.4 -.����������1�����
����	�!ก	�/�I �ก����ก#������	���#�
���	,���)*ก�0%*��ก�� �	ก$���	
��*sA�	/��,1��/��ก	�
���	��������	�   

7. �1-.��ก	��������������������	�
���	 

ก	��������������������	�
���	���-.���/����!ก	����	ก#��������ก	�
���	������ 1�������

�#กp0�
�����	ก��	�.*,�����ก�	�� (+!��,�2)  ���ก	�ก�	���.*,��ก	�������������,��#9�J9��.�ก#�

�	�,��ก	�1�	�
����-.�/��+#AA	 ��	,�������#9�,��*���4�ก	�1�	�
� CJ��ก	�
���	������1�
��

$!1	�0	,��ก�	���*g�	�I 
* 

7.1 ก	�
���	������1�����+	�	�(�����E+(	�����#��)*ก�0%+�!��%�#���/�0�*���$���
��	�*���4#�/��	ก	�*K!�#�!�	��	�)��#กp	����
���	  +�!��%�#����91�����+	�	�(
�E���	�ก�
��/��	,���*������ 

7.2 ก !"#$%&'()&!*++,-!./) 01223 /&.456478(1223 ! 0"79ก"/6 ก:+!*++/&.ก !1223 ;-!<7=.
>?%!*@:+A!.@:; 69 <!$& 115 ก8,7,=7(B C*(6&.4) ;<'6&AD7.1223 >?%'? connection diagram 
@6 ;>?%()&ก:+!*++/&.ก !1223 ;-!<7=."DG;A++ WYE (grounded) KL <!:+!5DA++ก !



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
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"#$%&'()&!*++,-!./) 01223 A++&$%;C*(6&.4) ;<'6&AD7.1223 >?%'? connection diagram @6 ;
>?%()&ก:+!*++/&.ก !1223 ;-!<7=."DG;A++ delta ( '>?%กL <;@1=6M;K8%.A;+ 2 

7.3 456/&M#6+!8ก !(6&.&&กA++A7*"7$&กM#6&NDก!OBC) 012M<6K ' !P>;ก!*AK7:@=.C!K5.KN@ 
(maximum short circuit rating) @:.;?S 

7.3.1 ����1�	�
�/���#�,���# 115 ก!������% /��/����� 31.5 ก!��,��,*�% 1 �!	�� 
7.3.2 ����1�	�
�/���#�,���# 69 ก!������% /��/����� 40 ก!��,��,*�% 1 �!	�� 

7.3.3 ����1�	�
�/���#�,���# 24 ก!������% /��/����� 8 ก!��,��,*�% 1 �!	�� 

7.3.4 ����1�	�
�/���#�,���# 12 ก!������% /��/����� 16 ก!��,��,*�% 1 �!	�� 

7.4 456/&M#6+!8ก !C*(6&.1')C) 01223 "/6 K5)!*++/&.ก !1223 ;-!<7=. M;/O*>?%!*++/&.ก !
1223 ;-!<7=.K)=;>?%()&ก:+456/&M#6+!8ก ! '?ก !@:+12"T$%&DU8+:(8. ;  456/&M#6+!8ก !(6&.'?
&NDก!OB-=+-N'ก !>L . ;"T$%&D3&.ก:;ก !C) 01223 "/6 K5)!*++/&.ก !1223 ;-!<7=./O*1')
'?1223 M;!*++/&.ก !1223 ;-!<7=. 

7.5 ก ! synchronization M<6>L >?% generator breaker <!$&>?% interconnection circuit breaker ( '>?%
ก !1223 ;-!<7=."<9;#&+ 

7.6 M;ก!O?>?%456/&M#6+!8ก !"#$%&'()&ก:+!*++/&.ก !1223 ;-!<7=.M;!5DA++ in-line  
7.6.1  �)*ก�0%���-.���/����!ก	�1��	�	��������� ��� incoming circuit breaker, 

disconnecting switch, bus bar, bus coupler �*g��  �����*g
*�	����ก�	��
�	���������)*ก�0%���ก	�
���	������ �$����#กp	�	��6	,���)04	$/ก	�
1�	�
���	���ก	�
���	������ 

7.6.2  �)*ก�0%1�	�
����-.���/����!ก	� +��������������ก#��������ก	�
���	������ 
1�����
���#�ก	�C�����	�)� �.,��#กp	�	��������	����ก��ก#�ก	�
���	������ 
���-.���/����!ก	�+	�	�(����กก	�C�����	�)�
���!8�/��!8��J�� / 2 �!8� �#��9  

1) -.���/����!ก	��*gGH	�C�����	�)���� �����ก	�
���	������    
���1+�� ,��-.���/����!ก	��!����#�-!������	/��1�	�/ก	�
���1+���#�ก��	� 

2) ก	�
���	�������*g-.�C�����	�)� �.,��)*ก�0%1�	�
���	���-.���/��
��!ก	�,��-.���/����!ก	��#�-!������	/��1�	�/ก	�C�����	�)����ก	�

���	������ 

7.6.3  ก�0��ก!���	���	�)��ก$����/�)*ก�0%������������ก#��������ก	�
���	������  
-.���/����!ก	�������	�!ก	����1+��,��,ก�
��#�� $�����#9�,1���������	,���
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�+�E1/��ก	�
���	������$!1	�0	 �	กก	�
���	������+	�	�(��	�!ก	�

����E�ก��	 ก	�
���	������1����	
*��	�!ก	���� ���-.���/����!ก	�1�����
�#�-!������	/��1�	� ,����	�+���	�����ก!��J9 

7.6.4 /ก�0��)*ก�0%1�	�
��*g���-.���/����!ก	� �$������)04	$,����	�+	�	�(/
ก	�����)�ก	�1�	�
���	/�������ก	�
���	������ -.���/����!ก	��ก��/��
$#ก�	���ก	�
���	���������	
*����)�ก	��������������
���	���-.���
/����!ก	�      �0�����)�ก	�1�	�
���	 $#ก�	���ก	�
���	������1�*K!�#�!
�	���#กก	�����)�ก	�1�	�
���	,���	��	��6	���ก	�
���	������ 
h�#9�	ก����	��+���	��ก!��J9ก#��)*ก�0%���-.���/����!ก	� ก	�
���	������

�������#�-!����/��	��+���	�����ก!��J9,�����	�/�  

7.7 ก !1223 ;-!<7=.K.=;K8>Z8[M;ก !"D7?%0;AD7.!5DA++ก !"#$%&'()&A7*&NDก!OBD3&.ก:;( '
-= '"<' *K' "T$%&-= 'D7&@\:0 -= '"#$%&P$&1@6/&.!*++,-!./) 01223  A7*47D!*,0#;B
()&K)=;!='"DG;<7:ก 

7.8 ก!O?456D!*ก&+ก8Cก !1223 ! 0&$%; 
-.�*��ก��ก!1ก	�
���	�	������������������ก#�����������	�
���	 ก	�
���	������+��
+!�8!o/ก	�$!1	�0	�*g�	�I 
* �����	J�(J���	�*���4#� ��	������(��
���������
������	�
���	 ,��-�*�����%���+������*g��#ก 

8. �,-ก�4*-���ก& 

 -.���/����!ก	�1�����1#��	,���!��#9��)*ก�0%*���ก# �	�ก�	���#��9 

8.1 456/&M#6+!8ก !C*(6&.(8@(:S.!?"70B>?%'?' (!] ;>?%ก !1223 ;-!<7=.0&'!:+ ( '>?%กL <;@M;K8%.
A;+ 1 

8.2 456/&M#6+!8ก !C*(6&.(8@(:S.!?"70B M<6"<' *K'ก:+ก !D3&.ก:;!*++1223 /&.(;"&. /^S;&05)ก:+
!5DA++ก !"#$%&'()&!*++,-!./) 01223  ( 'K8%.A;+ 2 

8.3 ,@0>:%=1D ก !1223 ;-!<7=.C*'? automatic reclosing >?%!*++K 0K).A7*!*++K 0D3&;
& ก _ @:.;:S;456/&M#6+!8ก !C*(6&.A;)MC=)  K=8(#B(:@(&;&:(,;':(8/&.(;C*(6&.D7@ก !
C) 012&&กก)&;>?% automatic reclosing /&.ก !1223 ;-!<7=.C*>L . ; ก !1223 ;-!<7=.
C*1')!:+48@#&+-= '"K?0< 0()&&NDก!OB/&.456/&M#6+!8ก ! ";$%&.C กก ! reclosing ;?S  

8.4 "'$%&"ก8@ islanding ก:+!*++456/&M#6+!8ก !  <!$&!*++1223 /&.ก !1223 ;-!<7=.+ .K)=; 456
/&M#6+!8ก !C*(6&.'?!*++D3&.ก:;>?%K ' !P(!=CC:+A7*D7@=.C! interconnection circuit 
breaker \ 0M; 0.1 =8; >? 
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8.5 456478(1223 ! 0"79ก C*(6&.C:@M<6'?!*++D3&.ก:;,@0M#6ก !K$%&K !A++ fiber optic KL <!:+
!*++ Direct Transfer Trip (DTT) !*<=) .,!.1223 /&.456478(1223 ! 0"79ก ก:+ก !1223 ;-!
<7=. ( '' (!] ;/&.ก !1223 ;-!<7=. 

8.6 !*++D3&.ก:;>?%กL <;@,@0ก !1223 ;-!<7=. "DG;ก !&&กA++!*++D3&.ก:;/:S;(%L KN@ 456/&
M#6+!8ก !(6&.T8C !O -= '"<' *K'M;ก !(8@(:S.&NDก!OBD3&.ก:;"T8%'"(8' "T$%&D3&.ก:;ก !
48@T7 @/&.!*++D3&.ก:;ก!O?>?%'81@6กL <;@1=6M;/6&กL <;@;?S "#); ก!*AK7:@=.C!4) ;-= '
(6 ;> ;K5. (High Impedance Fault: HIF) ก !"ก8@ก !C) 012A++A0ก(:=&8K!*,@01')1@6"C(;  
(inadvertent islanding) h^%.<7:.C ก"#$%&'()&ก:+!*++,-!./) 01223 A76= < ก"ก8@-= '"K?0< 0
/^S;()&!*++,-!./) 01223 A7*/<!$&+N--7>?% 3 >?%'?K "<(N' C กก !C) 01223 /&.456"#$%&'()&   
456"#$%&'()&C*(6&.!:+48@#&+()&-= '"K?0< 0>?%"ก8@/^S; 

9. ก	�����,��,4J	�
���	 

 456/&M#6+!8ก !C*(6&.&&กA++!*++-=+-N'ก !C) 012C กก !"@8;"-!$%&.กL ";8@1223 /; ;ก:+
!*++,-!./) 01223  O CN@"#$%&'()& @:.;?S 

9.1 ก���	
������
������ ����� power factor 

9.1.1 -.���/����!ก	�������ก,����������)����#�,���#     �$���/��+�������ก#�
�	��6	���#�,���#+.�+)�,�����	+)����ก	�
���	������   

 

�	��K	���&�.���&%1�%,�.�����	%,����ก	�
���	������ ก�4�01���2����)ก	� 
��5�	�
����	���� 

���#�,���# 
4	��*ก�! 4	��h)ก�h! 

��	+.�+)� ��	���	+)� ��	+.�+)� ��	���	+)� 
115 ก!������% 117.6 106.4 123.0 96.0 
69 ก!������% 70.4 63.6 72.5 57.3 
24 ก!������% 23.6 21.8 24 21.6 
12 ก!������% 11.8 10.9 12.0 10.8 
400 ����% 410 371 416 362 
230 ����% 237 214 240 209 
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�	��K	���&�.���&%1�%,�.�����	%,����ก	�
���	������ ก�4�01���2����)ก	� 5�	�
����	���� 

���#�,���# 
4	��*ก�! 4	��h)ก�h! 

��	+.�+)� ��	���	+)� ��	+.�+)� ��	���	+)� 
115 ก!������% 118.0 113.0 123.0 113.0 
69 ก!������% 71.0 67.0 72.5 67.0 
24 ก!������% 23.6 21.8 24 21.6 
12 ก!������% 11.8 10.9 12.0 10.8 
400 ����% 410 371 416 362 
230 ����% 237 214 240 209 

 

9.1.2 ก	�����)���	 power factor 
1) -.�-�!�
���	�	���Eก (Small Power Producer, SPP) 

ก	�
���	��������+��+!�8!o/��-.��������������)���	 power factor 

�$!�������� �	����ก�	�� CJ��1���.�/���������	� 0.85 �	��	 (J� 0.85 �	���#�  

�$���ก	�����)�,���#กp	�)04	$,���#
���	/����������	�
���	 

2) -.�-�!�
���	�	���Eก�	ก (Very Small Power Producer, VSPP) 

ก	�
���	��������+��+!�8!o/��-.��������������)���	 power factor 

�$!�������� �	����ก�	�� �$���ก	�����)�,���#กp	�)04	$,���#
���	/

����������	�
���	 �#��9 

- +�	��#�����������!����%����% ��	 power factor ��.�/���� 0.85 �	��	 
(J� 0.85 �	���#� �����ก�	�#��	
���	���-�!���ก�	�ก!ก��	������ 10 ���
�	�ก�	�#��	
���	+.�+)�����!����%����%  

- +�	��#��������
�����!����%����% ��	 power factor ��.�/���� 0.85  
�	��	 (J� 0.85 �	���#� 

3) -.�/��
���	������)A	�����������������ก�	�!�
���	 

ก	�
���	��������+��+!�8!o/��-.��������������)���	 power factor 

�	����ก�	�� 
����.�/���� 0.85 �	��	 (J� 0.85 �	���#�  �$���ก	�����)�,��

�#กp	�)04	$
���	/����������	�
���	 
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4) -.�*��ก��ก!1ก	�
���	�	���� 
ก	�
���	��������+��+!�8!o/��-.��������������)� power factor 

�	����ก�	�� CJ��1�ก�	���*g,����ก�0�
*  �$���ก	�����)�,���#กp	�)04	$


���	/����������	�
���	 

9.2 ก���	
����	��� !"##$� 

ก	�
���	GH	�-�!�,���*����"
��1��*g-.�����)���	�(���������������	�
���	 /����.�/

�ก02% 50±0.5 �������!	�� -.�-�!�
���	�	���Eก�	ก1���������)��������ก�	�!�
���	/�� synchronize ก#�

����������	�
���	��.��������	 /ก�0��ก!����)-!�*ก�! (�	��	�(���������
����.�/���� 48.00 - 51.00 

�������!	�� ���������ก! 0.1 �!	�� -.�-�!�
���	�	���Eก�	ก1�������ก,��/��*�� circuit breaker ���1)�

������������������#���#�!������������ก#�����������	�
���	�#�� +�	��#�-.�-�!�
���	�	���Eก1�����

*K!�#�!�	����ก	�
���	GH	�-�!�,���*����"
��ก�	�� 

9.3 ก���	
���������ก�&'(!)� 

-.����������1���������)�
��/��+��	�,���#ก���$�������1)���������ก!ก��	���1�	ก#��	��!8�ก	�

*����!���ก�	��
��/ ���ก�	��ก7�ก02%,���#ก���$�����ก����ก#�
���	*���4�8)�ก!1,���)�+	�ก��� 

(PRC-PQG-02/1998) (+!��,�3) ����	ก��ก	�*�#�*�)����ก�	��ก7�ก02%,���#ก���$����z�#�ก��	��J9

/��� /����-��#��#�/���	�h�#���	+)����
* �#9��91�����*K!�#�!�	��#9��,�������
�/ก	����1+��

�)04	$
���	���ก	�
���	������ (+!��,�4) 

9.4 ก���	
���+��,�)�-ก 

-.����������1���������)�
��/��+��	�ก��,+,��,���#:	�%��!ก���1)���������ก!ก��	���1�	ก#��	�

�!8�ก	�*����!���ก�	��
��/ ���ก�	��ก7�ก02%:	�%��!ก�ก����ก#�
���	*���4�8)�ก!1,���)�+	�ก��� 

(PRC-PQG-01/1998) (+!��,�5)  ����	ก��ก	�*�#�*�)����ก�	��ก7�ก02%:	�%��!กz�#�ก��	��J9/��� 

/����-��#��#�/���	�h�#���	+)����
* �#9��91�����*K!�#�!�	��#9��,�������
�/ก	����1+���)04	$


���	���ก	�
���	������ (+!��,�4) 
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9.5 ก���	
���ก��/��0"##$�ก��12��&34�15��

6���3��0"##$� 

-.���/����!ก	�����������!����%����% 1�������ก,��*���ก#ก	�1�	�
���	ก��,+������	+.�����

������	�
���	���1)����������
���ก!������ 0.5 ���ก��,+$!ก#�����!����%����% 

9.6 ก��2-�2�8�&��(!)�	����9:�'"##$� 

�$���/��+	�	�(���1+��,������)����#��)04	$
���	
�����	���*��+!�8!4	$ -.����������

*���4����
*�91�����1#��	,���!��#9���������#��)04	$
���	 (power quality meter) ������)0+��#�!�*g
*

�	����ก�	�����ก	�
���	������ (+!��,�6)   0 ��	,���1)�������������-.���������� 

-    -.����������������������ก�	�!�
���	�	�ก�	�#�-�!����ก#�ก!ก��	 1 ��ก��#��% 

-    -.����������������������ก�	�!�
���	�!��!����%����%,�����	�ก�	�#�-�!����ก#�ก!ก��	 250 

ก!���#��% 

10. ��������,�����
ก� 

10.1 ก�9 ;54;�-2"##$���0&�<ก =�();54>?4"##$�@ !3))��A�2&?(!)�2�)&��(!)�กB�&�-�"##$�   ก�


�

6���3��0"##$�@ !� 3���&��(!)�กB�&�-�"##$��	�ก��2�8��2� 1 &�ก	�22,3C8�"D  

10.1.1  -.���/����!ก	������*g-.�1#��	 ��ก,�� ,���!��#9��)*ก�0%����)�����
ก� 
(Remote Terminal Unit) $�����#9�����+���+	��$���/��/ก	�����������)*ก�0%
����)�����
ก����-.�/����!ก	�ก#������#�-+������.�����
ก� SCADA/EMS 
(Supervisory Control and Data Acquisition / Energy Management System) ���
".�%����)�����
���	 /ก�0����-.���/����!ก	�����ก	����������/���� 69 ���� 
115 ก!������%  ,�������#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS (Supervisory 
Control and Data Acquisition /Distribution Management System) ���".�%����)�
����
���	 /ก�0����-.���/����!ก	�����ก	����������/���� 12 ���� 24 ก!��
����%     �	��	�����������ก�	��/+!��,� 7 ����#9���+��ก	����������ก	�
����)��)*ก�0%����)�����
ก�ก#������#�-+������.�����
ก����".�%����)�
����
���	  ���-.�/����!ก	��*g-.��#�-!������	/��1�	�����ก!��J9 

10.1.2  circuit breaker ���1)���������� ����#9� circuit breaker ,���)*ก�0%�#�ก	�������������
�ก��������ก#�ก	��������������!��#9�/+(	�
���	+�	��#����� 69 ���� 115 ก!��
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����% 1�����+	�	�(����)�
�������������)�����
ก� SCADA/EMS ���
".�%����)�����
���	 

10.1.3 circuit breaker ���1)���������������)*ก�0%�#�ก	����������/���� 12 ���� 24 ก!��
����% 1�����+	�	�(����)�
�������������)�����
ก� SCADA/DMS ���
".�%����)�����
���	 

10.1.4  -.�/��
���	������)A	�����������������ก�	�!�
���	 circuit breaker  �)*ก�0%�#�ก	�
���������  �����)*ก�0%����ก��������ก#�ก	����������  1�����+	�	�( monitor 
�����
�����#�-+������.�����
ก� SCADA/EMS ���".�%����)�����
���	ก�0�
�	������� 69 ���� 115 ก!������%  ,��1�����+	�	�( monitor 
����������#�-
+������.�����
ก� SCADA/DMS ���".�%����)�����
���	ก�0��	������� 
12 ���� 24 ก!������%   

10.2 ก�9 ;54;�-2"##$�3���&�<ก��ก @ !� 3���&��(!)�กB�&�-�"##$��	�ก��2�8��2� 1 &�ก	�22,3C8�"D 

10.2.1 -.���/����!ก	�����1#��	,���!��#9��)*ก�0%�#�ก	�����������!����+	�	�(+#��ก	�
����)�1	ก����
ก�
�� (Remote Control Switch : RCS) ,���*g�!����/��������%
+�	��#�ก	�*��-+#� $�����#9�1#�����������%�!�� (Terminal) +�	��#�ก	����������
ก#��)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) �	��!$)�-��	�%$)����ก�	��
/+!��,� 7 ����)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) $�����#9�
����+���+	����/��/ก	�����������)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) 
� � � -.� � � / �� � �! ก 	 � ก# � � � � � �# � -+� � �� � �. � � � � � 
 ก �  SCADA/DMS 
���".�%����)�����
���	 ,��ก	�
���	�������#�-!������	/��1�	�/ก	�
1#��	 ��ก,�� ,���!��#9�    

10.2.2  -.���/����!ก	������!���/��ก	�
���	���������	
*�!��#9��)*ก�0%����)�
����
ก� (Remote Terminal Unit) $�����#9�����+���+	� �$���/��/ก	����������ก#�
�����#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS ���".�%����)�����
���	  ���ก	�

���	�������*g-.��#�-!������	/��1�	�����ก!��J9 

10.2.3  circuit breaker ���1)���������������)*ก�0%�#�ก	����������/���� 12 ���� 24 ก!��
����% 1�����+	�	�(����)�
����������#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS 
���".�%����)�����
���	 



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 

 

 ��	��� 15 ก	�
���	������ 

10.3 34)กB�=��?�-�3)�34)�5�@ !24)�1����0��F5�0,�	
����

"##$� ก�9 &?(!)�60��

 69 

=�() 115 ก-6�6	�2,   

10.3.1 ��	�#� 0 1)��#�C�9��	�
���	ก#�ก	�
���	������ *��ก������ 

-  active power (��ก��#��%) 3 Phase 

-  reactive power (��ก��	�%) 3 Phase 

-  voltage (ก!������%  ) 3 Phase 

-  ampere (,��,*�%) 3 Phase 

-  power factor (pf)  

-  frequency (�:!��C%)  

10.3.2 +(	�����)*ก�0%�#������1� ,�� protection relay *��ก������ 

-  information messages 1	ก protection relay ��� overcurrent, earth fault �*g�� 

-  status ����)*ก�0%�#������1� (circuit breaker ,�� isolated switch)  

-  status ��� ground disconnecting switch  

-  status ��� protection relay (on/off) 

-  status ��� circuit breaker 

-  status ��� disconnecting switch 

-  main protection tripping alarm  

-  control �)*ก�0% �)*ก�0% interconnection circuit breaker  

-  ���I ��� ก	�
���	������ 1�	�*g����/��/ก	�����)�����
���	 

 



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 

 

 ��	��� 16 ก	�
���	������ 

10.4 34)กB�=��?�-�3)�34)�5�@ !24)�1����0��F5�0,�	
����

"##$� ก�9 &?(!)�60��

 12 

=�() 24 ก-6�6	�2,    

10.4.1 ��	�#� 0 1)��#�C�9��	�
���	ก#�ก	�
���	������ *��ก������ 

- active power (��ก��#��%) 3 phase 

- reactive power (��ก��#��%) 3 phase 

- line to line voltage (ก!������%  ) 3 ��	 

- ampere (,��,*�%) 3 Phase 

- power factor (pf) 

- frequency (�:!��C%)  

10.4.2 +(	�����)*ก�0%�#������1� ,�� protection relay *��ก������ 

- status ����)*ก�0%�#������1� (circuit breaker ,�� isolated switch) 

- status ��� ground disconnecting switch 

- status ��� protection relay 

- ���I ��� ก	�
���	������ 1�	�*g����/��/ก	�����)�����
���	 

10.5 34)กB�=��?�-�3)�34)�5�@ !24)���
/�กF5�0,�	
����

"##$� D�ก)
�4	0 

��	+#��ก	�����)�+�	��#� *��/+#� circuit breaker ,�� protection relay ���1�	�*g ,�����I
��� ก�.  ����	�1�	�*g/ก	�����)�����
���	 

ก	�,+��-�����.����".�%����)�����
���	����,+��-�����������$!�����%���".�%
����)�����
���	���	#9 ��	��!/��,+������.� ,�ก�*g��ก��"1	ก�������$!�����%���".�%
����)�����
���	���ก	�
���	������  

 

 



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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���	������ 

10.6 	-G ก��1��34)�5�  

�)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) ����+������.��	�#������#�-+������.�
����
ก� SCADA/EMS ���".�%����)�����
���	 ก	�
���	������ �������� real-time 
����	����ก	� update ����.�
���ก! 2 �!	��+�	��#�����.� status ,��
���ก! 10 �!	��+�	��#����
�.���	�#�����)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) ����+	�	�(�!����ก#������#�-+��
����.�����
ก� SCADA/EMS ���� �����#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS ���ก	�
���	
���������� protocol DNP 3 subset level 2 (serial communication) $���� certificate ����.�
�#9��������+	�	�(,+����������$!�����%���".�%����)�����
���	 ,��ก	��#�+������.�
�����*g
*����#���#�!  �#9��9ก	�������������	ก#������#�-+������.�����
ก� SCADA/EMS ���� 
�����#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS ���ก	�
���	������ 1�-�	 MEA Network ���
1)�������������	�������ก	�
���	������ ,���!8�ก	����������#9/���*g
*�	����ก�	��
�ก����ก#�����+���+	����ก	�
���	������ 

10.7 VT, CT �� Transducer  

-.�-�!�
���	�	���Eก ,��-.�-�!�
���	,���	������� ����/�� VT. ,�� CT. ���+(	� 
+��-.�-�!�
���	�	���Eก�	ก �����!���/��/�� VT. ,�� CT. ���+(	�  �$�������#���������)�
����
ก�  ��� VT. ,�� CT.�������	��6	��	����������-!�$�	�
���ก!��������ก��".�%1)�

��	 (±0.5%) ���/��+�	��#����� Protection  +�	��#�����.��	���� 10.3.2 ,����� 10.4.2 ,����

�	��6	��	����������-!�$�	�
���ก!��������ก��".�%1)�+	� (±0.3%) ���/��+�	��#����� 
metering +�	��#�����.��	���� 10.3.1 ,����� 10.4.1 

10.8 ก���5�� 
B������กR�)�Dก�9, 

-.�-�!�
���	�	���Eก ,��-.�-�!�
���	,���	������� 1������.,�/���)*ก�0%����)�
����
ก� (Remote Terminal Unit) $����/���	
���������	 ,��-.�-�!�
���	�	���Eก�	ก
1������.,�/���)*ก�0%�#�ก	���������� (Remote Control Switch : RCS) $����/���	
���������	 
�	ก�)*ก�0%�#�ก��	��ก!��#����� ,��
��
���#�ก	�,ก�
���#�1	ก
���#���ก+	�,1������1	กก	�

���	������4	�/�������	������	�+��	����!� ,��
���ก! 1 ���� ก	�
���	������ ��
+!�8!���1����	
*��	�!ก	�,ก�
� *�#�*�)� ���� �!��#9��)*ก�0%/��� ���-.����������1������#�-!����
��	/��1�	�����ก!��J9�#9���� 
10.9 �

ก��1��34)�5�)�/&D� !0��D��"�42��&@�6�6�0  SC!�/"�4��
�	��&=<�?)
/�ก ก��

"##$����=�	� 



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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���	������ 

11. ����ก	��)����%���%	� 

11.1 ก�4�01���2����)ก	����������2���� 69 ���� 115 ก)������* 

-.���/����!ก	�1������������	�ก	�+���+	����+	�	�(�!����ก#�ก	�
���	������
��
�������	 ���	���� 3 ���� (�	���������	�+!��,� 8) 
��,ก� 

11.1.1 ����+���+	�-�	+	�/�,ก���	,+� $�����)*ก�0%����+���+	� 

• ����������)*ก�0%����)�����
ก����-.�/����!ก	�ก#������#�-+������.�
����
ก� SCADA/EMS (Supervisory Control and Data Acquisition / 
Energy Management System) ���".�%����)�����
���	 

• ����������)*ก�0%����*���ก# (protection relay) 

• �����������������#��)04	$
���	 (power quality meter) ���-.�/����!ก	� 

• ����������������1+���)04	$
���	 (PQMS) 

11.1.2 �!��)+���+	��!� base radio 1�	� 1 �)� ���+	�	�(�!����+���+	�ก#�".�%
����)�����
���	���ก	�
���	������
���������	 

11.1.3 ���"#$�%+	���� �!��#9����-.���/����!ก	� 1�	� 1 �����	� �$���/���!����ก#�
".�%����)�����
���	���ก	�
���	������ 

�#9��9 -.���/����!ก	�������	�!ก	���������	��!��)+���+	�ก#�ก	�
���	������ ���ก	�

���	������1��	�+� �$���$!1	�0	����	���E�������ก#��0�ก���ก	�ก!1ก	������	��
,����	�! (ก��.) ���-.���/����!ก	��*g-.��#�-!����/ก	���	����	���,����*�/ก	�/����	�(��ก#� ก��.
������ 

11.2 ก�4�01���2����)ก	����������2���� 12 ���� 24 ก)������* 

-.���/����!ก	�1������������	�ก	�+���+	����+	�	�(�!����ก#�ก	�
���	������
��
�������	 ���	���� 3 ���� (�	���������	�+!��,� 9) 
��,ก� 

11.2.1 ����+���+	�-�	+	�/�,ก���	,+� $�����)*ก�0%����+���+	� 

• ����������)*ก�0%����)�����
ก����-.�/����!ก	�ก#������#�-+������.�
����
ก� SCADA/DMS (Supervisory Control and Data Acquisition / 
Distribution Management System) ���".�%����)�����
���	 



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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���	������ 

• �����������������#��)04	$
���	 (power quality meter) ���-.�/����!ก	� 

11.2.2 �!��)+���+	��!� base radio 1�	� 1 �)� ���+	�	�(�!����+���+	�ก#�".�%
����)�����
���	���ก	�
���	������
���������	 

11.2.3 ���"#$�%+	���� �!��#9����-.���/����!ก	� 1�	� 1 �����	� �$���/���!����ก#�
".�%����)�����
���	���ก	�
���	������ 

�#9��9 -.���/����!ก	�������	�!ก	���������	��!��)+���+	�ก#�ก	�
���	������ ���ก	�

���	������1��	�+��$���$!1	�0	����	���E�������ก#��0�ก���ก	�ก!1ก	������	��
,����	�! (ก��.) ���-.���/����!ก	��*g-.��#�-!����/ก	���	����	���,����*�/ก	�/����	�(��ก#� ก��.
������ 

11.3 ก�4�01���2����)ก	����������2����(�����	ก��	 12 ���� 24 ก)������* ����
���ก) 1 ��ก��&��* 

-.���/����!ก	�1�����1#��	�����������!����+���+	����+	�	�(�!����ก#�ก	�
���	������

���������	 ���	���� 1 ���� 
��,ก� ���"#$�%+	���� �!��#9����-.���/����!ก	� 1�	� 1 �����	� �$���/��
�!����ก#�".�%����)�����
���	���ก	�
���	������ 

12. ก	���)��ก�	�&�ก	�0�)�������	�����
���	 

-.�������������1��$!��ก�	�#�ก	�-�!�������	�����
���	���-.���������� 1	ก+�����
���#��)A	�/��

���������ก#�����������	�
���	,��� 1�����
���#���	���E���1	กก	�
���	������ก�� ���+��

�	��������,-ก	��$!��ก�	�#�ก	�-�!�������	�����
���	���-.���������� /��ก	�
���	������$!1	�0	

ก��1���!����	�!ก	� 3 ����  

  



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 

 

 ��	��� 20 ก	�
���	������ 

%)��.� 1 

�	��K	�,-ก�4*
���	 

�)*ก�0%
���	�����*g
*�	��	��6	��	��!��	��	�ก	��#��9�������ก	�
���	����������#� 

�)*ก�0%
���	 �	��6	��	��!� 

TOU  Meter ANSI C12.16 ,�� ANSI C12.20 
or 
IEC 61036 ,�� IEC 60687 

Instrument Transformer IEC 60044-1 ,�� IEC 60044-21 
or 
ANSI C57.13 

Circuit Breaker  IEC 60056 
or 
ANSI C37.11 
or 
NEMA SG4 

Protection Relay IEC 
-.�-�!�/ supplier list ���ก	�
���	�������#��9 
ABB,Areva,GE,Merlin Gerin(group Schneider) ,Reyrolle, 
Schweitzer(Sel),Siemens ,�� SEG 

Disconnecting Switch IEC 60129 
or 
ANSI C37.30 , ANSI C37.32 ,�� ANSI C37.34 

Distribution Fuse Cutout IEEE C37.41 ,�� ANSI C37.42 
or 
NEMA SG2 

Ring Main Unit IEC 
Internal Arc test IEC 602271-200 
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���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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���	������ 

�)*ก�0%
���	 �	��6	��	��!� 

Gas Insulated Switchgear IEC 

Power Quality Meter IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7 ,�� IEC 61000-4-15 
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���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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%)��.� 2 

 

�1-.��ก	��������������������	�
���	 

ก	�
���	������ 
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1547 
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Device no. Function Trips Note 
25 Synchronizing check - For 52B 

59/27 Over and Under Voltage relay 52A(or 52B)  

50/51, 50N/51N Phase and Ground Overcurrent 52B, 52T  
59N Zero Sequence Overvoltage   52B, 52T  
67/67N OR 32 Directional Overcurrent and Ground Overcurrent          52A(or 52B)  

 OR Reverse Power                                                              
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81 Under and Over Frequency 52B  

    
Remark    
*25 not necessary for Induction Generators  
*New customers have to use Isolation Transformer   
    



                                                                                                     �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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Device no. Function Trips Note 
25 Synchronizing check - For 52B 
59/27 Over and Under Voltage relay 52A(or 52B)  
50/51, 50N/51N Phase and Ground Overcurrent 52B, 52T  
59N Zero Sequence Overvoltage   52B, 52T  
67/67N OR 32 Directional Overcurrent and Ground Overcurrent          52A(or 52B)  
 OR Reverse Power                                                              
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81 Under and Over Frequency 52B  
    
Remark    
*25 not necessary for Induction Generators  
*New customers have to use Isolation Transformer   
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���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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Device no. Function Trips Note 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50N/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O Under and Over Frequency 52B - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
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���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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���	������ 

 
                                   
Device no. Function Trips Note 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50N/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O Under and Over Frequency 52B - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
    

    <' 0"<(N  ก !(8@(:S. Lightning Arrester (LA) M;ก!O?>?%'?ก !"#$%&'()&ก:+ก !1223 ;-!<7=. @6=0!*++Underground  
                   Cable<!$& GIS (6&.M<6ก !1223 ;-!<7=."DG;456T8C !O (L A<;).(8@(:S. 
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���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 
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Device no. Function Trips Note 
21 Distance relay 52-1,52-2 - 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50N/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O Under and Over Frequency 52B - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
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Device no. Function Trips Note 
21B Backup Distance relay  52-1, 52-2 - 
25-1 Synchronizing check - For 52-1 
25-2 Synchronizing check - For 52-2 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50BF CB. Fail relay 52B - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O Under and Over Frequency 52B - 
87B Bus Differential relay 52-1, 52-2, 52B - 
87L Line Current Differential relay 52-1, 52-2 - 
87K Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
    

     <' 0"<(N  ก !(8@(:S. Lightning Arrester (LA) M;ก!O?>?%'?ก !"#$%&'()&ก:+ก !1223 ;-!<7=. @6=0!*++Underground  
                        Cable<!$& GIS (6&.M<6ก !1223 ;-!<7=."DG;456T8C !O (L A<;).(8@(:S. 
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Device no. Function Trips Note 
21B Backup Distance relay  52-1 - 
25-1 Synchronizing check - For 52-1 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50BF CB. Fail relay 52B - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O Under and Over Frequency 52B - 
87B Bus Differential relay 52-1, 52-2, 52B - 
87L Line Current Differential relay 52-1, 52-2 - 
87K Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
    

    <' 0"<(N  ก !(8@(:S. Lightning Arrester (LA) M;ก!O?>?%'?ก !"#$%&'()&ก:+ก !1223 ;-!<7=. @6=0!*++Underground  
                       Cable<!$& GIS (6&.M<6ก !1223 ;-!<7=."DG;456T8C !O (L A<;).(8@(:S. 
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Device no. Function Trips Note 
21B Backup Distance relay  52-1, 52-2 - 
25-1 Synchronizing check - For 52-1 
25-2 Synchronizing check - For 52-2 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay  52B, 52T - 
50BF CB. Fail relay 52B - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
59N Ground Over Voltage relay   52B - 
63 Transformer fault pressure relay  52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
81U/81O Under and Over Frequency 52B - 
87B Bus Differential relay 52-1, 52-2, 52B - 
87L Line Current Differential relay 52-1, 52-2 - 
87K Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   
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                     Cableหรือ GIS ตองใหการไฟฟานครหลวงเปนผูพิจารณาตําแหนงติดต้ัง 
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�&O��.�������
�2ก	����5%���,4J	�
���	 
1. ก	�
���	������1���	ก	����1�#�ก��,+:	�%��!ก,��,���#ก���$�������1)�����������-.�/��

+#AA	 �$���*����!-�ก�����	���	�)04	$
���	/���������	ก	���+����������� 
1.1  ก	�
���	������1��!��#9�����������1�#��)04	$
���	ก��ก	�����������*g���	 1 +#*�	�% 

,���!��#9�����������1�#�z��������
*��ก 1 +#*�	�%4	���#�ก	����������  �����	��������	���

���1�#� ����-�!�
���	���-.�/��+#AA	������	�	/+4	��/���	1�!�CJ��+��	���4	���	�


���	��ก�	�*g*�!�	0+.�+)� 

1.2  *�!�	0ก��,+:	�%��!ก,��,���#ก���$����CJ���ก!�1	ก����-�!�
���	���-.�/��+#AA	 

(*����!1	ก-�ก	����1�#�ก��,����#�ก	����������) 1���������	
���ก!���1�	ก#����ก�	��
��/

���ก�	��ก7�ก02%:	�%��!ก�ก����ก#�
���	*���4�8)�ก!1,���)�+	�ก��� ,�����ก�	��

ก7�ก02%,���#ก���$�����ก����ก#�
���	*���4�8)�ก!1,���)�+	�ก��� 1J�1��)A	�/�����������

ก#��������ก	�
���	������
�� 

 

2. 4	���#�ก	���������� -.�/��+#AA	�#�����������)�
��/������-�!�
���	���-.�/��+#AA	+��	�ก��,+
:	�%��!ก����,���#ก���$�������1)���������ก!ก��	���1�	ก#����ก�	��
��/���ก�	��ก7�ก02%z�#9� 2 
h�#���	��� ก	�
���	��������+��+!�8!o/ก	����	
*���1+��4	�/�������-.�/��+#AA	
�$!����!���#�ก	�������������
���!���	/��1�	� �	ก+�+#���	-.�/��+#AA	��,�������1�+��	�ก��,+:	�%
��!ก����,���#ก���$�����ก!���1�	ก#� CJ���	ก���1+��$����#9-.�/��+#AA	1�������	�!ก	�
,ก�
�/���*g
*�	����ก�	��z 

 

3. ก	�
���	��������+��+!�8!o/ก	�*��ก	���������� �	ก����-�!�
���	���-.�/��+#AA	
��
�*g
*�	������
�/���ก�	��z �$����#กp	���#��)04	$
���	/����
���	������/����.�/���#�
������	�+�
��+��-��+�����-.�/��
���	�	����I 
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�,4%��&�)�����������&��,4J	�
���	 
Power Quality Meter Requirement 

1. Power quality meter shall measure and record the 3 phase true RMS electrical value in 2 categories 
which are Profile Recording and Event Recording. 

2. Profile recording is the continuous recording of average, minimum and maximum RMS value over 10 
minutes period including Voltage, Ampere, Real Power, Reactive Power, Apparent Power, Power 
Factor, Harmonics (Voltage, Current and Power up to 50th), Voltage Unbalance (Unbalance Factor, 
Positive Sequence Voltage, Negative Sequence Voltage and Zero Sequence Voltage) and Flicker 
(Short Term Flicker Index, Pst, and Long Term Flicker Index, Plt). Note except Plt which calculate 
over 2 hours period. 

3. Event recording is the condition trigged recording of a voltage and current waveform of an abnormal 
event including Voltage Sag (Dip), Voltage Swell and Short Interruption with the minimum sampling 
resolution of 128 samples per cycle and allow user to adjust the trigger condition. 

4. Power quality meter shall comply with international standard IEC 61000-4-30 (power quality 
measurement method) class A performance, IEC 61000-4-7 (harmonics) and IEC 61000-4-15 
(flicker). 

5. The internal memory of power quality meter shall be enough to store all measurement data at least 7 
days without data loss. 

6. Power quality meter shall have an internal battery backup for ride through capability at least 1 hour in 
case of power supply failure and shall have an automatic restart function in case of back up battery 
deplete. 
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�	�����������ก�	������,-ก�4*����,�����
ก� (Remote Terminal 

Unit) (��2�����������ก&������&�-%������1�����
ก� ���!1�*����,�����


���	 

 

 
���ก�	���91����)�!��������.� �!8�ก	� �	��6	 ,���)*ก�0%*��ก����	�I�$���ก	��#�-+��

����.������	��)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) ก#������#�-+������.� ����
ก� 

SCADA/EMS  ,�������#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS  ���".�%����)�����
���	��� ก	�


���	������ 

 

1. ���ก�	��%�	��&�01����������(���-]01�0�)�
���	�	���^ก 

1.1 5�	�.���)��������1�(��01����������5������&�-%������1��	�&�!1�*����,�����
���	 

�)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) ���-.����������1������#�-+������.�ก#�����
�#�-+������.�����
ก� SCADA/EMS (ก�0����������������� 69 ���� 115 ก!������%)  ,���#�-+������.�ก#�
�����#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS (ก�0����������������� 12 ���� 24 ก!������%)  ���".�%
����)�����
���	 �����1�	� Input � Output Point �*g
*�	����ก	�
���	������ก�	�� 

1.2 �	��K	ก	�%���%	�����1�  

 �)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) ���-.����������1������#�-+������.�ก#�����

�#�-+������.�����
ก� SCADA/EMS ���������#�-+������.�����
ก� SCADA/DMS ���".�%����)�

����
���	�����*������ DNP 3.0 Subset Level 2 (Serial Communication) ������	����������� 

Device Profile and Implementation Table ����*���������/���	/����-+������.�����
ก� 

SCADA/EMS ���ก	�
���	�������	����ก	�
���	������ก�	�� 
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1.3 %&''	4 Input/Output Point  

1.3.1 Analog Input  

 1�����1#��	�)*ก�0%����)��������	��	����������-!�$�	�
���ก!ก��	 ±0.2% ��� Full 

Scale ������	�	�ก	��#��������	����������-!�$�	�
���ก! ±1% �����	��	������������� CT ���� PT ,��� 

1.3.2 Status Input  

 1���������	��������/ก	��#�Jก����.�������)ก	�0%����ก!�/�#กp0���	�#����

���)ก	�0% (Sequence of Event) ����)ก I 1 �!��!�!	�� ����!����/��1�,����*g 2 ,�� ���  

 (1)   Single Contact, Two-State Status +�	��#�+������.��!� Alarm  

 (2)   Double Contact +�	��#�+������.�+(	�����C��%ก!������ก��%����+�!��% 

1.3.3 Control Output +�	��#�+#������)�*��/+#� Interconnection Circuit Breaker 
1�����1#��	,�� Select-Check-Before-Operate (SCBO)  

1.4 .����5�	�
���	����,-ก�4*����,������ก� (Remote Terminal Unit) 

-.���/����!ก	�����1#��	,���!��#9�,����1�	�
���	�!� AC ,�� DC +�	��#�1�	�
���	/��

�)*ก�0%���/��/ก	��#�-+������.�ก#��������-���	
�������
ก� SCADA/EMS �����������-���	
���

����
ก� SCADA/DMS ���ก	�
���	������ 1�	� 2 ,���� �*g���	���� 

1.5 ก	�-�&�-�,�������	�����
���	 

ก�0����-.������������ก	�*�#�*�)� ��	�����
���	 �����*����,*���.*,��ก	����������1�����

��	�!ก	�*�#�*�)������*��������ก	��#�+������.�/���*g
*�	����ก�	��������)
�� 

2. ���ก�	��%�	��&�01����������(���-]01�0�)�
���	�	���^ก�	ก .��01�2��
���	(�����,'	�����������������

ก�	�)�
���	ก&�����������	�
���	2���� 12 ���� 24 ก)������* (�����	��������ก�	�)�
���	

���ก&�&O�.�� 1 ��ก��&��*�cO
- 
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2.1 -.���/����!ก	�����1#��	,���!��#9��)*ก�0%�#����!����+	�	�(+#��ก	�����)�
���������
����)�����
ก����".�%����)�����
���	 (Remote Control Switch: RCS) 

2.2 ก	�
���	�������*g-.���	�!ก	�/ก	���ก,�� �!��#9�,����+���)*ก�0%������

��	�
ก� (Remote Terminal Unit) ������	��������1�	� Input � Output Point �	����ก	�
���	��
����ก�	�� 
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�	������������(	�ก	�%���%	� (communication channel) 

ก�4�01���2����)ก	����������2���� 69 ���� 115 ก)������* 

 

-.���/����!ก	����������/���� 69 ���� 115 ก!������% 1������������	�ก	�+���+	� 
(communication channel) ���+	�	�(�!����ก#�ก	�
���	������ 
���������	 ���	���� 3 ���� 
��,ก� 

• ����+���+	�-�	+	�/�,ก���	,+� $�����)*ก�0%����+���+	�  

• �!��)+���+	��!� base radio 

• ���"#$�%+	����1	ก-.�/����!ก	� (��� TOT, True ����-.�/����!ก	��	����) 

1. �&�+,-��%��*ก	��������������%���%	� 

1.1 �$�������������)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) ���-.�/����!ก	�ก#������#�-
+������.�����
ก� SCADA/EMS (Supervisory Control and Data Acquisition / Energy 
Management System) ���".�%����)�����
���	 

1.2 �$�������������)*ก�0%����*���ก# (protection relay) 

1.3 �$��������������������#��)04	$
���	 (power quality meter) ���-.�/����!ก	� 

1.4 �$�������������������1+���)04	$
���	 (PQMS) 

1.5 �$���/��ก	��!����+���+	������	�-.���/����!ก	�ก#�".�%����)�����
���	 ���ก	�
���	
������ -�	�����!��) ,�����"#$�% 
���������	 

2. �	���������������%���%	� 
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2.1 ����+���+	�-�	+	�/�,ก���	,+� $�����)*ก�0%����+���+	� ���,�ก�	�+(	����!��#9� 
*��ก�������)*ก�0%�#��9 
2.1.1 +	�/�,ก���	,+��!� ADSS SM �	� 24 cores 1�	� 2 �+��	� $����

�)*ก�0% fiber optic termination *�	��	��#9�+��,��� 
2.1.2 +(	����!��#9����-.���/����!ก	� 

• �)*ก�0% multi-service multiplexer 1�	� 1 �)� ����	�+	�	�(����#�/
ก	�+���.*,�����+#AA	0 
I. data channel 
II. voice channel 

• �.� enclosure 19-inch rack �	���	�+.�
�����ก��	 27U 1�	� 1 �)� 

• �)*ก�0% modem 56kbps 1�	� 1 �)� 

• �)*ก�0%����+�	���
���	 $����,�������� +	�	�(+�	���
���	
��
�����
ก��	 1 �#����� 1�	� 1 �)� 

• �)*ก�0% AC surge protection 1�	� 1 �#� 

• cabling ,���)*ก�0%*��ก����� I 
2.1.3 +(	����!��#9����ก	�
���	������ 

• �)*ก�0% multi-service multiplexer 1�	� 1 �)� ����	�+	�	�(����#�/
ก	�+���.*,�����+#AA	0 
I. data channel 
II. voice channel 

• �.� enclosure 19-inch rack ��	�+.�
�����ก��	 27U 1�	� 1 �)� 

• �)*ก�0% modem 56kbps 1�	� 1 �)� 

• �)*ก�0% MSD (Modem Sharing Device) 1�	� 3 cards 

• cabling ,���)*ก�0%*��ก����� I 

2.2 �!��)+���+	��!� base radio 1�	� 1 �)� ���+	�	�(�!����+���+	�ก#�".�%����)�����
���	 ���
ก	�
���	������
���������	 *��ก�������)*ก�0%�#��9 
2.2.1. �!��) trunked $�����)*ก�0%*��ก����� I ���1�	�*g ���+	�	�(/���	������	�ก#�

ก	�
���	������
�� 
2.2.2. �)*ก�0% power supply $����,��������+�	��� 1 �)� 
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2.3 ���"#$�%+	���� �!��#9����-.���/����!ก	�1�	� 1 �����	� �$���ก	��!���������	�".�%����)�
����
���	��� ก	�
���	������ ,�� -.���/����!ก	� 

 

3. ��������	��&�0)���� 

3.1 -.���/����!ก	�1������#�-!������	/��1�	�/ก	�*�#�*�)�����+���+	���� ก	�
���	������ 
,����	/��1�	�/ก	�/�� ก	�
���	������ ��	�!ก	�1#��	,���!��#9� communication channel 
�	���� 2.1 �#9���� 

3.2 ก	�
���	������ 1���	�!ก	�,1����	/��1�	�1�!��	� 2.1.1 ���1�,1��/����	�4	���#����-.���
/����!ก	�
��+������.��	����������	,���+(	����!��#9�/��ก#� ก	�
���	������ ,��� 

3.3 ��������	��#�-!����,��ก	���	�)��#กp	�)*ก�0%����+���+	���� ก	�
���	������1�
+!9+)���� MEA End Point CJ���!��#9�4	�/+(	������-.���/����!ก	� (�	���������	� 
communication system diagram) 

3.4 -.���/����!ก	�����1#��	�!��)+���+	��!� base radio �	����������� ก	�
���	������ ก�	��
,�� /��+	�	�(/���	�!����ก#� ก	�
���	������ 
���������	 
3.4.1 -.���/����!ก	� �*g-.�1#��	�)*ก�0%�!��) trunked radio �	���� 2.2  
3.4.2 -.���/����!ก	� �*g-.���	�!ก	���������	�ก#� ก	�
���	������ ��� ก	�
���	

������ 1�$!1	�0	��E�������ก#��0�ก���ก	�ก!1ก	������	��
,����	�! (ก��.)  

3.4.3 �����
���#�ก	��)A	�������	� -.���/����!ก	��*g-.��#�-!����/ก	���	��
��	���,��	�*�/ก	�/����	�(��ก#� ก��. ������ 

3.4.4 ก	�
���	������ �*g-.���	�!ก	��*�,ก������/���	�)*ก�0%�!��) trunked 
radio /��/���	ก#�������� ก	�
���	������
�� 

3.5 -.���/����!ก	�����1#��	���"#$�%+	����1	ก-.�/����!ก	� (��� TOT, True ����-.�/����!ก	��	�
���) 

3.6 -.���/����!ก	�����1#�����������
���	ก��,++�#��	�
�����ก��	 30 ,��,*�% 1�	� 2 ��1� 
$�����)*ก�0%+�	���
���	 �$���1�	�/��ก#��)*ก�0%����+���+	�����!��#9��#9����4	�/+(	���
�!��#9����-.���/����!ก	� 
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3.7 ก	�
���	������ +��+!�8!o���1�
���)A	��������#�/����ก	��������������+���+	���� ก	�

���	������  (�	*�	กK��	-.���/����!ก	�����!�������	�*���4#��������+���+	���� 
ก	�
���	������ �	����$���	��#AA#�!��	�*���4#�����������$!�����%ก�	�� 

3.8 ก	�
���	������ +��+!�8!o���1�*�#�*�)�����+���+	���� ก	�
���	������ 
���	���	�
1�	�*g�	����!����1����J9 �����
��,1��/��-.���/����!ก	���	�������	/���	�#��� 

4. ก	���	�)�	�������������%���%	���� ก	�
���	������ 

4.1 -.���/����!ก	�������9,1�,�� ����.�+(	��� ,����	,�������!��#9�/�� ก	�
���	������ 
$!1	�0	ก����	�!ก	� ,���$����!���	/��1�	�/ก	�ก��+��	� ,��/���� ก	��!��#9�
+	�+#AA	0/�,ก���	,+� 

4.2 -.���/����!ก	�,���1�	��	��� ก	�
���	������ 1�����������	ก	���+���������������
ก��/���	1�!� 

4.3 �#9��ก	���	�!�	���	������	��!��)+���+	�ก#� ก	�
���	������ 
4.3.1 -.���/����!ก	���	�!ก	�1#���	�#�+��+��(J�-.���	ก	�ก	�
���	�������$�����

�)A	�������	�+���+	� ���ก	�
���	������1��	�+��$���$!1	�0	����	�
��E�������ก#� ก��. /ก	���	�������	�����+���+	������	�� 4	���#�
ก	�$!1	�0	 ก	�
���	������1�,1��-�ก	����)A	�/��-.���/����!ก	���	� 
$����ก#����*K!�#�!CJ��-.�/���!��)��	������*K!�#�!�	�ก7 ������� *��ก	" 
��#ก�ก02% ,�������
��	���� ก��. ก�	�� 

4.3.2 -.���/����!ก	�+	�	�(/��/��)A	�/ก	���	���	�/ก	�1#��	1	ก��!p#� z ���
�*g-.��	���	�!��)+���+	� �����
����!p#� z �#�ก��	�,��� -.���/����!ก	�1�������	
�#�+����9,1��	��������������!p#� z $�����)��!��) �	/�� ก	�
���	������
��	�!ก	��	������+��/��ก#� ก��. �#���	� 

4.3.3 ก	�
���	������ 1�,1��/��-.���/����!ก	��	��������!��)+���+	����	�+�/�� 
ก��. $!1	�0	��E��������� 

4.3.4 -.���/����!ก	������	+����������!��)+���+	����
���#�ก	���E���1	ก ก��. ,���
/��ก#�ก	�
���	������ ��	�!ก	��*�,ก������/���	�)*ก�0%�!��) trunked 
radio /��/���	ก#�������� ก	�
���	������
�� 

4.3.5 4	�/ 60 �# ��#�1	ก
���#��)�#�!/��������	� -.���/����!ก	�������	��
��	���,�/ก	�/����	�(��/��ก#� ก��. ��	�(���� 1,600.00 �	� CJ��*s11)�# 
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ก	�
���	����������	�(��/���	 15 ��	�(�� �����	���,� z ���������	��
�#9�+!9 24,000.00 �	� ���*�,���������#��	�����ก	����1�������	�4	�/ 30 
�# ����!���-.ก$#�	������
��	���� ก��. 
��,1��
�� ����!����ก#� @+�	#กก	�
�)A	�ก!1ก	��h$	�ก!1  +�	#ก�	�0�ก���ก	�ก!1ก	������	��,����	�!@ 
�$�����	�!ก	�������#�/��)A	�/��/����������!��)��	������#9�ก	�1�	�
��	���,�/ก	�/����	�(���!��),��ก	�ก��ก,�����%��	���� ก��. ก�	��/��
-.�������	�������	�!ก	� �#9��9�#��	ก	���	����	���,�/ก	�/����	�(���	1
�*����,*��
���	����+�	#ก�	 ก��. ก�	�� 

5. �	��������5�	��,-ก�4*(��2��2ก	��������������%���%	�ก&� ก	�
���	������ 0�	%	�2�.ก��

�	.%� ������,-ก�4*����%���%	� 5�	� 1 ���� -��ก������ 

��	�&� �	�ก	� ���� 5�	�(��2�� 

1 multi service multiplexer �)� 2 

2 modem 56k �)� 2 

3 Modem Sharing Device (MSD) card 3 

4 AC surge protector �)� 1 

5 power supply & battery backup �)� 1 

6 27U 19-inch rack enclosure �)� 2 

7 cabling ,���)*ก�0%*��ก����� I �)� 2 

8 fiber optic termination (FDF) �)� 2 

9 OFC 24 cores �+��	� 2 
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%)��.� 9 

 

�	������������(	�ก	�%���%	� (communication channel) 

ก�4�01���2����)ก	����������2���� 12 ���� 24 ก)������* 

 

-.���/����!ก	����������/���� 12 ���� 24 ก!������% 1������������	�ก	�+���+	� 
(communication channel) ���+	�	�(�!����ก#�ก	�
���	������ 
���������	 ���	���� 3 ���� 
��,ก� 

• ����+���+	�-�	+	�/�,ก���	,+� $�����)*ก�0%����+���+	�  

• �!��)+���+	��!� base radio 

• ���"#$�%+	����1	ก-.�/����!ก	� (��� TOT, True ����-.�/����!ก	��	����) 

1. �&�+,-��%��*ก	��������������%���%	� 

1.1 �$�������������)*ก�0%����)�����
ก� (Remote Terminal Unit) ���-.�/����!ก	�ก#������#�-
+������.�����
ก� SCADA/DMS (Supervisory Control and Data Acquisition / Distribution 
Management System) ���".�%����)�����
���	 

1.2 �$��������������������#��)04	$
���	 (power quality meter) ���-.�/����!ก	� 

1.3 �$�������������������1+���)04	$
���	 (PQMS) 

1.4 �$���/��ก	��!����+���+	������	�-.���/����!ก	�ก#�".�%����)�����
���	 ���ก	�
���	
������ -�	�����!��) ,�����"#$�% 
���������	 

2. �	���������������%���%	� 

2.1 ����+���+	�-�	+	�/�,ก���	,+� $�����)*ก�0%����+���+	� ���,�ก�	�+(	����!��#9� 
*��ก�������)*ก�0%�#��9 
2.1.1 +	�/�,ก���	,+��!� ADSS SM �	� 24 cores 1�	� 2 �+��	� $����

�)*ก�0% fiber optic termination *�	��	��#9�+��,��� 
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2.1.2 +(	����!��#9����-.���/����!ก	� 

• �)*ก�0% industrial Ethernet switch 1�	� 1 �)� ����	�+	�	�(����#�/
ก	�+���.*,�����+#AA	0 
I. data channel 
II. voice channel 

• cabling ,���)*ก�0%*��ก����� I 

2.2 �!��)+���+	��!� base radio 1�	� 1 �)� ���+	�	�(�!����+���+	�ก#�".�%����)�����
���	 ���
ก	�
���	������
���������	 *��ก�������)*ก�0%�#��9 
2.2.3. �!��) trunked $�����)*ก�0%*��ก����� I ���1�	�*g ���+	�	�(/���	������	�ก#�

ก	�
���	������
�� 
2.2.4. �)*ก�0% power supply $����,��������+�	��� 1 �)� 

2.3 ���"#$�%+	���� �!��#9����-.���/����!ก	�1�	� 1 �����	� �$���ก	��!���������	�".�%����)�
����
���	��� ก	�
���	������ ,�� -.���/����!ก	� 

3. ��������	��&�0)���� 

3.1. -.���/����!ก	�1������#�-!������	/��1�	�/ก	�*�#�*�)�����+���+	���� ก	�
���	������ 
,����	/��1�	�/ก	�/�� ก	�
���	������ ��	�!ก	�1#��	,���!��#9� communication channel 
�	���� 2.1 �#9���� 

3.2. ก	�
���	������ 1���	�!ก	�,1����	/��1�	�1�!��	� 2.1.1 ���1�,1��/����	�4	���#����-.���
/����!ก	�
��+������.��	����������	,���+(	����!��#9�/��ก#� ก	�
���	������ ,��� 

3.3. ��������	��#�-!����,��ก	���	�)��#กp	�)*ก�0%����+���+	���� ก	�
���	������1�
+!9+)���� MEA End Point CJ���!��#9�4	�/+(	������-.���/����!ก	� (�	���������	� 
communication system diagram) 

3.4. -.���/����!ก	�����1#��	�!��)+���+	��!� base radio �	����������� ก	�
���	������ ก�	��
,�� /��+	�	�(/���	�!����ก#� ก	�
���	������ 
���������	 
3.4.1 -.���/����!ก	� �*g-.�1#��	�)*ก�0%�!��) trunked radio �	���� 2.2  
3.4.2 -.���/����!ก	� �*g-.���	�!ก	���������	�ก#� ก	�
���	������ ��� ก	�
���	

������ 1�$!1	�0	��E�������ก#��0�ก���ก	�ก!1ก	������	��
,����	�! (ก��.)  
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3.4.3 �����
���#�ก	��)A	�������	� -.���/����!ก	��*g-.��#�-!����/ก	���	��
��	���,��	�*�/ก	�/����	�(��ก#� ก��. ������ 

3.4.4 ก	�
���	������ �*g-.���	�!ก	��*�,ก������/���	�)*ก�0%�!��) trunked 
radio /��/���	ก#�������� ก	�
���	������
�� 

3.5. -.���/����!ก	�����1#��	���"#$�%+	����1	ก-.�/����!ก	� (��� TOT, True ����-.�/����!ก	��	�
���) 

3.6. -.���/����!ก	�����1#�������1)��������������
���	ก��,++�#��	�
�����ก��	 20 ,��,*�% 
1�	� 2 ��1� $�����)*ก�0%+�	���
���	 �$���1�	�/��ก#��)*ก�0%����+���+	�����!��#9��#9����
4	�/+(	����!��#9����-.���/����!ก	� 

3.7. ก	�
���	������ +��+!�8!o���1�
���)A	��������#�/����ก	��������������+���+	���� ก	�

���	������  (�	*�	กK��	-.���/����!ก	�����!�������	�*���4#��������+���+	���� ก	�

���	������ �	����$���	��#AA#�!��	�*���4#�����������$!�����%ก�	�� 

3.8. ก	�
���	������ +��+!�8!o���1�*�#�*�)�����+���+	���� ก	�
���	������ 
���	���	�
1�	�*g�	����!����1����J9�����
��,1��/��-.���/����!ก	���	�������	/���	�#��� 

4. ก	���	�)�	�������������%���%	���� ก	�
���	������ 

4.1 -.���/����!ก	�������9,1�,�� ����.�+(	��� ,����	,�������!��#9�/�� ก	�
���	������ 
$!1	�0	ก����	�!ก	� ,���$����!���	/��1�	�/ก	�ก��+��	� ,��/���� ก	��!��#9�
+	�+#AA	0/�,ก���	,+� 

4.2 -.���/����!ก	�,���1�	��	��� ก	�
���	������ 1�����������	ก	���+���������������
ก��/���	1�!� 

4.3 �#9��ก	���	�!�	���	������	��!��)+���+	�ก#� ก	�
���	������ 
4.3.1 -.���/����!ก	���	�!ก	�1#���	�#�+��+��(J�-.���	ก	�ก	�
���	�������$�����

�)A	�������	�+���+	� ���ก	�
���	������1��	�+��$���$!1	�0	����	�
��E�������ก#� ก��. /ก	���	�������	�����+���+	������	�� 4	���#�
ก	�$!1	�0	 ก	�
���	������1�,1��-�ก	����)A	�/��-.���/����!ก	���	� 
$����ก#����*K!�#�!CJ��-.�/���!��)��	������*K!�#�!�	�ก7 ������� *��ก	" 
��#ก�ก02% ,�������
��	���� ก��. ก�	�� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������������������	�
���	 

 

 ��	���   90 ก	�
���	������ 

4.3.2 -.���/����!ก	�+	�	�(/��/��)A	�/ก	���	���	�/ก	�1#��	1	ก��!p#� z ���
�*g-.��	���	�!��)+���+	� �����
����!p#� z �#�ก��	�,��� -.���/����!ก	�1�������	
�#�+����9,1��	��������������!p#� z $�����)��!��) �	/�� ก	�
���	������
��	�!ก	��	������+��/��ก#� ก��. �#���	� 

4.3.3 ก	�
���	������ 1�,1��/��-.���/����!ก	��	��������!��)+���+	����	�+�/�� 
ก��. $!1	�0	��E��������� 

4.3.4 -.���/����!ก	������	+����������!��)+���+	����
���#�ก	���E���1	ก ก��. ,���
/��ก#�ก	�
���	������ ��	�!ก	��*�,ก������/���	�)*ก�0%�!��) trunked 
radio /��/���	ก#�������� ก	�
���	������
�� 

4.3.5 4	�/ 60 �# ��#�1	ก
���#��)�#�!/��������	� -.���/����!ก	�������	��
��	���,�/ก	�/����	�(��/��ก#� ก��. ��	�(���� 1,600.00 �	� CJ��*s11)�# ก	�

���	����������	�(��/���	 15 ��	�(�� �����	���,� z ���������	���#9�+!9 
24,000.00 �	� ���*�,���������#��	�����ก	����1�������	�4	�/ 30 �# ���
�!���-.ก$#�	������
��	���� ก��. 
��,1��
�� ����!����ก#� @+�	#กก	��)A	�
ก!1ก	��h$	�ก!1  +�	#ก�	�0�ก���ก	�ก!1ก	������	��,����	�!@ �$���
��	�!ก	�������#�/��)A	�/��/����������!��)��	������#9�ก	�1�	�
��	���,�/ก	�/����	�(���!��),��ก	�ก��ก,�����%��	���� ก��. ก�	��/��
-.�������	�������	�!ก	� �#9��9�#��	ก	���	����	���,�/ก	�/����	�(���	1
�*����,*��
���	����+�	#ก�	 ก��. ก�	�� 

5. �	��������5�	��,-ก�4*(��2��2ก	��������������%���%	�ก&� ก	�
���	������ 0�	%	�2�.ก��

�	.%� ������,-ก�4*����%���%	� 5�	� 1 ����  -��ก������ 

��	�&� �	�ก	�-���	4�	�	 ���� 5�	�(��2�� 

1 industrial Ethernet switch �)� 1 

2 cabling ,���)*ก�0%*��ก����� I �)� 2 

3 fiber optic termination (FDF) �)� 2 

4 OFC 24 cores �+��	� 2 
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F�������
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F����<�	��	�
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2.1 ���>?������=  
���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
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���	 8 <,��012�#�������������	�
���	 �'12�
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���	��������"��	�,�ก�8)(�2 �012�#���ก������������	�
���	
#�#���	#
����9�� ��1���� �ก��(�ก������������	�
���	  !��012�#����������-�กก	��012�#�����ก<	ก����
������	����ก	�
���	������(�(� -�������	��ก	�������,�-ก�
� �������-<��5��ก	�
���	 
���������	���#ก	����<������ก��	�����  

3.5 ก	�
���	�����������(Q�p(�2<�-ก�
� ����2�-��� ��1�ก�	����12�
��	���������12N 
�'12��'�2#��	#����9�� -����	##�2���������������	�
���	 ��� !��012�#���<�������#���-���������
�	#���������1�����������ก�2��ก��ก	�50�
���	���ก	�
���	������(�2#���!�5�8��M ��1�(�2<�-ก�
�
�'�2#���#���
����� 

3.6 ก	�
���	�����������(Q�p5ก	�������5�����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��1�
����������	�
���	��� !��012�#��� �'12���ก7	��	#�012�+1�
�� (reliability) �������������	�
���	 ��1�
ก�8�(�2ก	�
���	������#�ก	���������	�'12�ก	���	�,���ก7	��1�������,�����������	�
���	 ��1�ก�8�
(�2������� !��012�#���#��PH�	 ���
#�������� ��0����	#�����	�(�2�ก���?Mก�� !��012�#��� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.7  !��012�#���<�����
#�<�	�
���	���	�!�����������	�
���	 5�8�(�2����������	�
���	���
(�2�012�#���ก�� !��012�#���#�ก	����
��'12��R������	   !��012�#�������#��,�ก�8)����,#ก	�(�	�	�'12�����ก�
ก	�<�	�
���	���	�!�����������	�
���	�8�
#�#�
���	5����������	�
���	 

3.8  !��012�#�����O !���� ��0��5ก	� synchronization ���	�!��������ก	�
���	������ -��
<��������,H	�<	กก	�
���	������(,ก���M� ก��<�#�ก	� synchronization ก������������	�
���	 
�ก������12��ก�	���
���	-�� inverter ��1� induction ��1�(�2ก	�
���	������'�<	�8	��"0�� 

3.9 ก	� synchronization 5��(�	(�2 generator circuit breaker ��1�(�2 interconnection circuit 
breaker �	#(�2ก	�
���	��������"0�� 

3.10 ก	�����2�-�����1���	��ก	�5�N ��� !��012�#���ก������������	�
���	����������� 
�	#���ก�	��ก	�50����ก	�����������	�
���	 -�����ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	���ก	�

���	������ 

3.11 ��	##�5�� !��012�#���������,�����2�-�������
���	 -��/��1����12��ก�	���
���	(�2
�����
�,H	�5���012�#����	#���ก�ก8o) ���
#�
������,H	�<	กก	�
���	������ (�M��M�	ก !��012�#���#�- 
�����M����12��ก�	���
���	�'�2# ����-<��- ก	������M�5��ก	�
���	��������"0��ก�����2#��	��ก	�
#�
���ก��	 3 ��1� 

3.12 ����<	ก�012�#���ก������������	�
���	-���  !��012�#���������	�,���ก7	�,�ก�8)5����

���	5����!�5�9	'��'���#(�	�	 �	ก#���	#�����	��ก���?M���12��#	<	ก��	#�ก'����(	���	
�,�ก�8)����ก�  ก	�����,#�,89	'
���	(�2
#�
��#	��t	 ก	��������ก	�(�2�ก'���� ��1��	���,�12N <	ก
=u	�5� =u	��M<�������� ��0�������	#�����	����ก��	� 

3.13 �	ก�ก����	#�����	��������������	�
���	-��/��1��,���(�2�	# ���ก��<	กก	�ก��(�	
��� !��012�#���  !��012�#���<�������� ��0�������	#�����	��M 

3.14  !��012�#���<�����<��(�	 switching diagram -����!�-��ก	�<�	�
�(�2�012�#���ก������
������	�
���	5�9	'�ก�� -<��5��ก	�
���	������(�	� -������
#�����2�-����!�-��ก	�<�	�
�
(�2�012�#���ก������������	�
���	 �ก���
�����ก	�������
��������	 -��ก	�
���	������'�<	�8	
�,H	�-���<?���	��ก	�
�� 

3.15 ก�8� !��012�#���#�ก	�����2�-���ก	��012�#�������������	�
���	�125����������	�

���	��� !��012�#��� (�2�012�#�����!�ก������������	�
���	���ก	�
���	������ -����� �ก��(�ก��
����������	�
���	���ก	�
���	�������M ����
�����ก	�'�<	�8	�,H	�<	กก	�
���	������ 
-��ก��ก	��������ก	��012�#������ก��	���� !��012�#���ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 
����-<��5��ก	�
���	������(�	�(,ก���M� 

3.16  !��012�#���(�2#�������	��12(�2�012�#���ก��������	���� !��012�#��� (�2
��-�����	#������)5�� 
ก	�
���	������ 
��(�	�-���<�����<��(�	 ��ก	�<�	�
���	����9!#�&	���) (route diagram) -�� ��ก	�



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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<�	�
�����,�ก�8)(�2�+	�<�	�
� (switching diagram) (�2<��	#	�+�012�#���ก��������	�ก	�
���	��
���� 
��(,ก0���(	� 5��ก	�
���	������(�	� -��ก�8�������	��12(�2#����� ���
���	�012�#���ก��
������	���� !��012�#���������,��!�-��ก	�<�	�
�(�2�	#	�+�012�#���ก��������	�ก	�
���	������
��  !�
�012�#�������<��(�	-��-<��5��ก	�
���	������(�	�(,ก���M� 

3.17 5ก�8�(�2 !��012�#���<������012�#�����	�ก	����
�<	ก-����<�	�������	� ก	�
���	��
���� 
����
�<	ก-����<�	�������	��12  !��012�#�������<��������#!�(	�
���	 (electrical parameter) 5�� 
ก	�
���	������(�	��'12������	��)����
���	 ก��'�<	�8	�,H	���	��ก	� 

3.18 ก�8�  !��012�#���
��(�	��HH	ก	�L1M�-�	�
���	ก��ก	�
���	������
�� #���	#����ก	����-
<�	����#	8'����	
���	�ก�ก��	���ก�	���	#��HH	ก	�L1M�-�	�
���	  !��012�#�������-<��5��ก	�
���	
������(�	� -������
������,H	�ก��<?�<���	��ก	�
�� 

3.19 ก�8� !� �012�#����������ก	������1�����,�ก�8)��� !� �012�#����	#(�2
������	�	
��	��ก	�
��ก��ก	�
���	������ก����	�M-��� ก	�
���	������
#��,H	�5�������1���� �'12�
����2��+	��,�ก�8)���(�2�012�#���ก������������	�
���	5�9	�����,ก	�8)�ก�� ก��
�����ก	�
����	�	-���,H	�<	กก	�
���	������ 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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4. ก	�����������	�	Fก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �<�	 
 5����ก	�<�	�
���	(�2�012�#������	����ก���O������	��	�5�H� ก	��=�	#����1�����	#��	#
���12�
���������
���	<�	��O<�����<��5��#��<�	��	(�2����,#�!-���!����	�����12���������	 ก	�
����������	�	��Oก����ก	��?2�(�2#���	#��	��H �'12�5��ก	��������ก	�����������	�
���	#���	#
#�2�� #���+���9	' #���	#����9���!� -����O
����	�#������(Q�9	' ก	�
���	������<?�
��ก�	��
���ก�ก8o) -��-�(	��������5ก	�����������	�	��	�������ก	� ก	�������,�-����	�,���ก7	 -��
ก	�-�ก����2����#!� ��#(�M�ก	�-<�����#!����,ก	�8)��	�N 5ก	��������ก	�����������	�
���	�����	�
ก� 
 

4.2 ���>?������= 
4.2.1 �'12�ก�	�����ก�ก8o) -��-�(	��������5ก	�����������	�	5ก	��������ก	�����

������	�
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !��012�#��� 5��#�����ก	�<�	�
��������������	�
���	(�2
#������(Q�9	' ��+���9	' ��	##�2�� -����	#����9���!� 

4.2.2 �'12�ก�	��5��#�-�(	�ก	��12��	�-�ก����2����#!� ก	�<���ก"����#!� -��ก	��	��	
���#!�����("<<���5���,ก	�8)(�2�ก�2������ก������ก	�<�	�
��������������	�
���	�����	�ก	�
���	
������ก�� !� �012�#��� �'12�50�5ก	������	��) ���<��� -������,#����������	�
���	5��#�
�����(Q�9	' ��+���9	' ��	##�2�� -����	#����9���!� 

4.2.3 �'12�ก�	��5��#��<�	��	(�2 !�����	�	��� ��0����	�������ก	� -��0���(	�ก	�������
����	�	�����	�ก� ��� !��012�#���ก��ก	�
���	������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����������	�	5ก	��������ก	�����������	�
���	�M50�ก�� !��012�#��� (,ก�	� 
 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก	��������ก	���	����������	�ก	�
���	������ <��5��#������	��	�������ก	�����
������	�
���	 -����2���	��ก	��������ก	�������	� ���ก������ &!�)����,#����
���	 (�	��	(�2
����,# �!-� �=�	���������������	�
���	��#+?�-ก�
����,ก	�8)�������5����������	�
���	���� 24 
0�2��#� ���#��,�ก�8)�������-������#!�����
ก� SCADA/EMS -���������-������#!�����
ก� 
SCADA/DMS  ��	������	����	#����ก5���<�	��	(�2�������ก	�&!�)����,#����
���	  50��!-�����



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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ก	�<�	�
����������	�
���	      ก	��������12��	�ก	�
���	������<��5��#�9	7	(�250���	����ก	�
�������12��	� �	�����12��	����ก���50� F��(�,�12��	�G-�������12��	���� F�����(�&�'()G 50�
��	��������	�	ก	��������ก	�������	����� 24 0�2��#�    ก	�
���	������ก�	��5��#����ก
�������ก	�-����	���1�����	�ก���,�ก�8)
���	 �'12�5���ก����	#����9����	���� !���������	 -��
ก�	��#	��t	���012�-���#	����
ก���������,�ก�8)
���	5����������	�
���	 ��#+?�
���ก�	����	ก	�<�������#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  ก	���2�ก	���	��ก	� -��
ก	��������ก	��	#ก	���2�ก	� 5����O
��	#���ก��	��&�ก��#&	���)-����	#����9�� �ก<	ก�Mก	�

���	���������<��5��#��<�	��	(�2�������ก	�<��ก	��	��	����
���	 (�	��	(�2��	��ก	�<��ก	��	�
- ก	������
��'12���������	��������	(�2#��,�ก�8)
���	�012�#���ก��������	�
���	 

 !��012�#���(�2�012�#������	ก������������	�
���	 ����<��5��#��<�	��	(�2 (operator) ��	����������
����	�	��	�������ก	�����,#ก	�<�	�
���	(�2 �012�#���ก������������	�
���	ก��ก	�
���	 
���������	�����12������ 24 0�2��#� �ก��� !��012�#���(�2�012�#������12��ก�	���
���	-�� inverter  ��1� 
induction 

 !��012�#���(�2(�	��HH	L1M��	�
���	���#	8��M�-�� 1 �#ก�����)�?M
� ����<��5��#��,�ก�8)����,# �=�	
����� ���<��� (�2�	#	�+�012�#������#!���	���ก���+	��,�ก�8)(�2 �012�#���ก���������-������#!�
����
ก� SCADA/EMS ��1��������-������#!�����
ก� SCADA/DMS ���ก	�
���	������ -��
����<��5��#�9	7	�12��	�(�2��������ก��ก	�
���	������50���	����ก	��������12��	���2�ก	� -��
�����12��	� F������(�,G ��1��,�ก�8)�12��	��12(�250�����	�	ก	�����,#ก	�<�	�
��	#���ก�������
5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
(VSPP)  
������12���������	 

 !��012�#���(�2(�	��HH	L1M��	�
���	���#	8�2�	ก��	 1 �#ก�����)����<��5��#�9	7	�12��	�(�2��������
ก��ก	�
���	������50���	����ก	��������12��	���2�ก	� -�������12��	����	���� 1 ����(�250�
����	�	ก	�����,#ก	�<�	�
��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�

���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP)  
������12���������	 

 !��012�#�������ก�	��5��#����ก�������ก	�-����	���1�����	�ก���,�ก�8)
���	 �'12�5���ก��
��	#����9����	���� !���������	 -��ก�	��#	��t	���012�-���#	����
ก���������,�ก�8)
���	
(�2�012�#���5����������	�
���	 ��#+?����ก�	����	ก	�<�������#��	�������0)0�2� ก	���2�ก	���	��ก	� 
-��ก	��������ก	��	#ก	���2�ก	� 5����O
��	#���ก��	��&�ก��#&	���)-����	#����9�� ��#(�M�����
<��5��#��<�	��	(�2 !���� ��0������	�	��	����
���	 (�	��	(�2��	��ก	�<��ก	��	�- ก	������

��'12���������	��� !��012�#��� 

 !��012�#���(�2�012�#���ก������������	�
���	 ก	�����������	�	ก��ก	�
���	������ 5��
��O
��	#���ก�	���!�#1����ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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(ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP)  �	#�	��������(�2ก�	��
��5��2�-� -�� !��012�#�������
ก�	������012�����ก�	��� !��012�#���'���#-<��5��ก	�
���	������
��(�	�  
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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5. @ �������ก	�@����	�?���กG	  
 

5.1 �<�	 
5ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������-�� !��012�#���<�#�- �	5ก	�

�������ก	�-����	�,���ก7	�,�ก�8)��	�N 5����������	�
���	 ��1��,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�

���	5��#���	#'���#50��	��!��������	 ก	�
���	������#���	#<�	��O(�2<�����(�	�- �	��	�N
��� !��012�#���(,ก�	� ��	����50�5ก	��	�- ก	��������ก	�����������	�
���	5��#������(Q�9	' �'12�
��ก7	��	##�2���������������	�
���	  ��#(�M��!-���	#����9����� !���������	 -������ก�
#�5��
�,�ก�8)5����������	�-���,�ก�8)(�2�012�#���0�	�,������	� 

 

5.2 ���>?������= 
5.2.1 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�<�����- �������ก	�-����	�,���ก7	��� !��012�#���5��ก��ก	�


���	������ 
5.2.2 �'12�ก�	����M��5ก	�����������	��	�,���ก7	���ก	�
���	������-�� !��012�#��� 
 

5.3 ������ 
���ก�	��- �������ก	�-����	�,���ก7	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 

 

5.4 ก	���	��ก	� 
5.4.1  @ �������ก	���� !��BCD�#��� 

   !��012�#�����	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก(�2(�	��HH	L1M��	�
���	���#	8��M�-�� 1 �#ก�
����)�?M
� ����ก�	��- ก	��012�#��� - ก	���,�ก	��012�#����	��w �'12���	�,���ก7	�,�ก�8)<�	�
����
(�2�012�#���ก������������	� ���<�����- �	��w 9	�5��(�2 31 Q��	�# ���(,ก�w5��ก	�
���	��
����
�����(�	�    -������(�(�- ��������=�	����	#- ���ก��	��'12���������2���O- ��������	�
��1�(,กN ��1� '���#<�����5��ก	�
���	������(�	��'12�����- ก	�L��#��	�,�5����������ก��ก	�

���	������9	�5�������	 30 ��ก��+?�����������	  -���#12�
�����ก	��1��- ��������	�	�
��1�-���  !��012�#�������-�����	#������)�����
��'12���������	<�����5�������	(�2��� ��0�����
ก	�
���	������9	�5���	 15 ��  
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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 5.4.2 ก	�����������	��	�?���กG	 ก�H�ก	�
���	��������I !����������
� @��/��C�  !�

�BCD�#�����I !����������ก	��BCD�#��� 

  !��012�#���(�2�012�#�������������	�
���	 ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8�ก	�
���	��
������O !����������
� -��/��1�  !��012�#�����O !����������ก	��012�#���  5���?�+1��	#���ก�������5
ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
(VSPP)  -��5ก�8�(�2
#�#��	��������5���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�

���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 5����!�5�,�'��<���ก	�
���	������ 

 

5.4.3  ���#!����ก��ก	�K��<�	@ ��	�?���กG	 

 ก�8�(�2 !��012�#���<�����������	��	�,���ก7	 <�����<��(�	- ��	�,���ก7	���5��ก	�
���	
������ �	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) 
-�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) ���5�����,�	��������(�2��	��H����M 

(1) 012���1���	-�������+	(�2(�2��	�,���ก7	   
(2) �� -�����	���ก	���	�,���ก7	 
(3) 012� !�����������	�	 ������,����,���5��0���< 
(4) �	��������- ก	���	�,���ก7	 ��Q�ก	� -����M��ก	���	��ก	� 
(5) single line diagram ���ก��ก	���	�,���ก7	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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6. ก	�����?#�?HM	5
���	  
 
6.1 �<�	 
 5ก	��������ก	�����������	�
���	  !��012�#���#���	(�2-����	#��� ��0��5ก	�����,#
-���� ก	�50�ก�	����	
���	��-�ก(�� -����ก7	�,89	'
���	5����!�9	�5�ก8o)(�2ก�	�� �'12�5�� !�
�012�#���-�� !�50�
���	(,ก�	�5����������	�
���	#�-����-���,89	'
���	��!�5�ก8o)#	��t	  
 

6.2 ���>?������= 
 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�����,#-����
���	 ������ก��ก�	���  -����ก���'12�#  
x	�)#��ก -����	#+�2 ��#(�M����ก�	��#	��t	�12(�2���ก	&50�5�	�� 8 <,��012�#�����1�<,�������#
5����O
��	##	��t	-���ก8o)(�2ก�	�� 

 

6.3 ������ 
���ก�	��ก	�����,#�,89	'
���	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 
6.4.1  ก	�����?#�����@����
���	 

  !��012�#�����������,#�����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	���ก�� 
�	#�	�	�(�2 1  -��5���?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	��
���� (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 
 

�	�	�<�D 1  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	���ก�� 

�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 ก�������) 113.0 - 118.0  ก�������) 
69 ก�������) 67.0 - 71.0  ก�������) 
24 ก�������) 21.8 - 23.6 ก�������) 
12 ก�������) 10.9 - 11.8 ก�������) 

400 ����) 371 y 410 ����) 
230 ����) 214 y 237 ����) 

 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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  !��012�#�����������,#�����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	��
I,ก�I� �	#�	�	�(�2 2  -��5���?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�

���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

�	�	�<�D 2  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	��I,ก�I� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก�8�(�2�ก���PH�	5ก	�����,#-�����������������	�
���	 �'12���Oก	���ก7	��	#

#�2���������������	�
���	 -������ก���	#�����	�(�2�	<�ก���?M
��ก���,�ก�8)5����������	�

���	 �,�ก�8)��� !��012�#��� -���,�ก�8)��� !�50�
���	 ก	�
���	�����������(Q�p5�� !��012�#���
��	��ก	�5�N �'12�0�����ก7	�����-����5����!�5#	��t	
�� �0� ก	�����-�������50��#��-��� ก	�
<�	�ก�	����	
���	��-�ก(�����	����������	�
���	 ก	����ก�	����	
���	��-�ก(��<	ก����������	�

���	 

 
6.4.2  ก	�����?#��	 power factor  

ก	�
���	�������������(Q�p5�� !��012�#�������,# power factor �'�2#��1��� �	#(�2ก�	�� 
�'12�ก	�����,#-����ก7	�,89	'-����
���	5����������	�
���	 ����M 

- ��	��������(�2#�������)����) ��	 power factor ��!�50��� 0.85 �	��	+?� 0.85 
�	#���� �#12�ก�	����	
���	(�2 �����ก#	�ก�ก��	������ 10 ����	�ก�	����	
���	�!��,����
������)����)  

- ��	��������(�2
#�#�������)����) ��	 power factor ��!�50��� 0.85  �	��	 +?� 
0.85 �	#���� 

 
6.4.3 ก	�����?#@����ก���5CD�#  

 !��012�#���<���������,#
#�5�����	�-����ก���'12�#(�2<,�������#�ก�ก��	���<�	ก���	#
��Q�ก	�����#�(�2ก�	��
��5 ���ก�	��กR�ก8o)-����ก���'12�#�ก�2��ก��
���	����9(Q,�ก�<-��

�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 ก�������) 113.0 - 123.0  ก�������) 
69 ก�������) 67.0 - 72.5  ก�������) 
24 ก�������) 21.6 y 24.0 ก�������) 
12 ก�������) 10.8 y 12.0 ก�������) 

400 ����) 362 y 416 ����) 
230 ����) 209 y 240 ����) 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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�,��	�ก��# (PRC-PQG-02/1998) ����	ก#�ก	�������,����ก�	��กR�ก8o)-����ก���'12�#}���ก��	�
�?M5�#� 5��#� �������50��	#I�����	�,����
� 

 
6.4.4 ก	�����?#R	�=#��ก 

 !��012�#���<���������,#
#�5�����	�ก��-�-��-����x	�)#��ก(�2<,�������#�ก�ก��	
���<�	ก���	#��Q�ก	�����#�(�2ก�	��
��5 ���ก�	��กR�ก8o)x	�)#��ก�ก�2��ก��
���	����9(Q,�ก�<-��
�,��	�ก��# (PRC-PQG-01/1998) ����	ก#�ก	�������,����ก�	��กR�ก8o)x	�)#��ก}���ก��	��?M5�#� 
5��#� �������50��	#I�����	�,����
� 

 
6.4.5 ก	�����?#��	#>�D
���	 

 !��012�#���<���������,#��	#+�2
���	 ����?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	
ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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7. ก	�����	�	��	��	#����M�� 
 

7.1 �<�	 
 5ก	���������	(�2�ก�2������ก������������	�
���	(�M�5���ก	���������	���ก	�
���	 
��������1� !��012�#��� #���	#<�	��O(�2<�����ก�	�����ก�������(�20���<5ก	���������	 �'12�5���ก��
��	#����9��ก�� !�(�2��������	 ��#(�M�����ก���	#�����	�
#�5���ก��ก���,�ก�8)��	�N5����������	�

���	 -���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	 ก	�
���	������<?�
��<��(�	���ก�	��ก	�
����	�	��	��	#����9���?M L?2� !��012�#���<�������������	#���ก�	�����	���������� 
 

7.2 ���>?������= 
 7.2.1 �'12�ก�	�����ก�������5ก	���������	5���ก����	#����9��ก�� !�(�2��������	ก���,�ก�8)

5����������	�
���	 ��1� !�(�2��������	ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	  
7.2.2 �'12�����ก���	#�����	�
#�5���ก��ก���,�ก�8)5����������	�
���	 -���,�ก�8)(�2

�012�#���ก������������	�
���	 
 

7.3 ������ 
���ก�	��ก	�����	�	��	��	#����9���M50�ก�� !��012�#���(,ก�	�  
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �#12� !��012�#���#���	#������)<���������	ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	 

5�� !��012�#���<��(�	- ก	���������	 �	�012� !�����	�	 -���	��������(�2�ก�2������-<��ก	�
���	��
����(�	� ���5���?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	��
���� (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

7.4.2 �#12� !��012�#��� (�ก��� !��012�#���(�2�012�#������12��ก�	���
���	-�� inverter ��1� induction) 

�����ก	��1���	#	�+���
��,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	
�� 5�� !��012�#�����	��ก	��	#
��M��������
��M  

 7.4.2.1  ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order) �	#	�+-�����ก
��
��O 2 0�����M��5�H� N 
������M 

7.4.2.1.1  ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� �'12����
�5���<�	��	(�2
��������	 5����	��ก	��	#-�(	�����M 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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-  �	�-�(	�ก	������#ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� 
(switching order) �����������9����� !���������	-��5��������,#ก�������8(�2<�(�	�	 ���5����	?�+?�
���ก��&�ก��#&	���)-����	#����9��  

-  ���<������#!���	�N (�2<�50�5ก	������#��ก�	���	�����M��
����0)0�2� (switching order) �0� -�(	�ก	�����0)0�2���	�����9	�5
����
�<	ก-����<�	��12 ��1�ก	�
������������	����
���������	  

-  ������	�����M������0)0�2� ��5-�����)# ���������O
��	#
���ก�ก8o)-��#	��t	 -��5��-������#!�(�250������#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order) 
���	����+��-����	�-ก�ก	����<��� 

- �����8(�2<�(�	�	<�����#�ก	����
ก�����-���"��
���'12�
#�5��
���
����ก'���#-����	���	#���
ก����� ก�	ก��
��(,ก���M� 

- '�<	�8	5��-�5<��	������ก	������#��ก�	���	�����M�� 
����0)0�2� (switching order)  ���
ก������,�ก�8)�M �#12���	��ก	�����0)0�2����
�-������"< ������
ก	����
ก�����<���!�5��ก78�'���#(�2<�5���<�	��	(�2��������	
�����
#�#�
�������	#	(�M�(	����
-��(	����# 

- �����8������ก	�����0)0�2����
����������� earth switch (+�	
�����8���ก��	������M� earth switch) (,ก���M�5�����8��������	(�2�<�	��	(�2<���������	 ���ก����� 
earth switch �������<�����	-����
���	�(�	ก��&!�)ก����#� ������กก	������#��	�����M������0)
0�2��'12�����,�ก�8)
���	(�2�012�#��������	� !��012�#���ก������������	�
���	 5����� circuit breaker 
�����8(�2�ก�2���������-����=u	���กก�� -������ disconnecting switch �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	�
��ก��O��	������#	 ����<	ก�M<?�<���� earth switch �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	���O��	����,�(�	� 

7.4.2.1.2 ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  �'12�<�	�
�
ก��� ����<	ก�<�	��	(�2��������	���"<��������� 5����	��ก	��	#-�(	�����M 

-  ���กก	������#��	�����M������0)0�2� 5������,�ก�8)
���	(�2
�012�#��������	� !��012�#���ก������������	�
���	 5����� earth switch �����8<,��012�#������-����=u	�
��กก����O��	���-�ก -������ disconnecting switch �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	���O��	������#	 
����<	ก�M<?�<���� circuit breaker �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	���O��	����,�(�	� 

7.4.2.2  ����<	กก	������#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  ���"< <�����
5�� !�#���		<�,#�����	#��������	#+!ก���������ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  �M(,ก
���M� ��� !�<�������# -�� !��,#�������
#���O�,���������ก� -�� !��,#���������O !�(�2#��,8�#����
�����
�,H	��	#'���	0��HH�����&�ก� -��������O !�(�2#���	(�2��� ��0��5�	��	(�2������� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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7.4.2.3  ����<�������ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2
�����ก	����<-��
��	#������-��� 5��ก��ก	�
���	������ ก��+?����R������	<���
#����ก��	 5 �� 

7.4.2.4  ก	�����	�	ก	��������ก	��	#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching 
order) 

-  �#12�+?����������ก	��	#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)   !�
�012�#�������&?ก7	-�����<�����ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  ������� �	#	�+
�R�����
��<���5����	��ก	���ก���M� �12��<	ก�	����M��+	��,�ก�8)(�2�����#
���	<����2�-���
� ก�8�
��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2�����#
��ก����	�M
#���������ก���+	��,�ก�8)
�P<<,�� 5��-ก�
���ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  5����������ก���+	��P<<,��-��
����-<��5��ก	�
���	������(�	�������	ก����������	 

-  !��012�#�����������	�	ก��ก	�
���	������ก�����2#ก	�����0)0�2����
�
��������	 �	#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2
��<�������#
�� 

-   !��012�#���<���������	�	-���R������	#��ก�	���	�����M������0)0�2� 
(switching order)  5���(�2�012�#������	���O��	�����M�������������� 

-  ก	�
���	������<�����	�	 !��012�#���5���R������	#��M��5 ��ก�	�
��	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2
��<�������#
��-�����M�-����	���-�ก 
�<+?���	����,�(�	�  
�ก���ก�8�#����,<�	��Oก��(�����������2���	�����M������0)0�2� ก	�
���	������<�����	�	
ก�� !��012�#�����Oก�8�
� ���5����	��ก	��R�����ก	����-����,�ก�8) �	#ก	���2�ก	����ก	�
���	��
������O��M��  

-  ก	��������ก	���2�ก	� ����ก�	012��,�ก�8)<��������ก������012�-���#	����

ก����� �	#(�2ก	�
���	������ก�	�� 

-   !��012�#����#12�
�����ก	���2�ก	�5����	��ก	��	#��	�����M������0)0�2� <�����
(���	�����M������0)0�2��M(,ก���M��'12�����ก�ก	��12��	�(�2
#�0���<-�����ก� 

-   !� �012�#�������-����1��ก"���	���1� (tag) ก���,�ก�8)(�2 �012�#���(�2
��
��	��ก	��	#��	�����M������0)0�2�(,ก���M� �'12���	#����9�� ���#���-�����กก	�-����1��ก"���	�
��1�����M 

   * ��	�-�� �#	�+?� F����	� (prohibition sign) ��	#���
ก������M��O
���	�G 50���	����-��(�2����,�ก�8)(�2����2��+	�<	ก�ก��(�2�����O��� �12��<	ก#����,<�	��O��1�#�
ก	�(�	�	 

   * ��	������ �#	�+?� F����	� (prohibition sign) ��	#���
ก������M
��O���	�G 50���	����-��(�2����,�ก�8)(�2����2��+	�<	ก�ก��(�2�����O��� �12��<	ก#����,<�	��O
��1�#�ก	�(�	�	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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-  �#12� !��012�#����������ก	��	#��	�����M������0)0�2� -������M�����"<5��-<��
���	(�2��	��ก	� '���#��(?ก���#!�
��5������ !��012�#���  

-  ����ก	���	��ก	��	#��	�����M������0)0�2� ���
��'12�5�� !���������	-���
���"< ����
�����ก	��1��<	กก	�
���	������-�� !��012�#���(,ก���M� ก��<��,H	�5���<�	��	(�2���2#
��������	
�� 

-  ����<	ก�<�	��	(�2��������	 ��������	-������"< ก��ก	�����0)0�2�<�	�
�ก���
����
�����ก	��1��<	กก	�
���	������-�� !��012�#���(,ก���M�  

-   !��012�#����������<�����������,#-������ก���� !��012�#���5����!�5�9	'
'���#50��	 ก�����2#ก	�����0)0�2�<�	�
�ก��� 

7.4.3  !��012�#���������(?ก�	�����������ก	��������5-������M��ก	���������	(,ก���M� 
7.4.4 �	ก !��012�#���#�����������1���"��	��	�����M������0)0�2����ก	���������	�M
#�+!ก���� 

5�����������ก	�
���	������(�(� 
7.4.5  !��012�#���<�������������	ก���,�ก�8)5���(�2������� ��0���(�	�M �ก���ก�8���O

�,�ก�8)(�2�012�#����!�-�� in-line connection ����
������,H	�<	กก	�
���	������ก��(,ก���M� 
7.4.6  !��012�#���������������	#���ก�	���12N 5���(�2�ก�2���������	���������� 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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8. ก	�����#� ���K��� @���U�	���K����������	�
���	 
 

8.1 �<�	 
5ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������#���	(�25ก	�����#����<��� -��

�=�	���<����������	�
���	 �'12���ก7	�,89	'
���	5����!�5�ก8o)#	��t	 ��#(�M�����,#ก	�<�	�

���	5����O
����	�#������(Q�9	' ���ก�	���M<?�
��ก�	�����ก�ก8o)��	�N5��ก	�����#� ���<��� 
-���=�	���<����������	�
���	�	#	�+��	��ก	�
�����	�#������(Q�9	' -��0�����ก7	��	##�2�� 
��#(�M���	#�012�+1�
���������
���	5��#	ก�?M 

 

8.2 ���>?������= 
 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�����#� ���<��� -���=�	���<����������	�
���	���ก	�
���	
������5���	#	�+��	��ก	�
�����	�#������(Q�9	' �'12�0�����ก7	��	##�2�� �,89	' -����	#�012�+1�

���������������	�
���	5�����?M 
 

8.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����#� ���<��� -���=�	���<����������	�
���	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก	�
���	�����������(Q�p5ก	����<����,89	'
���	 8 <,�������# �	#���� ���	

(�2ก	�
���	��������"�#��� ��� !��012�#���<�������	����	#����ก-�����	���#ก���<�	��	(�2���
ก	�
���	������5ก	����	���<��� 

8.4.2 �	ก#�ก	�������<	ก !��012�#���5��#�ก	�����#��,89	'
���	 ก	�
���	������<����
��	50�<�	�<	ก !��012�#���(�2������ 

8.4.3 �	ก �ก	����<���'���	 !��012�#�����	��ก	�5�N (�2��� �5���,89	'
���	
#���O
�
�	#���ก�	��5��� 6 (ก	�����,#�,89	'
���	) ก	�
���	������<�(�	����1�-<��5�� !��012�#���
-ก�
��'12�5���,89	'
���	��O
��	#���ก�	�� �	ก
#��	#	�+��	��ก	�-ก�
�
�� ก	�
���	������
�����(Q�p5ก	�������12��ก�	���
���	 ��1�����������	�
���	��� !��012�#�����ก<	ก����������	�

���	
�� �'12���ก7	������,89	'
���	5����!�5�����(�2��#	��# 
#���� �������� !�50�
���	�	��12 

8.4.4  !��012�#��������!-�-����	�,���ก7	�,�ก�8)<�	�
���	 �,�ก�8)����,#-������ก�(�2�012�#���
ก������������	�
���	5��'���#50��	��!��������	 �	#���ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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8.4.5  !��012�#�����	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก(�2#��	���M�-�� 1 �#ก�����)  �?M
������!-�-��
��	�,���ก7	�,�ก�8)����,�ก�8)����,#����
ก� (�2�012�#���ก��&!�)����,#����
���	5��'���#50��	��!�
�������	  

8.4.6 ก�8�(�2�,�ก�8)����,�ก�8)����,#����
ก� ��� !��012�#�����	���� !� ���
���	�	���"ก
#	ก(�2#��	���M�-�� 1 �#ก�����)  �?M
�
#��	#	�+������ก��&!�)����,#����
���	
�� ก	�
���	������
<�-<��5�� !��012�#���(�	� -�� !��012�#���<�����<������<�	��	(�2���	���#���<���'���#ก���<�	��	(�2���ก	�

���	������ -���	ก �ก	����<���'���	�,�ก�8)����,#����
ก���� !��012�#���0�	�,�  !��012�#���
������	��ก	�-ก�
�5��-������"<�	#	�+50��	
����O�ก�� 9	�5 30 ��  �	ก !��012�#������
#��	#	�+
��	��ก	�-ก�
�
��9	�5 30 �� ��<	ก��(�2���<'���	�,�ก�8)����,#����
ก���� !��012�#���0�	�,�  
ก	�
���	�����������(Q�p5ก	����	��	��ก	�-ก�
� ������,� ��1�<���	����5�#������M�50��	 ���
�����	50�<�	�<	ก !��012�#��� 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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9. ก	�<�������� 
 

9.1 �<�	 
ก	�(��������  ��Oก	�(������1�(������	��ก	�5�N ��� !���50����ก	� (�2�ก�2������ก��

�,�ก�8)5�N (�2�012�#���ก������������	�
���	 9	�����<	ก(�2 !���50����ก	�
������,H	�5���012�#���
���12��ก�	���
���	��1�����������	�
���	�12���	ก������������	�
���	-��� ��1���Oก	���(����
���ก	�
���	������ ก��ก	��012�#������	ก������������	�
���	  

 

9.2 ���>?������= 
�'12�ก�	����Q�ก	�5ก	�����	��ก	�(�������� �'12�����ก�
#�5������������	�
���	  !���

50����ก	�-�� !�50�
���	
����� �ก��(�(�2�	<ก��5���ก����	#�����	�ก���,�ก�8)5����������	�
���	 
-���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	
��  

 

9.3 ������  
 ���ก�	��ก	�(���������M50�ก�� !���50����ก	�(,ก�	� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 
9.4.1  !���50����ก	�(�2#���	#������)<�(�������������12��	������(��������ก��ก	�


���	���������	���� 3 ��1�ก��ก	�(��������  
9.4.2 ��	����(�2�12��(���������������ก������ ���+,������)  ������  ��M��ก	�

��	��ก	� -�� �ก��(�(�2�	���	<��ก���?M  
9.4.3 �	ก���#!�(�2�12��	������(��������
#��'���'�   ก	�
���	�������	#	�+�����#!�

�'�2#���#
��  ���ก	�
���	������<�
#��,H	�5����	��ก	�5�N<ก��	<�
��������#!�(�2�'���'�<	ก !�
��50����ก	�  

9.4.4 ก	�
���	������<�-<�� �ก	�'�<	�8	5�� !���50����ก	�(�	�9	�5 30 ����<	ก
��(�2�12��	���� -��
�������ก�	����+��  

9.4.5 �#12� !���50����ก	�
������,H	�<	กก	�
���	������5��(��������
��   !���50�
���ก	��������- ก	�(����  L?2����ก��������	�����M��ก	�����0)0�2�  �������	ก	�(���� �	�012�
��� !�(�2�ก�2������5ก	�(����  -���12N �	#(�2ก	�
���	��������"���5��ก��ก	�
���	������
9	�5  7 �� ��<	ก��(�2
�����ก	�-<�� ��,H	� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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9.4.6 ก	�
���	������<����	��	��ก	�(�����,�ก�8)<�	�
� ��������,# ��������ก� 
�����12��	� �������-������#!�����
ก� -��ก	�(�����,89	'
���	��� !��012�#��� 9	�����<	ก !�
�012�#���
�������M�-��(�����,�ก�8)<�	�
� ��������,# ��������ก� �����12��	� �������-������#!�
����
ก� -��(�����,89	'
���	-������"< ��� !��012�#�������-<��5��ก	�
���	������(�	�������	
���	���� 14 �� 

9.4.7 ����<	ก(�2 !���50����ก	�(��������-������"<  !���50����ก	�����<��(�	�	��	��,� �
ก	�(���� 5��ก	�
���	������(�	�9	�5 15 �� ����	��	��,� �ก	�(�����������ก������ 
���#!�����,�ก�8)-������(�2(�	ก	�(����  �ก	�(���� ��#(�M� �ก��(��������������	�
���	 
 !�50�
���	 -�� !��012�#����	��12 

9.4.8 ก�8�(�2#���	#�����	��ก���?M<	กก	�(����������� !���50����ก	�  !���50����ก	�����
��O !���� ��0����	��	#�����	�(�2�ก���?M(�M��#� 

9.4.9 ก�8�(�2ก	�
���	��������O !���(���� ��1���	��ก	�5�N�ก��1�<	กก	�
��	���	�	#�ก���'12��'�2#��	##�2��-����	#�012�+1�
���������������	�
���	 ก	�
���	������
<���	��ก	�<��(�	����ก��ก�� !�(�2�ก�2��������Oก�8�N 
� 

  

    

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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10. ก	�<����ก	��BCD�#������CD��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	  
 

10.1 �<�	 
ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	���Oก	���	���	�'12�(����

�����(Q�9	' �,89	'
���	 -����+���9	'������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�5�9	����	�N 
��#(�M���Oก	����<��� �ก��(�(�2<�#��������ก	�<�	�
���	���ก	�
���	������ 5�8�(�2 !���50�
���ก	�������12��ก�	���
���	�012�#��� (synchronization) ���	#	5����������	�
���	 -�����ก	�
�012�#������12��ก�	���
���	��ก<	ก����������	�
���	  

 

10.2 ���>?������= 
10.2.1 �'12�(���������(Q�9	'������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	� 
10.2.2 �'12����<����,89	'
���	��� !���50����ก	� 
10.2.3 �'12�(������+���9	'������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	� 
10.2.4 �'12����<��� �ก��(�(�2<�#��������������	�
���	5�8�(�2 !���50����ก	�������12��

ก�	���
���	�012�#��� (synchronization)  ���	#	5����������	�
���	 -�����ก	��012�#������12��ก�	���

���	��ก<	ก����������	�
���	 
 

10.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	�M50�ก�� !���50�
���ก	�(�2���012�#��� (synchronization)  ���12��ก�	���
���	ก������������	�
���	  
 

10.4 ก	���	���	 
10.4.1 5ก	�(�����012�#������12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	  !���50����ก	�<�����

��������	#���ก�	��ก	�50����ก	�����������	�
���	 -�����ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	 
-�����ก�	��ก	��������ก	�����������	� �	ก !���50����ก	�
#���������	#���ก�	�����5�����?2� ก	�

���	�����������(Q�p5ก	�'�<	�8	�,H	�ก	����012�#���
�� 

10.4.2 ก	�(�����012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�(�M��#�<�+!ก��(?ก -��
���<������ก	�
���	������ 

10.4.3 ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�(�2<�(�	��HH	�	�
���	 ��O
ก	���	���	(�2+1���	���
#���Oก	����2#��L1M��	�
���	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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10.4.4 5ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	� ก�8�(�2#�ก	������1�
�012�#��� (synchronization) ���12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	  !���50����ก	�����-<��ก	�
���	
������ก��ก	���	��ก	�(,ก���M� 

10.4.5 ��M��ก	�(����ก	��012�#��� (synchronization) ���12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�(�2
<�(�	��HH	�	�
���	#�����M 

(1) ก	�
���	������0�M-<����ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	
�����	�ก	�
���	������(ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

(2)  !���50����ก	���	��ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	�!�����
������	�
���	  ���������12��ก�	���
���	�012�#��� (synchronization)  ���	ก������������	�
���	 (�2
���#	8ก�	���
���	�!��,��	#��HH	L1M��	�
���	 

(3) ก�8� !���50����ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	�	#��HH	L1M��	�
���	 
-����ก����	#�����	��������������	�
���	  !�50�
���	 ��1� !��012�#����	��12  !���50����ก	�������O
 !���� ��0����	�����	����ก��	� 

(4)  !���50����ก	�����(����ก	����ก	��012�#���(�2���#	8����������12��ก�	���

���	��O 25%, 50%, 75% -�� 100% ������#	8ก�	����	
���	�!��,�(�2<��	��	#��HH	L1M��	�
���	 

(5) 9	�����<	กก	�(����ก	����ก	��012�#���-������"< 5�� !���50����ก	�(����
������12��ก�	���
���	�012�#��� ���	ก������������	�
���	(�2���#	8���� 100% ������#	8ก�	����	

���	�!��,� (�2<��	��	#��HH	L1M��	�
���	 �'12����<��� �ก��(��������������	�
���	��O���	
����12��
#����ก��	 24 0�2��#� �	ก5�����	�ก	�(�����ก�����,�������5�N(�2��� �5�����12��ก�	���
���	
��,���ก<	กก	��012�#���ก������������	�
���	  +�	���<���-���'���	�	���,�ก��<	ก������1�
�,�ก�8)��� !���50����ก	� �#12� !���50����ก	����<���-ก�
�-������"< 5�� !���50����ก	���	��ก	��012�#���
���12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	5�#� ���5�����2#�����	ก	�(�����012�#���5�#�<����	#
- ก	�(�����012�#���(�2ก�	�� +�	�	���,�ก��<	กก	�
���	������ �#12�ก	�
���	������
���<���-ก�
�-������"< 5�� !���50����ก	���	��ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	
5�#� ���5�������	ก	�(�����012�#������
�<����	#- ก	�(�����012�#���(�2ก�	��  

10.4.6 �	ก �ก	�(�����012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	����	ก������������	�

���	
#� �	���ก�ก8o)�	#���ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	5��M��5� ก	�
���	 
�������������(Q�p5ก	�'�<	�8	�,H	�ก	�(����ก	��012�#�����M�����ก��	����M����
� 

10.4.7 ก	�
���	�����������(Q�p(�2<����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�
��ก<	ก����������	�
���	 �	ก���<'���	ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	ก������
������	�
���	��� !���50����ก	�#� �ก��(�ก������������	�
���	  !��012�#�����1� !�50�
���	�	��12 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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10.4.8  5�� !���50����ก	�(�	��(?ก-<�������2#��L1M��	�
���	5��-ก�ก	�
���	������(�	� 
����<	ก �	ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	-��� 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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11. ก	�ก�	��BCD�@���#	����
ก�����<�D�BCD�#���ก������������	�
���	  
 

11.1 �<�	 
 5ก	��������ก	�����������	�
���	 <�	��O����#�ก	�ก�	�����ก�ก8o)ก	�����ก012�-��
�#	����
ก�������	�N 5��+!ก�������ก��'12�5��ก	���������	����,#�,�ก�8)#������(Q�9	' -��#�
��	#����9��  ���ก�	���M<?�
��ก�	�����ก�ก8o)��	�N 5ก	�ก�	��012�-���#	����
ก�����(�2
�012�#���ก������������	�
���	�'12�50�5ก	�����,#�,�ก�8)�����	�ก����
� 
 

11.2 ���>?������= 
11.2.1 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�ก�	��012�-���#	����
ก�����(�2�012�#���ก������

������	�
���	 �	#(�2ก	�
���	������ก�	�� �'12�5��#�012�����ก(�2+!ก�������ก� 
11.2.2  �'12�5���ก����	#����9��5ก	���������	����,#�,�ก�8)5����������	�
���	 ��1�

�,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	 
 

11.3 ������ 
���ก�	��ก	�ก�	��012�-���#	����
ก�����(�2�012�#���ก������������	�
���	�M50�ก�� !�

�012�#���(�2�012�#���ก������������	�
���	(�2�����-������M�-�� 12 ก�������) �?M
�(,ก�	� 
 

11.4 ก	���	��ก	� 
11.4.1 ก	�
���	������<���O !�ก�	��012�-���#	����
ก�����5��ก���,�ก�8)(	�
���	

(,ก0��(�2�012�#������	ก������������	�
���	 �	#(�2ก	�
���	������ก�	�� L?2�012�-���#	����
ก���
�����ก��	�<���O012�-���#	�����I'	�����,�ก�8)-��
#�LM�	ก� 

11.4.2 ก	�
���	������<���O !�<��(�	 ������������	�
���	5���(�2#���	#�ก�2������ก�� !�
�012�#����	��MN ��� !��012�#����������#���	��������(�2�ก�2������5��ก��ก	�
���	������ �#12� !���50�
���ก	��12��	������(�������� 

11.4.3 �#12�#�ก	������M��,�ก�8)5�#��'�2#���# (�2<��012�#������	ก������������	�
���	 ��1�#�ก	�
<��������,�ก�8)5ก	��012�#���5�#� 5�� !��012�#���-<��5��ก	�
���	������ก�	��012�-���#	����
ก���
�� ก����	��ก	������M���1�<�������5�#�(,ก���M� 

11.4.4  !��012�#���������O !���� ��0��5ก	�<��(�	- �012�-���#	����
ก����� �	#(�2ก	�

���	������ก�	�� -�������M�
������	#��	-�������,�ก�8)�M ����	#	�+����ก���"
��0���< 
��#(�M�#���	(�2�����!-�-����	�,���ก7	5����!�5�9	'����!���#� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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11.4.5  !��012�#���<�������	����	#����ก(,ก���M�(�2 �<�	��	(�2���ก	�
���	���������	
���<�����	#+!ก���������	-��������M� 012�-���#	����
ก����� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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12.  ก	���<Xก@��K��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

12.1 �<�	  
 ก	���(?ก-��<��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	��Oก	���(?ก���#!�ก	���������	
��	�N (�2�ก�2������ก��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��#(�M�ก	���(?ก��	'	�	#�����)��	�N (�2��	��H(	�
����
���	��� !��012�#��� �'12�50���O���#!�5��ก��ก	�
���	��������	���������	��)ก	��������ก	�����
������	�
���	(�M�5�9	���ก�� �9	���ก�����, ���ก�� -���9	���ก�����,�������(�2(�	5��
���	��� 
 

12.2 ���>?������= 
 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	���(?ก-��<��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	��� !�

�012�#���  
 

12.3 ������ 
���ก�	��ก	���(?ก-��<��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 

�ก��� !� ���
���	�	���"ก#	ก(�2�012�#���ก������������	�
���	(�2�����-�����2�	 (230/400 ����)) 
 

12.4 ก	���	���	 
12.4.1  !��012�#���<�������(?ก���#!�ก	��������ก	�ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	  

��#(�M���	'	�	#�����)��	�N (�2��	��H(	�����
���	 -��(�2ก	�
���	������ก�	�� (�M�5�9	���ก�� 
�9	���ก�����, ���ก�� -���9	���ก�����,������� 

12.4.2  !��012�#���<�����������#!�5��ก��ก	�
���	�������	#�������	(�2ก�	�� 
12.4.3 ���#!�ก	��������ก	�ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	(�2����-<��5��ก��ก	�


���	������(�	�<�������O
��	#(�2ก	�
���	������ก�	�� ���#��	����������O���	���� ����M 
(1) �9	���ก��  !� �012�#���������(?ก��	ก�	����	
���	<��� ก�	����	
���	 

��-�ก(�� �����-���� ก��-�
���	 ������ก��ก�	���  -����	#+�2
���	 (,ก0�2��#�(�2���12��ก�	���
���	
 ���ก�	����	
���	���	�!�����������	�
���	 

(2) �9	���ก�����, ���ก��  !��012�#�������-<�����,ก	�8)5��&!�)����,#����
���	
(�	�5��1M�������(�(� ����<	ก�M !��012�#���������(?ก��	ก�	����	
���	<��� ��1�ก�	����	
���	��
-�ก(�� ��1������-���� ��1�ก��-�
���	 ��1�������ก��ก�	���  ��1���	#+�2
���	(�2 ���ก�� ���	(�2
�ก���?M-�����	(�2���,ก	�8)ก����!��9	���ก�� �	������������,�ก�8)(�2(�	5���ก���9	�� ���ก�� -�����#!�
<	ก0,�-<�����, (alarm announciator) '���#(�M��	���,-��-�(	�-ก�
� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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(3) �9	���ก�����,�������(�2(�	5��
���	���  !��012�#�������-<�����,ก	�8)5��&!�)����,#
����
���	(�	�5��1M�������(�(� ����<	ก�M  !��012�#���������(?ก���,ก	�8)���#��	�����������012�
-���#	����
ก���������,�ก�8)(�2(�	�	 -�����	(�2�����<� �����)-��0,�-<�����, ��	��	#����2�-���
���ก�	����	
���	<��� ก�	����	
���	��-�ก(�� �����-���� ก��-�
���	 ������ก��ก�	��� -����	#+�2 
5�8�(�2�ก������������ �	���,(�2(�	5���ก������������ ��1��	���,(�2'����7t	
��5�8��M��#(�M�
��	#�����	�(�2�ก���?M �������	(�2 !��012�#���'���#��1��	���	<��012�#������12��ก�	���
���	���	����
������	�
���	 -���9	'�	ก	&�8�(�2�ก������������ 

 (4)   !��012�#���������(?ก-��<���ก"����#!�(�2��	��ก	��ก�2������ก������ก	�<�	�
�5
�9	���ก����O�������	 1 �w -��5�9	���ก�����, ���ก�� ��O�������	 3 �w 

 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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�	�
��� 

���ก�������Fก	�����������	�	ก	�K�	�
���	 

�����	�ก	�
���	������ (ก�.)@�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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���ก�������Fก	�����������	�	ก	�K�	�
���	 

�����	� 

ก	�
���	������ (ก�.) 

@�� 

 !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

 
1. ���กก	�(�2�
� 
2. ������ก	�����	�	�����	� ก�. -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
3. ก	������
��	#- �	�'12���������	��	�,���ก7	 

3.1 ก�8�ก	�
���	��������O !����������
���	 
3.2 ก�8� !� ���
���	}��O !����������
���	 

4. ก	��ก�����,�������5����(�	5��
���� 
4.1 ก�8� !� ���
���	} �012�#���������	�(�2�����-���� 69, 115 kV 
4.2 ก�8� !� ���
���	} �012�#���������	�(�2�����-���� 12, 24 kV 
4.3 ก�8� !� ���
���	} �012�#���������	�(�2�����-���� 230, 400 V 

5.  ก	�����,#��	#+�2
���	 
6.   ก	�����,#-����
���	 8 <,��012�#���ก�� ก�. 
 6.1 5�9	���ก��  
 6.2 5ก�8��ก�����,I,ก�I� 
7.  ก	��ก"����#!�-��ก	�-<�����#!� 
 7.1 5�9	'(�2�
� 
 7.2 5�9	���#12��ก������������5����
���	 
8.  ก	�������,�-ก�
� �!�#1����ก�������ก	�����������	�	ก	�<�	�
�} 
 

1. ���กก	�<�D�
� 

1.1 �<�	��	(�2��� ก�.-�� !� ���
���	�	���"ก#	ก  !�(�2<�(�	��	(�2����������	�	ก	�<�	�

���	 
��-ก��<�	��	(�2���<�	&!�)����,#����
���	��� ก�. L?2����
�<�����ก��	   7!�=Y, �<�	��	(�2ก	�

���	��������� L?2����
�<�����ก��	 ��. -���<�	��	(�2��� !� ���
���	�	���"ก#	ก L?2����
�<�
����ก��	  !� ���
���	Y  

1.2  (,ก���M�(�2#�ก	�����������	�	 5����ก=u	��?2�(������	# -������
�����ก	��1����	#
+!ก����ก��<?�<���	��ก	����
�
�� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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1.3  ก	���	��ก	�5�N ��� !� ���
���	}  (�2#� ��������������	�
���	5��-<��ก	�
���	��
����(�	�-������
�������	#��"0��ก����	��ก	� �ก���ก�8�I,ก�I� 

1.4   ก	�
���	������ -�� !� ���
���	} #���	(�25����	#���##1�5ก	�5�����#!�-ก���ก=u	��?2�
�#12�
�����ก	������� 

1.5  ก	���������	(,ก���M� ก	�
���	������-�� !� ���
���	}  <��������+	#-����(?ก
���กt	�	�012��,���(�2������ ��#(�M��� ���	 (�2
�����-<�����#!� 
����O���กt	 �'12�50���	����ก	�
���<�����	#+!ก���� 5�����ก�(,ก=u	� 

1.6 ก	�
���	������ -�� !� ���
���	}  #���	(�2<�������	��ก	����<���-ก�
�ก	�(�	�	
����,�ก�8) -������,#ก	�<�	�
� 5����O
��	#����ก��5��HH	L1 M��	�
���	 -��<�����
��	��ก	�-ก�
�5��+!ก�����#12�
�����ก	�(�ก(��� ��1�������<	ก�<�	��	(�2�����ก=u	��?2� 

1.7   !� ���
���	} ����-<��5��ก	�
���	������(�	�ก��(,ก���M�(�2 !� ���
���	}  <���	��ก	�
<�	�
���1���ก	�<�	�
����	�������ก	�
���	������ �ก���ก�8�(�2 !� ���
���	}  ��ก	�<�	�
�
I,ก�I� 

1.8  �����12��	�(�250�5ก	�����������	�	���ก��������(�,�12��	� �(�&�'() -���(��	� 
ก�8������12��	��������
#��	#	�+������
�� ��	# !� ���
���	} ��	��ก	�5�N L?2�#� �ก��(��������

���	 �ก���ก�8�I,ก�I�  !� ���
���	}<�����'�	�	#-<��5�� ก	�
���	������(�	�9	����������"� 
 

2. ������ก	�����	�	�����	�ก	�
���	������ @�� !� ���
���	Y   

ก	�
���	������ -�����	(�2��	#��� ��0�����&!�)����,#����
���	 ����M 
- &!�)����,#����
���	 1 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2

�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	�ก��� (��ก.) 
ก	�
���	����������������� (���.) ก	�
���	����������	�'��	� (���.) -��ก	�
���	������
���������� (���.) 

- &!�)����,#����
���	 2 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	�'�� (��'.) 
ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � � � #, ( � � � 	 ก 	 �  ( � � � . )  ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � � � � � � � &  
(��&.) ก	�
���	���������#��,�� (��#.) -��ก	�
���	����������	�ก����� (���.) 

- &!�)����,#����
���	 3 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 69 kV, 115 kV -�� 230 kV (�2��!�5'1M(�2���ก	� 3 <������ 
��-ก� ก�,��('#�	��, <������
�#,(���	ก	�, <������(�,�� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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- &!�)����,#����
���	 4 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	��,�(�� 
(��(.) ก	�
���	���������Q�,�� (��Q.) ก	�
���	����������		�	 (���.) -��ก	�
���	��
��������	7R�)�!�8� (���.) 

- &!�)����,#����
���	 5 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	��� (���.) 
ก	�
���	����������	#�� (���.) ก	�
���	���������(�,�� (��.) ก	�
���	���������
�	�5�H� (��H.) -��ก	�
���	����������	����(�� (���.) 

 
ก	�����������	�	ก	�<�	�'����	
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !� ���
���	} -���

��ก�	#�����-����
���	(�2 !� ���
���	} �012�#���ก������������	�
���	
������M 
1. ก	�����,#����������	�
���	 5�9	���ก�� -���9	��I,ก�I� 

1.1.  !� ���
���	} �012�#���(�2�����-���� 69 kV -�� 115 kV 5������������	�	������
ก��&!�)����,#����
���	 3 

1.2   !� ���
���	} �012�#���(�2�����-���� 12 kV -�� 24 kV 5������������	�	������
ก��&!�)����,#����
���	 1, 2, 4 ��1� 5 ���-����	#'1M(�2��	#��� ��0�����&!�)} 

1.3   !� ���
���	} �012�#���(�2�����-���� 230 V -�� 400 V 5������������	�	������
ก�� ��. (�2��� ��0��'1M(�2(�2 !� ���
���	} ��M���!� 

2.  �	��	�,���ก7	����������	�
���	 (�2#�- �	������	 
2.1  !� ���
���	} (�2�012�#���(�2�����-���� 69 kV -�� 115 kV 5������������	�	(�2 =u	�

��	�,���ก7	����
���	 ก����	�,���ก7	�,�ก�8)�+	����� 
2.2  !� ���
���	} (�2�012�#���(�2�����-���� 230 V, 400 V, 12 kV -�� 24 kV 5��������

����	�	(�2 ��. (�2��� ��0��'1M(�2(�2 !� ���
���	} ��M���!� 
 
ก	�����������	�	�����	� &!�)} ก�� ��. (�2�ก�2������ก�� !� ���
���	} ก�8��	 switching (�2#�- ก	�
(�	�	������	 
 - ��. ����������	�	ก��- ก<��ก	��	����
���	 ก��<��ก	�-����2�ก	�����
���	 =u	�
����,#����
���	 

  �(�&�'()  0-2256-3227    �(��	� 0-2256-3670 
ก	�����������	�	�����	� &!�)} ก�� ��. (�2�ก�2������ก�� !� ���
���	} ก�8��	I,ก�I� 

 - �������-ก�
���	������� ��. ������ก��&!�)����,#����
���	 1,2,4,5 
&!�)}1 �(�&�'() 0-2252-1691  �(��	� 0-2256-3670 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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&!�)}2 �(�&�'() 0-2575-3382  �(��	� 0-2575-3811 ��� 5512 
&!�)}4 �(�&�'() 0-2575-3384  �(��	� 0-2575-3811 ��� 5512 
&!�)}5 �(�&�'() 0-2575-3385  �(��	� 0-2575-3811 ��� 5512 

 

3. ก	������
��	#@ �	�5CD���������	��	�?���กG	  

3.1 ก	�����������	��	�?���กG	 ก�H�ก	�
���	��������I !����������
���	 

 3.1.1 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 69 ��C� 115 kV 

3.1.1.1 =u	���	�,���ก7	����
���	 ก�. <�����	�	�����	<	5��1M����ก�� !� ���
���	
} �	ก�ก�������	(�2<����
���������	
��-��� ก�.<�<��(�	����1�-<��5�� !� ���
���	} (�	�������	

#����ก��	 5 ��   

3.1.1.2  ก�8� ก�.#����,<�	��O
#��	#	�+���
���������	�	#(�2
��-<��
��ก��-�����	�M
�� 
=u	���	�,���ก7	����
���	 ก�. <�-<�������	<	5��  !� ���
���	} (�	�
#����ก��	 2 ��  

3.1.1.3  �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 &!�)����,#����
���	 3 <�
����	�	-<��5�� !� ���
���	} ��	��ก	����
��	# switching order (�2
������	-��<�������#
��-��

�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.1.1.4  ก�8�#����,<�	��O�#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 -�� ก�.
#�
�	#	�+���
���������	�����	�ก��	#(�2
������	�	ก�ก����	�M
�� &!�)����,#����
���	 3(
����) <���O !�-<��5�� !� ���
���	} (�	� 

3.1.1.5   ก�8�#����,<�	��O�	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)����� ก�.  &!�)����,#
����
���	 3(����) <���	��ก	�����,�ก�8)
���	(�2�012�#���ก�� !� ���
���	} 
��5(�(� ���&!�)
����,#����
���	 3(����)  <�-<��5��  !� ���
���	} (�	�9	�5���	 15 	(� ��1�����<	ก����,#
�+	ก	�8) 
��-��������"� 

3.1.1.6  ก�8�  !� ���
���	} ������)<�5���<�	��	(�2L��#��	�,���������	9	�5������
 !� ���
���	} ��1����(�2�012�#���ก������������	� ก�. ��������	���#����50������	�����ก�ก��(�2 
ก�.�����
� �	ก  !� ���
���	} (�	�������	<�����<��(�	����1�-<��5���<�	��	(�2=u	�L��#��	�,���ก7	
����
���	 ก�.(�	�
#����ก��	 3 �� -���#12�+?�ก�	����-�����	���
���������	  !� ���
���	} 
<�����-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) (�	����� (�M��Mก��(�2<�5���<�	��	(�2L��#��	�,���������	
9	�5������ !� ���
���	} <�����
�����ก	��1��ก	����
����(�2�012�#���ก��������	� ก�.���������
<	ก&!�)����,#����
���	 3 (����) ก��  5��ก78��0������ก��	ก �<�	��	(�2L��#��	�,���������	
9	�5������ !� ���
���	} ��	���	-������"<  !� ���
���	} <�����-<��5��&!�)����,#������	 3 
(����) (�	����� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.1.1.7  5ก	�����������	���#�	กก	���	��ก	�L��#��	�,���ก7	��������	9	�5���
��� !� ���
���	} �	ก#��,�ก�8)
���	��1���������ก���1�����(�250��������12��	����#!�����
ก� 
�����8<,�(�2�012�#���ก��������	� ก�. ����2�-���
�<	ก(�2 ก�.��"0��
�����#   !� ���
���	} <�����
-<�� �ก	�����2�-����M N 5��&!�)����,#����
���	 3 (����) 
��(�	�ก����	��ก	�<�	�
� �012�#
ก��������	� ก�.  

3.1.1.8  �#12�=u	���	�,���ก7	����
���	 ก�. �������	-������"< &!�)����,#����
���	 3 
<�����	�	-<��5�� !� ���
���	} ��	��ก	�<�	�
��	# switching order (�2
������	-��<�������#
��
-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.1.1.9  ก	���	��ก	�-����������	#��M�� switching  !� ���
���	} <�������	��ก	�
�	#(�2&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	��1���2�ก	�5����	��ก	� ���ก	���2�ก	����&!�)
����,#����
���	 3 (����) <�����	�	��2�ก	� ก	����-��� �,�ก�8)(�2 �012�#���ก��������	� ก�. 
�(�	�M ��1��	#(�2&!�)����,#����
���	 ก�. '�<	�8	�	ก��"��	ก	���	��ก	��	# switching order 
�M���#���	#����9��
#��'���'� 

3.1.1.10  �#12� !� ���
���	<���	��ก	� synchronization ���12��ก�	���
���	 <�������������	#
���ก�	����	�������ก	�������	� -������-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) ���� 
synchronization ���12��ก�	���
���	 -��� 

3.1.1.11  5ก	���	��ก	���� ��1�����,�ก�8)
���	���  !� ���
���	 �#12���	��ก	��	#ก	�
����	�	��2�ก	����&!�)����,#����
���	 3(����)-��� ����-<��ก���5��(�	� ����<	กก	�
��	��ก	�-�������M�-��������"�  

 
 3.1.2 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 12, 24 kV 

3.1.2.1 ก�8� ก�. ����ก	�5��  !� ���
���	} ��ก	�<�	�
����	������� ก�. 5�� ��.  
<��(�	����1�-<��5�� !� ���
���	} (�	�������	
#����ก��	 10 �� ����<	ก ��. ����	�	-��ก�	��
��-�����	(�2<���������	-��� 5�� ��. <��(�	5����,H	����
�(�	�	 -<��5��- ก<��ก	��	����

���	(�	�ก������������	
#����ก��	 7 ��  

3.1.2.2 5ก�8�I,ก�I�  L?2��	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)����� ก�.5�� &!�)} 
��	��ก	�����,�ก�8)(�2�ก�2������
��5(�(� -���-<�������	<	5�� !� ���
���	}(�	� 

3.1.2.3 ก�8� ��. ���ก���กก	������
� 5�� ��. -<�������	<	5��- ก<��ก	��	����

���	 -�� !� ���
���	(�	�������	ก�������
�
#����ก��	 3 �� -��ก�8�#���	#<�	��O�������ก���ก
5��(�2�����
� 5�� ��. -<�������	<	5��&!�)} -�� !� ���
���	(�	�  

3.1.2.4 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก� <�����

�����ก	��1��<	ก &!�)} ก��ก	���������	 -��-<��5�� &!�)} (�	��#12���������	-������"< 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.1.2.5 �#12� ��. (�	�	-������"< '���#(�2<�<�	�
� 5�� ��. -<�� &!�)} (�	� -������
�����
ก	��1��ก�� <?�<���	��ก	�<�	�
�
�� 

3.1.2.6 �#12� ��.  <�	�
��	����-��� ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5�� !� ���

���	} -<�� 5�� &!�)} (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#���
�� ����<	ก  !� ���

���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} (�	� <	ก�M5�� &!�)} -<�� ��. 
(�	� 
 

3.1.3 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 230, 400 V 

3.1.3.1 ก�8� ก�. ����ก	�5��  !� ���
���	} ��ก	�<�	�
����	������� ก�. 5�� ��.  
<��(�	����1�-<��5�� !� ���
���	} (�	�������	
#����ก��	 3 �� 

3.1.3.2  5ก�8�I,ก�I� L?2��	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)����� ก�.5�� ��. 
��	��ก	�����,�ก�8)(�2�ก�2������
��5(�(� -���-<�������	<	5�� !� ���
���	}(�	� 

3.1.3.3 ก�8� ��. ���ก���กก	������
� 5�� ��. -<�������	<	5�� !� ���
���	}(�	�  
3.1.3.4 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก�  !� ���


���	} <�����
�����ก	��1��<	ก ��. ก��ก	���������	 -��-<��5�� ��. (�	��#12���������	-������"< 
3.1.3.5 �#12� ��. (�	�	-������"< '���#(�2<�<�	�
� 5�� ��. -<�� !� ���
���	} (�	� <?�<�

��	��ก	�<�	�
�
�� 
3.1.3.6 �#12� ��.  <�	�
�-��� ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5�� !� ���
���	}-<�� 

��. (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#������	����
�� -������<	ก !� ���
���	} 
�012�#������	����-���5��-<�����	-��'���
���	5�� ��. (�	� 

 
3.2 ก	�����������	��	�?���กG	 ก�H� !� ���
���	Y��I !����������
���	 

3.2.1 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 69 ��C� 115 kV 
 ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8�  !� ���
���	}��O !����������
���	 -�����ก
����O 2 ก�8� 
����M 

3.2.1.1   ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8� !� ���
���	}��O !����������
���	���
#������
ก	��012�#���ก������������	� 

3.2.1.1.1  !� ���
���	} <�����	�	�����	<	5��1M����ก��- ก<��ก	��	
����
���	 (<�.) =u	�����,#����
���	 ก�.  �	ก�ก�������	(�2<����
���������	
��-���  !� ���

���	}.<� <��(�	����1�-<��5��- ก<��ก	��	����
���	 (<�.) =u	�����,#����
���	 ก�. (�	�
������	
#����ก��	 7 ��   



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.2.1.1.2  ก�8�  !� ���
���	} #����,<�	��O
#��	#	�+���
���������	�	#(�2
��-<��

��ก��-�����	�M
��  !� ���
���	} <�����-<�������	<	'���#<��(�	��(?ก5�� - ก<��ก	��	����
���	 
(<�.) =u	�����,#����
���	 ก�.(�	�
#����ก��	 3 ��  

3.2.1.1.3  �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	  !� ���
���	} <�
����	�	-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) ��	��ก	����
��	# switching order (�2
������	
-��<�������#
��-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.2.1.1.4  ก�8�#����,<�	��O�#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 -�� 
 !� ���
���	} 
#��	#	�+���
���������	�����	�ก��	#(�2
������	�	ก�ก����	�M
��  !� ���
���	} 
<�����-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) '���#(�M����, � (�	� 

3.2.1.1.5   ก�8�#����,<�	��O�	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)�����  !� ���

���	}  !� ���
���	} �	#	�+��	��ก	�����,�ก�8)
���	(�2�012�#���ก��������	� ก�. 
��5(�(� ���
 !� ���
���	}  <�����-<��5�� &!�)����,#����
���	 3 (����) '���#(�M����, � (�	�9	�5���	 15 	(� 
��1�����<	ก����,#�+	ก	�8) 
��-��������"� 

3.2.1.1.6  �#12� !� ���
���	}  ��������	-������"<  !� ���
���	}  <���������	�	
-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) (�	�ก�� ����<	ก�M !� ���
���	}  <?���	��ก	�<�	�
��	# 
switching order (�2
������	-��<�������#
��-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M
�� 

3.2.1.1.7  ก	���	��ก	�-����������	#��M�� switching  !� ���
���	} <�����
��	��ก	��	#(�2&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	��1���2�ก	�5����	��ก	� ���ก	���2�ก	�
���&!�)����,#����
���	 3(����) <�����	�	��2�ก	� ก	����-��� �,�ก�8)(�2 �012�#���ก��
������	� ก�. �(�	�M ��1��	#(�2&!�)����,#����
���	 ก�. '�<	�8	�	ก��"��	ก	���	��ก	��	# 
switching order �M���#���	#����9��
#��'���'� 

3.2.1.1.8  �#12� !� ���
���	<���	��ก	� synchronization ���12��ก�	���
���	 <�����
��������	#���ก�	����	�������ก	�������	� -������-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) ���� 
synchronization ���12��ก�	���
���	 -��� 

3.2.1.1.9  5ก	���	��ก	���� ��1�����,�ก�8)
���	���  !� ���
���	 �#12�
��	��ก	��	#ก	�����	�	��2�ก	����&!�)����,#����
���	 3(����) -��� ����-<��ก���5��(�	� 
����<	กก	���	��ก	�-�������M�-��������"�  

 
3.2.1.2   ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8�  !� ���
���	��O !����������
���	��������ก	�

�012�#���ก������������	� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.2.1.2.1   !� ���
���	} <�����	�	�����	<	5��1M����ก��=u	���	�,���ก7	����

���	 ก�. �	ก�ก�������	(�2<����
���������	
��-���  !� ���
���	} <��(�	����1�-<��5��=u	�
��	�,���ก7	����
���	 ก�. (�	�������	
#����ก��	 10 ��   

3.2.1.2.2  ก�8�  !� ���
���	} #����,<�	��O
#��	#	�+���
���������	�	#(�2
��-<��

��ก��-�����	�M
��  !� ���
���	} <�����-<�������	<	'���#<��(�	��(?ก5�� =u	���	�,���ก7	����
���	 
ก�. (�	�
#����ก��	 3 ��  

3.2.1.2.3  �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	  !� ���
���	} <�����
����	�	-<��5�� =u	���	�,���ก7	����
���	 ก�.��	��ก	����
� ����<	ก�M =u	���	�,���ก7	����

���	 ก�.<�����	�	ก��&!�)����,#����
���	 3 (����) -��&!�)����,#����
���	 3 (����) 
<�����	�	ก�� !� ���
���	 ���
��	# switching order (�2
������	-��<�������#
��-��
�����ก	�
������ก��ก	�
���	������ก����	�M  

3.2.1.2.4  �#12�&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	ก�� !� ���
���	} ���

��	# switching order ���"<-��� &!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	-<��5��=u	���	�,���ก7	
����
���	 ก�. (�	� -�� =u	���	�,���ก7	����
���	 ก�.<�����	�	 ก��  !� ���
���	} �'12�
��	��ก	����<��������8(�2<���������	
#�#�
� ก��<��,H	�5�� !� ���
���	} ��������	
�� 

3.2.1.2.5  ก�8�#����,<�	��O�#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 -�� 
 !� ���
���	} 
#��	#	�+���
���������	�����	�ก��	#(�2
������	�	ก�ก����	�M
��  !� ���
���	} 
<�����-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) (�	�'���#(�M����, �  

3.2.1.2.6   ก�8�#����,<�	��O�	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)�����  !� ���

���	}  !� ���
���	} �	#	�+��	��ก	�����,�ก�8)
���	(�2�012�#���ก��������	� ก�. 
��5(�(� ���
 !� ���
���	}  <�����-<��5�� &!�)����,#����
���	 3 (����) '���#(�M����, � (�	�9	�5���	 15 	(� 
��1�����<	ก����,#�+	ก	�8) 
��-��������"� 

3.2.1.2.7  ก�8� ก�. ������)<�5���<�	��	(�2=u	�L��#��	�,���ก7	����
���	
��������	5������������	�(�2���
�
��-��� ��������	���#����50������	�����ก�ก��(�2  !� ���
���	}  
�����
� &!�)����,#����
���	 3 (����) <�-<��5��  !� ���
���	} 
��(�	� -������<	ก�<�	��	(�2=u	�
L��#��	�,���ก7	����
���	 ก�.��������	-������"< &!�)����,#����
���	 3 (����)<�-<��5��  !� ���

���	} 
��(�	��0�ก� 

3.2.1.2.8  5ก	�����������	��� !� ���
���	} �	ก#��,�ก�8)
���	��1�����
����ก���1�����(�250��������12��	����#!�����
ก� �����8<,�(�2�012�#���ก��������	� ก�. ����2�-���

�<	ก(�2 ก�.��"0��
�����#   !� ���
���	} <�����-<�� �ก	�����2�-����M N 5��&!�)����,#����

���	 3(����)
��(�	�ก����	��ก	�<�	�
� �012�#ก��������	� ก�.  



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.2.1.2.9  �#12� !� ���
���	}��������	-������"<  !� ���
���	} <�����-<��=u	�
��	�,���ก7	����
���	 ก�.(�	� -��=u	���	�,���ก7	����
���	<�����	�	-<��5��  &!�)����,#
����
���	 3 ����	�	��	��ก	�-<��5�� !� ���
���	} <�	�
��	# switching order (�2
������	-��
<�������#
��-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.2.1.2.10  ก	���	��ก	�-����������	#��M�� switching  !� ���
���	} <�����
��	��ก	��	#(�2&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	��1���2�ก	�5����	��ก	� ���ก	���2�ก	�
���&!�)����,#����
���	 3(����) <�����	�	��2�ก	� ก	����-��� �,�ก�8)(�2 �012�#���ก��
������	� ก�. �(�	�M ��1��	#(�2&!�)����,#����
���	 ก�. '�<	�8	�	ก��"��	ก	���	��ก	��	# 
switching order �M���#���	#����9��
#��'���'� 

3.2.1.2.11 �#12� !� ���
���	<���	��ก	� synchronization ���12��ก�	���
���	 <�����
��������	#���ก�	����	�������ก	�������	� -������-<��5��&!�)����,#����
���	 3(����) ���� 
synchronization ���12��ก�	���
���	-��� 

3.2.1.2.12 5ก	���	��ก	���� ��1�����,�ก�8)
���	���  !� ���
���	 �#12�
��	��ก	��	#ก	�����	�	��2�ก	����&!�)����,#����
���	 3 (����) -��� ����-<��ก���5��(�	�
����<	กก	���	��ก	�-�������M�-��������"�  
 

 3.2.2 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 12, 24 kV 
3.2.2.1 ก�8� !� ���
���	} <��(�	- L��#��	�,��	#�������	������	L?2�
��-<��5�� ก�.

'�<	�8	-��� 5�� !� ���
���	} <��(�	����1�-<��5�� ��. (�	�������	
#����ก��	 10 �� ����<	ก ��. 
����	�	-��ก�	����-�����	(�2<���������	-��� 5�� ��. <��(�	5����,H	����
�(�	�	 -<��5��
- ก<��ก	��	����
���	(�	�ก������������	
#����ก��	 7 ��  

3.2.2.2 ก�8� !� ���
���	} ���ก���กก	������
� 5��  !� ���
���	} -<�������	<	5�� ��.(�	�
������	 ก�������
�
#����ก��	 3 �� -�� ��. <�����-<��5��- ก<��ก	��	����
���	(�	�(�(�  
-��ก�8�#���	#<�	��O�������ก���ก5��(�2�����
� 5�� !� ���
���	} -<�������	<	5�� ��. -�� ��. -<��
5�� &!�)} (�	�  

3.2.2.3 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก� <�����

�����ก	��1��<	ก &!�)} ก��ก	���������	 -��-<��5�� &!�)} (�	��#12���������	-������"< 

3.2.2.4 �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����ก	��012�#��� 5��  !� ���
���	} ����������	�	
ก�� &!�)} -�� &!�)} <�����-<�� ��. (�	� 

3.2.2.5 �#12� !� ���
���	} (�	�	-������"< ก��(�2  ! � ���
���	} <��012�#������	���� 5��
 !� ���
���	} -<�� 5�� &!�)} (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#���
�� ����<	ก 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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 !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} (�	� <	ก�M5�� &!�)} -<�� 
��. (�	� 

 
3.2.3 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 230, 400 V 

3.2.3.1  !� ���
���	} <��(�	����1�-<��5�� ��. (�	�������	
#����ก��	 3 ��  
3.2.3.2 ก�8� !� ���
���	} ���ก���กก	������
� 5�� !� ���
���	} -<�������	<	5�� ��.(�	�

������	�����"� -��ก�8�#�ก	�(�	�	���#ก������	� ��. -�� !� ���
���	} +�	 ก�. #���	#<�	��O(�2����
���
�(�	�	5��-�����	���ก��	� ก�. �������(Q�p ���ก	��012�#������ !� ���
���	} 5��-��
���	(�2#�ก	�(�	�	 

3.2.3.3 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก� <�����

�����ก	��1��<	ก ��. ก��ก	���������	 -��-<��5�� ��. (�	��#12���������	-������"< 

3.2.3.4 �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����ก	��012�#��� 5�� !� ���
���	} ������ ����	�	
ก�� ��. 

3.2.3.5 �#12�  ! � ���
���	} (�	�	-������"< ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5�� 
 !� ���
���	}-<�� ��. (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#������	����
�� -��
����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-���5��-<�����	-��'���
���	5�� ��. (�	� 

 
 

4.1 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 69 ��C� 115 ก������<= 

 4.1.1  ก�H�����������	�
���	 69 ��C� 115  ก������<=  Trip @�� !� ���
���	Y >!ก���ก	�

�BCD�#��� 
4.1.1.1 &!�)����,#����
���	 <�-<��5�� !� ���
���	} (�	�-�� !� ���
���	} ����

���<��� Interconnection circuit breaker  (�2�012�#���ก��������	�
���	+!ก�����ก(Trip) +�	
#�+!ก���
��ก5�� !� ���
���	}��� Interconnection circuit breaker ��ก5(�(�'���#(�M����-<��5��&!�)����,#
����
���	(�	� -�� 5�� !� ���
���	}-<���	�����������#!��	#��� 7.2  
 4.1.1.2  ����<	ก&!�)����,#����
���	-ก�
��PH�	-��<�	�
�����������	�
���	
��-��� �#12�
 !� ���
���	}����ก	� �012�#���ก������������	�
���	  !� ���
���	}����-<��5��&!�)����,#����
���	
(�	�-������
�������	#��"0��ก��<?�<���	��ก	�
�� -������<	ก��	��ก	��012�#���-������"<  !� ���

���	}����-<�� ���	 -��'����	
���	 5��&!�)����,#����
���	(�	� 

4.1.1.3   ก�8� !� ���
���	}<�	�
����	����������	�
���	��� ก�. 5��ก78� island    ก�. 
�����(Q�p ���ก	�<�	�
��012�#���ก�� !� ���
���	}��1� ������5�� !� ���
���	 ���ก	��012�#��� ��ก
��(�(� 
(�M��M�'12�����ก�����
���	 ก�.+!ก�012�#������
#�#��,�ก�8)�	����  

4.  ก	��ก�����?�������F����<�	F��
���� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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4.1.2. ก	��ก�����?���������� !� ���
���	Y 
4.1.2.1  5��  !� ���
���	} ���<��� Circuit breaker (�2 trip -��-<�����#!��	#��� 7.2 5�� 

&!�)����,#����
���	(�	�(�(�  
4.1.2.2 ����<	ก !� ���
���	} (�	ก	�-ก�
����,����������"<��������� '���#(�2<��012�#������	

���� 5�� !� ���
���	} -<��&!�)����,#����
���	(�	�-������
������,H	�<	ก&!�)����,#����

���	ก��<?�<���	��ก	��012�#���
��  

4.1.2.3 ����<	ก !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5��&!�)
����,#����
���	(�	�  

 

4.2  ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 12, 24 kV 

4.2.1 ก�H� �����ก��= ก�. <�D�ก�D������ก��ก	�K�	�
�ก�� !� ���
���	Y trip @��  !� ���
���	Y >!ก

���ก	��BCD�#��� 

4.2.1.1 ก�8� !� ���
���	}<�	�
����	����
���	��� ก�. 5��ก78� islanding   ก�. 
�����(Q�p���ก	�<�	�
��012�#���ก�� !� ���
���	}
��(�(� (�M��M�'12�����ก�����
���	 ก�.+!ก�012�#���
���
#�#��,�ก�8)�	���� <	ก�M &!�)} <�-<��5�� !� ���
���	} (�	� 

4.2.1.2 5�� &!�)} -<��5�� !� ���
���	} ���<������ก�ก��)(�2�012�#���ก�� ก�. +�	
#� 
Trip 5�������ก-��-<�����#!��	#��� 7.2 5��&!�)} (�	� <	ก�M&!�)} -<��5�� ��.(�	�  

4.2.1.3 �#12�����
���	��� ก�. '���#(�2<�5�� !� ���
���	}�012�#���
�� &!�)} <�-<�� ��. 
-��  !� ���
���	} (�	� 

4.2.1.4 ก��(�2  ! � ���
���	} <��012�#������	���� 5��-<�� &!�)}(�	� -������
�����
�,H	�<	ก&!�)} ก��<?�<���	��ก	��012�#���
��  

4.2.1.5 ����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} 
(�	� -��<	ก�M5�� &!�)} -<�� ��. (�	� 

4.2.2 ก	��ก�����?���������� !� ���
���	Y 
4.2.2.1  5��  !� ���
���	} ���<��������ก��)(�2 trip -��-<�����#!��	#��� 7.2 5�� &!�)} 

(�	�(�(� -��&!�)} -<��5�� ��. (�	�  
4.2.2.2 ����<	ก !� ���
���	} (�	ก	�-ก�
����,����������"<��������� '���#(�2<��012�#������	

���� 5�� !� ���
���	} -<�� &!�)} (�	�-������
������,H	�<	ก&!�)} ก��<?�<���	��ก	��012�#���
��  
4.2.2.3 ����<	ก !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} 

(�	� -��<	ก�M5�� &!�)} -<�� ��. (�	� 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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4.3 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 230, 400 V 

4.3.1  ก�H�����
���	��� ก�. <�D�ก�D������ก��ก	�K�	�
�ก�� !� ���
���	Y������� 

4.3.1.1 5�� ��. -<��  ! � ���
���	} (�	� �'12����<�������5���(�2��� ��0�����
�������  -��5�� !� ���
���	} ���<������ก�ก��)(�2�012�#���ก�� ก�. +�	
#� trip 5�������ก-��-<��
5�� ��. (�	� 

4.3.1.2 �#12� ��. '���#5�� !� ���
���	} �012�#���ก	�<�	�
����	���� 5�� ��.-<��5��  !� ���

���	} (�	� 

4.3.1.3 ����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5�� !� ���
���	}-<�����	-�� '���

���	5�� ��. (�	� 

 
4.3.2 ก	��ก�����?���������� !� ���
���	Y 

4.3.2.1  5��  !� ���
���	} ���<��������ก��)(�2 trip -��-<�����#!�5�� ��.(�	�(�(� 
4.3.2.2 ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5��  !� ���
���	} -<�� ��. (�	� -��

����
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#���
�� 
4.3.2.3����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��  ! � ���
���	} -<�����	-��'���


���	 5�� ��. (�	� 
 

5.  ก	�����?#��	#>�D
���	 

5�9	���ก��  !� ���
���	}<���������,#��	#+�2
���	5����!�5�ก8o) 50±0.5 ��������	(� 5
ก�8�I,ก�I�+�	��	#+�2�������
#���!�50��� 48.00 - 51.00 ��������	(� ����12���ก� 0.1 ��	(�  !� ���

���	}<���������L��)ก�������ก��)(�2<,��012�#��� (interconnection circuit breaker) ������������#���(�2
�012�#���ก������������	�
���	(�(� 
 
 

6.  ก	�����?#@����
���	 H K?��BCD�#���ก�� ก�. 

 

 6.1. F�M	���ก��  

�	�	�(�2 1  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,����#�� (<,��012�#���) 5�9	���ก�� 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 kV 113.0  - 118.0  kV 
69 kV 67.0  - 71.0  kV 
24 kV 21.8 - 23.6 kV 
12 kV 10.9 - 11.8 kV 
400 V 371 y 410 V 
230 V 214 y 237 V 

   
 6.2 Fก�H��ก�����?^?ก�^� 

�	�	�(�2 2  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,����#�� (<,��012�#���) 5�9	��I,ก�I� 
 

�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 kV 113.0  - 123.0  kV 
69 kV 67.0  - 72.5  kV 
24 kV 21.6 y 24.0 kV 
12 kV 10.8 y 12.0 kV 
400 V 362 y 416 V 
230 V 209 y 240 V 

 
  ก�8�(�2�ก���PH�	5ก	�����,#-�����������������	�
���	 �'12���Oก	���ก7	��	#
#�2���������������	�
���	 -������ก���	#�����	�(�2�	<�ก���?M
��ก���,�ก�8)5����������	�

���	 �,�ก�8)��� !��012�#��� -���,�ก�8)��� !�50�
���	 &!�)����,#����
���	 ก	�
���	������
�����(Q�p5�� !��012�#�����	��ก	�5�N �'12�0�����ก7	�����-����5����!�5#	��t	
�� �0� ก	�����
-�������50��#��-��� ก	�<�	�ก�	����	
���	��-�ก(�����	����������	�
���	 ก	����ก�	����	
���	��
-�ก(��<	ก����������	�
���	 
 
ก	�����?#������ก��ก�	��� (power factor) 

 ก	�
���	�������������(Q�p5�� !��012�#�������,# power factor �'�2#��1��� �	#(�2ก�	�� 
�'12�ก	�����,#-����ก7	�,89	'-����
���	5����������	�
���	 ����M 

-   !� ���
���	} (�2�012�#���ก������������	�-���� 69 ��1� 115 kV ��������,#��	���
���ก��ก�	�����!�50��� 0.85 �	��	+?� 0.85 �	#���� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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-   !� ���
���	} (�2�012�#���ก������������	�(�2�����-���� 12 ��1� 24 kV <���������,#
��	������ก��ก�	���5����
���	��� !� ���
���	} ����M 

- ��	��������(�2#�������)����) ��	������ก��ก�	�����!�50��� 0.85 �	��	+?� 
0.85 �	#���� �#12�ก�	����	
���	(�2 �����ก#	�ก�ก��	������ 10 ����	�ก�	����	
���	�!��,����
������)����)  

- ��	��������(�2
#�#�������)����) ��	������ก��ก�	�����!�50��� 0.85  �	��	 
+?� 0.85 �	#���� 
 
 
 

7.1 F�M	��<�D�
� 

 !� ���
���	} ��(?ก��	 Active Power (MW), Reactive Power (MVAr) -�� Voltage (kV) (�2
<�	�
����	�!�������� ก�. ��O�	�0�2��#� ก�8� RTU 50��	
#�
��  
  

7.2 F�M	���#CD��ก������������F����
���	 

5�� !� ���
���	} ��(?ก���,ก	�8)-��-<�����#!�5�� ก�. (�	����#��	������������M 
- Number ��� �����ก��) -�����	(�2 Trip  
- Relay -�� Annunciator ��������ก��)(�2 Trip (��	���� !� ���
���	�	� 1 MW �?M
�) 
- �	���,(�2(�	5���ก������������ ��1��	���,(�2'����7t	
��5�8��M  
- ��#(�M���	#�����	�(�2�ก���?M (��	���� !� ���
���	�	� 1 MW �?M
�) 
- �������	(�2  !� ���
���	}  '���#��1��	���	<��	���12�����	���� (��	���� !� ���


���	�	� 1 MW �?M
�) 
-  �9	'�	ก	& �8�(�2�ก������������ 

 
 

ก	�������,�-��-ก�
����ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	��
���� (ก�.) -��  !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) �M ����
�������	#��"0��<	ก �����	(�2
�ก�2������ (�M��M5��'�<	�8	+?���HH	L1M�-�	�
���	�����	� ก�. ก�� !� ���
���	} 
 
 
 

8.  ก	�������?�@ก�
� �!�#C����ก�������ก	�����������	�	ก	�K�	�
�Y 

7.  ก���ก�	
�������ก������
���� 
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1. ��	9��	4�2:;  
2����������	�
���	3 �4	���	4��	 �������
���	��5�����6�	��	�
���	���ก	�


���	������ 
2����������	�
���	�573 �4	���	4��	 �������
���	��5�����6�	��	�
���	8�7
4�9:�

���ก	�
���	������ 
2;!�<����=4����
���	3 �4	���	4��	 �����	8�78�	��	8�7����=4����
���	���ก	�


���	������ 
2 !����ก��ก�6ก	�
���	3 �4	���	4��	  !�
�����9��=>	�ก	����ก��ก�6ก	�
���	 ��5�

 !�8�7
�����ก	��ก���
4�������9��=>	�ก	�
���ก��ก�6ก	�
���	 8�7 ��� 6��9��
��4	 6����� 
6�	��	�
���	 ��5� ����=4����
���	 �	4
?���	:��>>���ก	����ก��ก�6ก	�?����	 ?.;.
2550 ��5�@�����	�=�  

2�������
���	3 �4	���	4��	 � � � � �� � � � � ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � �� �
A����
���	 69 , 115 A�� 230 ก�������< 

2����6�	��	�
���	3 �4	���	4��	 ����6�	��	����ก	�
���	�����������
A����
���	 230/400 ����<  A�� 12 , 24 ก���
����< 

2 !�9:�
���	3 �4	���	4��	  !�8�78�	��>>	D5E�
���	ก��ก	�
���	������ 

2 !���9:����ก	�3 �4	���	4��	  !����ก��ก�6ก	�
���	8�7���=>	��:57�4���
���57��ก�	���
���	 ��5�����������	�
���	���
 !����ก��ก�6ก	�
���	���	ก������������	�

���	���ก	�
���	������A��/��5� !�9:�

���	8�7���=>	��:57�4������57��ก�	���
���	���	
ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 

 

 

 ��	 3  ก	�
���	������ 

2 !��:57�4���3 �4	���	4��	 !#����ก��ก�1ก��*++,� �3%* ��	����9��1�กก��
*++,��������'���"$%���&����$%��ก����� *++,�
��$�����)����&��*++,����!#����ก��ก�1ก��
*++,� ����ก	�����)����&��*++,����ก��*++,�
�������A��/��5�!#�'"�*++,��3%* ��	����9��'��
�"$%���&����$%��ก����� *++,�����ก	�����)����&��
*++,����ก��*++,�����������!&��ก��
� ���ก���"$%���&�����3%ก��*++,��������
ก���� ���� 

2 !� ���
���	�	���"ก3 �4	���	4��	  !����ก��ก�6ก	�
���	 8�76�	��	�
���	9��ก��
ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� �	4�������
ก	����D5E�
���	6	ก !� ���
���	�	���"ก 

2���= ���ก��3 �4	���	4��	 ���=ก	�H<9�I 8�7�ก���JEA��4� �ก��8��������
������	�
���	 ��5�ก	��������ก	�����������	�

���	8�E�9ก�H�8�74�
���	���A��
4�4�
���	���  

2���=@=ก�@�3 �4	���	4��	 ก�H����=ก	�H<8�7��K
�����L66=��8���� ���

4��	������5��	�ก	�H<������	 8�E��E9����4MJ�
ก�H��=�������=  ���=�=������ N��O��4:	�� ��5�
���=�������6	ก���� ���
���	 ��5��������

���	 ��5�����6�	��	�
���	 ��:��������'��
���� ������ก���ก�*�����ก��.���&����&� &�� 

2
���	���3 �4	���	4��	 ก	��������9���� ���
���	 ��5��������
���	 
��5�����6�	��	�
���	 4� �8�	9������
���	�3
!����'������*++,���=�ก	����6�	�?����	

���	 

26=�������43 �4	���	4��	 ��	A���9����������	�
���	8�7��!�9ก��ก�� !�
�:57�4���8�7�=� DJ7� !��:57�4�����5� !�9:�
���	�	��57
�	6������4
�� 

26=��:57�4���3 �4	���	4��	 6=�8�7�=�ก�H<��� !��:57�4��� �:57�4������	ก������
������	�
���	 

2ก	�����:<:�7�3 �4	���	4��	 ก	���������	ก���=�ก�H<9����������	�

���	��5�����������	�
���	�57�?57������5�



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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6�	�ก��A�
���	 ��5�ก	�����=4����
���	9��
4������8O�N	? A������N�����4���	���ก	�
��������	��K��E�� 

2��	�����E������:<:�7�3 �4	���	4��	 ก	��P�����ก	��	4ก	���7�ก	����-����=�ก�H<

���	8�7�������	�����K��E��  

2��ก�	���	�����E������:<:�7� 
(switching order)3 

�4	���	4��	 ��ก�	���	���ก	����-��� �=�ก�H<
���	��K
��E�� 
 

2ก����ก	��������3 �4	���	4��	 ��O�ก	����N	��
���	8�7��5�ก
��ก��A�����ก
6	 ก � � � � �� �� �� 	 � 
 � �� 	 � �� �6 � 	  � ?57 �
������Aก�N	�� ���ก�� A����ก^	��	44�7��
���������	
�� 

2�������-������4!�����
ก� 
SCADA/EMS3 

�4	���	4��	 ����ก	����-������4!�8�7�ก�7������ก��ก	�:�E��ก
�M	�����=�ก�H<
���	A����	���8	�
���	��	
�������
���	8�7��!���	�
ก���ก
� 

2�������-������4!�����
ก� 
SCADA/DMS3 

�4	���	4��	 ����ก	����-������4!�8�7�ก�7������ก��ก	�:�E��ก
�M	�����=�ก�H<
���	A����	���8	�
���	��	
����6�	��	�
���	8�7��!���	�
ก���ก
� 

2�=�ก�H<����=4����
ก� 
(Remote Terminal Unit: RTU)3 

�4	���	4��	 ���ก�.�������'���������������*ก��3%���
�����3%'�ก���	��&�����#��
$%�ก�������� ��$� 
ก��"3;��ก�����������ก�.��3%��#& '�����
)����&��*++,� 

2blackout3 �4	���	4��	 ���=ก	�H<8�7���� ���
���	 
4��	4	�M���6�	�
?����	
���	  �	����������ก	�
���	FG	�
 ���A�������8;
8� A��ก��9���ก��
���	���8�E�
����8; 

2interconnection circuit breaker3 �4	���	4��	 circuit breaker 8�7�:57�4��������	�����������	�

���	���ก	�
���	������ก������
���	
��� !���9:����ก	� 

2in-line connection3 �4	���	4��	 �M	�
���	8�74�ก	��:57�4���:����7ก�	� ���
�M	�
���	6����
�6	ก���������	�J7� A��
6�	�
�9�����������ก��	�J7� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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2. ���<=������;>��������������ก�	��  
 

2.1 ���<=������;  
���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	@����E  �����JE���ก	�
���	������ 4�

���M=������<�?57�9�� !��:57�4�����5� !����ก��ก�6ก	�
���	
��8�	�A����������	4���ก�	����	�������ก	�
8�7�	4	�M����!�A�����	MJ���O�������������	�ก�
�� ������ก�	���E
��ก�	�� ��	8�7 ��	4��� ��:�� 
�ก�7��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	��� !��:57�4��� ��48�E�ก�	�� ���ก�กHn< A�����ก�	��8	�
�8�����	ก	��������ก	�����������	�
���	 H 6=��:57�4�������������	�
���	 �?57�
4�9��4� �ก��8�
�����	44�7�� ��	4����N�� A���=HN	?
���	9����������	�
���	 ��6���� �ก��8�������� ���
A������������ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� ����������	�
���	   !��:57�4����	��579����
������	�
���	A�� !�9:�
���	 

 
2.2 ������  
 ���ก�	���ก�7��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	@����E9:�ก�� !��:57�4��� A�� !���9:����ก	�
8=ก�	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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3. ��	9��� ��@����� !��@AB�9���  
 ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	@����E
��ก�	�����ก�กHn< ��48�E���O�ก	�
��	��ก	���	�I 9ก	��������ก	�����������	�
���	 A�� !��:57�4����	��57I 8�7��!�9���������
���ก�	���E ��� !��:57�4���4���	8�79ก	���������	4 6���	 ��5�A�ก����7����4!� ��48�E�8��?�	ก���	�I 8�7
ก	�
���	������?�6	�H	A�����	6�	��K9ก	��������ก	�����������	�
���	 �?57�9������������	�

���	4���	44�7�� ����N�� A��4��=HN	?
���	��!�N	�9�กHn<8�7ก�	�� ���ก	�
���	��������
�����8O�o9ก	���	��ก	�����E 

3.1 ก	�
���	�����������8O�o9ก	����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�����
������	�
���	��� !��:57�4�����Kก	�:�7���	� �	กก	�
���	��������"��	 !��:57�4���
4���������	4
��>>	ก	��:57�4�������
���	 ��5����ก�	��@����E���9�����J7� 

3.2 9ก�H�@=ก�@� ��5�ก�H�8�78�	9���ก����	4
4�����N��9ก	��������ก	�����������	�

���	 ก	�
���	�����������8O�o9ก	����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�����������	�
���	
��� !��:57�4�����ก6	ก����������	�
���	
��8�8� ���
4�����A6��9�� !��:57�4���8�	�������	 A��ก	�

���	������4�������� ��:��9ก	���	��ก	��EI �?57���ก^	����������	�
���	 A���=HN	?ก	�
���ก	�Aก����:	: !�9:����ก	����ก	�
���	������  

3.3 ก	�
���	�����������8O�o9ก	����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�����
������	�
���	��� !��:57�4��� �	ก���6?���	ก	��:57�4������ !��:57�4���4� �ก��8�ก����	4����N�� 
��	44�7�� A���=HN	?
���	�������������	�
���	  

3.4 �	กก	�
���	��������"��	�=�ก�H<8�7 �:57�4���ก������������	�
���	
4�4���	4
����N�� ��5���� �ก��8�ก������������	�
���	  !��:57�4����������A�กก	��:57�4������	ก��������	�
���ก	�
���	������8�8� A�������	��ก	�������=�Aก�
��������A6��9��ก	�
���	���������	���4
ก	����6������ก��	�����  

3.5 ก	�
���	�����������8O�o8�76�Aก�
� ����7�A��� ��5�ก�	����57�
��	���������57I 
�?57��?�74��	4����N�� A����	44�7���������������	�
���	 ��� !��:57�4���6�������4���A���������
�	4 

3.6 ก	�
���	�����������8O�o9ก	�������9�����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�
����������	�
���	��� !��:57�4��� �?57���ก^	��	4�:57�M5�
�� (reliability)  �������������	�
���	  ��5�
ก�H�8�7ก	�
���	������4�ก	���������	�?57�ก	���	�=���ก^	��5�������=�����������	�
���	 ��5�ก�H�
8�7������� !��:57�4���4��L>�	 ���
4�������� ��:����	4�����	�8�7�ก���JEก�� !��:57�4���  

3.7  !��:57�4���6�������4���A����������	4���������5�����������ก�7��ก��ก	�9:�
���	���ก	�

���	������8�74���!�9�H��E ��5�8�76�Aก�
��?�74���4���
����� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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3.8  !��:57�4���6�����
4�6�	�
���	���	�!�����������	�
���	 9�H�8�7����������	�
���	���
8�7�:57�4���ก�� !��:57�4���4�ก	����
��?57��P������	   !��:57�4�������4��=�ก�H<����=4ก	�8�	�	�?57�����ก�
ก	�6�	�
���	���	�!�����������	�
���	�H�
4�4�
���	9����������	�
���	  

3.9 ก�H��ก�� blackout A�� !��:57�4���
�����ก	�������6	กก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� 
9��6�	�
���	���	����������	�
���	 ��� !��:57�4���6���������	�	ก��ก	�
���	FG	� ���A�������8;

8� �?57�9��ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8�A6��9��ก	�
���	������8�	� ก��ก	�6�	�
���	ก������	
����������	�
���	�	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���
A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก  (SPP)  

3.10  !��:57�4�����K !���� ��:��9ก	� synchronization ���	�!��������ก	�
���	������ A��
6��������=>	�6	กก	�
���	������8=ก���E� ก��6�4�ก	� synchronization ก������������	�
���	 

3.11 ก	� synchronization 9��8�	8�7 generator circuit breaker ��5�8�7 interconnection circuit 
breaker �	48�7ก	�
���	��������":�� 

3.12 ก	�����7�A�����5���	��ก	�9�I ��� !��:57�4���ก������������	�
���	����������� 
�	4���ก�	��ก	�9:����ก	�����������	�
���	 A�����ก�	��ก	��:57�4�������������	�
���	���ก	�

���	������ 

3.13 ��	44�9�� !��:57�4���������=�����7�A�������������	�
���	 A��/��5����57��ก�	���
���	
8�7
������=>	�9���:57�4����	4���ก�กHn< ���4�
������=>	�6	กก	�
���	������ 8�E��E�	ก !��:57�4���
4�A ������=�����������	� A��/��5������E����57��ก�	���
���	�?�74 ����A6��A ก	������E�9��ก	�
���	
��������":��ก�����74��	��ก	� 3 ��5� 

3.14 ����6	ก�:57�4���ก������������	�
���	A��� !��:57�4���������	�=���ก^	�=�ก�H<9����

���	9����!�9�N	?��?���48�	�	 �	ก4���	4�����	��ก���JE���57��4	6	ก��	4�ก?����8	���	
�=�ก�H<����ก�  ก	�����=4�=HN	?
���	8�7
4�
��4	��r	 ก	��������ก	�8�7�ก?���� ��5��	���=�57I 6	ก
FG	�9� FG	��E6�������� ��:�������	4�����	����ก��	�  

3.15 �	ก�ก����	4�����	��������������	�
���	A��/��5��=���8�7�	4 ���ก��6	กก	�ก��8�	
��� !��:57�4���  !��:57�4���6�������� ��:�������	4�����	��E 

3.16  !��:57�4���6�����6��8�	 switching diagram A����!�A��ก	�6�	�
�8�7�:57�4���ก��������	�

���	9�N	?�ก�� A6��9��;!�<����=4����
���	8�	� A������
4�����7�A����!�A��ก	�6�	�
�8�7
�:57�4���ก������������	�
���	 �ก���
�����ก	�������
��������	 A��ก	�
���	������?�6	�H	
�=>	�A���6J���	��ก	�
�� 

3.17 ก�H� !��:57�4���4�ก	�����7�A���ก	��:57�4���ก	� ���
���	 A��/��5�����������	�
���	
�579����������	�
���	��� !��:57�4��� 8�7�:57�4�����!�ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 
A����� �ก��8�ก������������	�
���	���ก	�
���	�������E ����
�����ก	�?�6	�H	�=>	�6	ก



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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ก	�
���	������ A��ก��ก	��������ก	��:57�4������ก��	���� !��:57�4���ก������������	�
���	���
ก	�
���	������ ����A6��9��;!�<����=4����
���	8�	�8=ก���E� 

3.18  !��:57�4���8�74�������	��578�74����� ���
���	�:57�4���ก��������	���� !��:57�4��� 8�7
��A���
��	4������<9�� ก	�
���	������ 
��8�	�A���6�����6��8�	 ��ก	�6�	�
���	����N!4�;	���< (route 
diagram) A�� ��ก	�6�	�
�����=�ก�H<8�7�M	�6�	�
� (switching diagram) 8�76��	4	�M�:57�4���ก��
������	� ก	�
���	������ 
��8=ก:���8	� 9��;!�<����=4����
���	 8�	� A��ก�H�������	��578�74�
���� ���
���	�:57�4���ก��������	���� !��:57�4���������=��!�A��ก	�6�	�
�8�7�	4	�M�:57�4���ก��
������	�ก	�
���	������
��  !��:57�4�������6��8�	A��A6��9��;!�<����=4����
���	 8�	�8=ก���E� 

3.19 9ก�H�8�7 !��:57�4���6������:57�4�����	�ก	����
�6	กA����6�	�������	� ก	�
���	��
���� 
����
�6	กA����6�	�������	��57  !��:57�4�������6��������4!�8	�
���	 (electrical parameter) 9�� 
;!�<����=4����
���	8�	��?57������	��<����
���	 ก��?�6	�H	�=>	���	��ก	� 

3.20 ก�H�  !��:57�4���
��8�	��>>	ก	�D5E�-�	�
���	ก��ก	�
���	������
�� 4���	4����ก	����-
6�	����4	H?����	
���	�ก�ก��	���ก�	���	4��>>	ก	�D5E�-�	�
���	  !��:57�4�������A6��9��;!�<����=4
����
���	8�	�A������
������=>	�ก��6J�6���	��ก	�
�� 

3.21 ก�H� !� �:57�4����������ก	������5�����=�ก�H<��� !� �:57�4����	48�7
������	�	
��	��ก	�
��ก��;!�<����=4����
���	���ก	�
���	������ก����	�EA���   ก	�
���	������
4�
�=>	�9�� �����5���� �?57�����7��M	��=�ก�H<���8�7�:57�4���ก��������	�
���	9�N	�����=ก	�H<
�ก��  ก��
�����ก	�����	�	A���=>	�6	ก;!�<����=4����
���	 ���ก	�
���	������  



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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4. ก	�����������	�	Dก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �:�	 
 9����ก	�6�	�
���	8�7�:57�4������	����ก���K������	��	�9�>� ก	��F�	4����5�����	4��	4
���57�
���������
���	6�	��K6�����6��9��4��6�	��	8�7����=4�!A���!����	�����57���������	 ก	�
����������	�	��Kก����ก	��J7�8�74���	4��	��> �?57�9��ก	��������ก	�����������	�
���	4���	4
4�7�� 4���M���N	? 4���	4����N���!� A����K
����	�4������8O�N	? ก	�
���	������6J�
��ก�	��
���ก�กHn< A��A�8	��������9ก	�����������	�	��	�������ก	� ก	�������=�A����	�=���ก^	 A��
ก	�A�ก����7����4!� ��48�E�ก	�A6�����4!����=ก	�H<��	�I 9ก	��������ก	�����������	�
���	�����	�
ก� 
 

4.2 ���<=������; 
4.2.1 �?57�ก�	�����ก�กHn< A��A�8	��������9ก	�����������	�	9ก	��������ก	�����

������	�
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !��:57�4��� 9��4�����ก	�6�	�
��������������	�
���	8�7
4������8O�N	? ��M���N	? ��	44�7�� A����	4����N���!� 

4.2.2 �?57�ก�	��9��4�A�8	�ก	��57��	�A�ก����7����4!� ก	�6���ก"����4!� A��ก	��	��	
���4!�����8"66���9���=ก	�H<8�7�ก�7������ก������ก	�6�	�
����������	�
���	�����	�ก	�
���	��
����ก�� !��:57�4��� �?57�9:�9ก	������	��< ���6��� A������=4����������	�
���	9��4������8O�N	? 
��M���N	? ��	44�7�� A����	4����N�� 
 4.2.3 �?57�ก�	��9��4��6�	��	8�7 !�����	�	��� ��:����	�������ก	� A��:���8	�ก	�������
����	�	�����	�ก� ��� !��:57�4���ก��ก	�
���	������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����������	�	9ก	��������ก	�����������	�
���	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	�  

 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก	��������ก	���	����������	�ก	�
���	������ 6��9��4������	��	�������ก	�����
������	�
���	 A����7���	��ก	��������ก	�������	� ���ก������ ;!�<����=4����
���	 8�	��	8�7
����=4 �!A� �F�	���������������	�
���	��4MJ�Aก�
����=ก	�H<�������9����������	�
���	���� 24 
:�7��4� ���4��=�ก�H<�������-������4!�����
ก� SCADA/EMS A���������-������4!�����
ก� 
SCADA/DMS  ��	������	����	4����ก9���6�	��	8�7�������ก	�;!�<����=4����
���	  9:��!A�����



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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ก	�6�	�
����������	�
���	      ก	��������57��	�ก	�
���	������6��9��4�N	^	8�79:���	����ก	�
�������57��	� �	�����57��	����ก���9:� 2��8�=�57��	�3A�������57��	����3�����8�;�?8<3 9:�
��	��������	�	ก	��������ก	�������	����� 24 :�7��4�    ก	�
���	������ก�	��9��4����ก
�������ก	�A����	���5�����	�ก���=�ก�H<
���	 �?57�9���ก����	4����N����	���� !���������	 A��
ก�	��4	��r	���:57�A���4	����
ก���������=�ก�H<
���	9����������	�
���	 ��4MJ�
���ก�	����	ก	�6�������4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  ก	���7�ก	���	��ก	� A��
ก	��������ก	��	4ก	���7�ก	� 9����K
��	4���ก��	��;�ก��4;	���<A����	4����N�� �ก6	ก�Eก	�

���	���������6��9��4��6�	��	8�7�������ก	� 6��ก	��	��	����
���	 8�	��	8�7��	��ก	�6��ก	��	�
A ก	������
��?57���������	��������	8�74��=�ก�H<
���	�:57�4���ก��������	�
���	 

 !��:57�4���8�7�:57�4������	ก������������	�
���	 ����6��9��4��6�	��	8�7 (operator) ��	����������
����	�	��	�������ก	�����=4ก	�6�	�
���	8�7�:57�4���ก������������	�
���	ก��;!�<����=4����

���	 ก	�
���	���������	�����57������ 24 :�7��4� A������6��9��4��=�ก�H<����=4 �F�	����� 
���6��� 8�7�	4	�M�:57�4������4!���	���ก���M	��=�ก�H<8�7�:57�4���ก������ SCADA/EMS ���ก	�

���	������ ,  !��:57�4�������6��9��4�N	^	�57��	�8�7��������ก��ก	�
���	������9:���	����ก	�
�������57��	���7�ก	� ���4������57��	����ก 3������8�=3 A���=�ก�H<�57��	���� 2�����8�;�?8<3 9:�
����	�	ก	�����=4ก	�6�	�
������	� !��:57�4���ก��;!�<����=4����
���	 ก	�
���	������ 
��
����57���������	  ��48�E�����ก�	��9��4����ก�������ก	�A����	���5�����	�ก���=�ก�H<
���	 
�?57�9���ก����	4����N����	���� !���������	 A��ก�	��4	��r	���:57�A���4	����
ก��������
�=�ก�H<
���	8�7�:57�4���9����������	�
���	 ��4MJ����ก�	����	ก	�6�������4��ก�	���	�����E��
����:<:�7� (switching order)  ก	���7�ก	���	��ก	� A��ก	��������ก	��	4ก	���7�ก	� 9����K
��	4���ก
��	��;�ก��4;	���<A����	4����N�� ��48�E�����6��9��4��6�	��	8�7 !���� ��:������	�	��	����

���	 8�	��	8�7��	��ก	�6��ก	��	�A ก	������
��?57���������	��� !��:57�4��� 

 !��:57�4���8�7�:57�4���ก������������	�
���	 �����A����
���	 69 ก�������<��5� 115 
ก�������< ���ก	�
���	������ ก	�����������	�	ก��;!�<����=4����
���	9�� ��K
��	4
���ก�	��9���ก�������9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;

8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) �	4�	��������8�7ก�	��

��9��7�A�  A�� !��:57�4�������ก�	������:57�����ก�	��� !��:57�4���?���4A6��9��;!�<����=4����

���	  (��������ก�	 2����3) ���ก	�
���	������
��8�	� 

 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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5. > �������ก	�>����	�=���กE	  
 

5.1 �:�	 
9ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������A�� !��:57�4���6�4�A �	9ก	�

�������ก	�A����	�=���ก^	�=�ก�H<��	�I 9����������	�
���	 ��5��=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�

���	9��4���	4?���49:��	��!��������	 ก	�
���	������4���	46�	��K8�76�����8�	�A �	��	�I
��� !��:57�4���8=ก�	� ��	����9:�9ก	��	�A ก	��������ก	�����������	�
���	9��4������8O�N	? �?57�
��ก^	��	44�7���������������	�
���	  ��48�E��!A���	4����N����� !���������	 A������ก�
4�9��
�=�ก�H<9����������	�A���=�ก�H<8�7�:57�4���:�	�=������	� 

 

5.2 ���<=������; 
5.2.1  �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�6�����A �������ก	�A����	�=���ก^	��� !��:57�4���9��ก��ก	�


���	������ 
5.2.2  �?57�ก�	����E��9ก	�����������	��	�=���ก^	���ก	�
���	������A�� !��:57�4��� 
 

5.3 ������ 
���ก�	��A �������ก	�A����	�=���ก^	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	� 

 

5.4 ก	���	��ก	� 

5.4.1  > �������ก	���� !��@AB�9��� 
   !� ���
���	�	���"ก����6�����A ��=����57��������	 1 �t A ��=����57���	���5� A 
��=����57���	�����	�< A ��=����57���	��� A ก	� ����	��t A ก	� ����	���5� ���4	Hก�	����	

���	8�7�����5�6�	�6	ก����������	�
���	 A��A �	�57I8�7�ก�7������9��;!�<����=4����
���	8�	�
�	48�7 !� ���
���	�	���"ก����6�����9��ก��ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8�  
 ��	����A ก	���=����57��������	 1 �t   !� ���
���	�	���"ก ����6�������KA �	��t N	�9��8�7 
31 O��	�4 ���8=ก�t9��ก	�
���	������
�����8�	�    A������8�8�A ��������F�	����	4A 
���ก��	��?57���������7���KA ��������	���5�8=กI ��5� ?���46�����9��ก	�
���	������8�	��?57�
����A ก	�D��4��	�=�9����������ก��ก	�
���	������N	�9�������	 30 ��ก��MJ�����������	  
A���457�
�����ก	��5��A ��������	�	���5�A��� �	ก !��:57�4���������<���
�6=��:57�4���  !��:57�4���
����A�����	4������<�����
��?57���������	6�����9�������	8�7��� ��:�����ก	�
���	������
N	�9���	 15 �� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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 5.4.2 ก	�����������	��	�=���กE	 ก�F�ก	�
���	��������G !����������
� >��/

��A�  !��@AB�9�����G !����������ก	��@AB�9��� 
 !��:57�4���8�7�:57�4�������������	�
���	8�7�����A����
���	 69 , 115 A�� 230  ก���

����< ���ก	�
���	������ ก	�����������	��	�=���ก^	 ก�H�ก	�
���	��������K !����������
�  
A��/��5�  !��:57�4�����K !����������ก	��:57�4���  9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	
ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A��
���^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP)  A��9���ก�H�8�7
4�4��	��������9���ก�������ก	�9ก	�������
����	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  
A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP)  9����!�9�=�?��6���;!�<����=4����
���	 ก	�
���	������ 

 

5.4.3  ���9!����ก��ก	�I��:�	> ��	�=���กE	 
 ก�H�8�7 !��:57�4���6�����������	��	�=���ก^	 6�����6��8�	A ��	�=���ก^	���9��;!�<
����=4����
���	 ���9�����=�	��������8�7��	��>����E 

(1) :57���5���	A�������M	8�78�7��	�=���ก^	  
(2) �� A�����	���ก	���	�=���ก^	 
(3) :57� !�����������	�	 ������=����=���9��:���6 ����	�:57�9���J�M5��	4���ก

�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�

���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) 

(4) �	��������A ก	���	�=���ก^	 ��O�ก	� A����E��ก	���	��ก	� 
(5) single line diagram ���ก��ก	���	�=���ก^	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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6. ก	�����=9�=FK	2
���	 
 

6.1 �:�	 
 9ก	��������ก	�����������	�
���	  !��:57�4���4���	8�7A����	4��� ��:��9ก	�����=4
A���� ก	�9:�ก�	����	
���	��A�ก8�� A����ก^	�=HN	?
���	9����!�N	�9�กHn<8�7ก�	�� �?57�9�� !�
�:57�4���A�� !�9:�
���	8=ก�	�9����������	�
���	4�A����A���=HN	?
���	��!�9�กHn<4	��r	  
 

6.2 ���<=������; 
 �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�����=4A����
���	 power factor A����ก���?57�4 v	�<4��ก A��
��	4M�7 ��48�E����ก�	��4	��r	�578�7���ก	;9:�9�	�� H 6=��:57�4��� ��5�6=�������49����K
��	4
4	��r	A���กHn<8�7ก�	�� 
 

6.3 ������ 
���ก�	��ก	�����=4�=HN	?
���	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 

6.4.1  ก	�����=9�����>����
���	  
   !��:57�4�����������=4�����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	��
�ก�� �	4�	�	�8�7 1  A��9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�

���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) 
 

�	�	�8�7 1 ����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	���ก�� 

230 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
��ก�� =   218.0 - 237.0  ก�������< 

115 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
��ก�� =   113.0  - 118.0  ก�������< 

69 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
��ก�� =   67.0  - 71.0  ก�������< 

                         



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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        !��:57�4�����������=4�����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	��
@=ก�@� �	4�	�	�8�7 2   A��9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�
ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก 
(SPP) 
 

�	�	�8�7 2 ����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	��@=ก�@� 

230 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
�@=ก�@� =   218.0 -  242.0  ก�������< 

115 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
�@=ก�@� =  113.0 - 123.0 ก�������< 

69 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
�@=ก�@� =    67.0 - 72.5  ก�������< 
 

 ก�H�8�7�ก���L>�	9ก	�����=4A�����������������	�
���	 �?57���Kก	���ก^	��	4
4�7���������������	�
���	 A������ก���	4�����	�8�7�	6�ก���JE
��ก���=�ก�H<9����������	�

���	 �=�ก�H<��� !��:57�4��� A���=�ก�H<��� !�9:�
���	 ;!�<����=4����
���	 ก	�
���	������
�����8O�o9�� !��:57�4�����	��ก	�9�I �?57�:�����ก^	�����A����9����!�94	��r	
�� �:� ก	�����
A�������9:��4��A��� ก	�6�	�ก�	����	
���	��A�ก8�����	����������	�
���	 ก	����ก�	����	
���	��
A�ก8��6	ก����������	�
���	 

 

6.4.2 ก	�����=9��	 power factor  
 ก	�
���	�������������8O�o9�� !��:57�4�������=4 power factor �?�74��5��� �	48�7

ก�	�� DJ7�6���!�9:��������	� 0.85 �	��	 MJ� 0.85 �	4����  �?57�ก	�����=4A����ก^	�=HN	?
A����
���	9����������	�
���	 

  

6.4.3  ก	�����=9>����ก���2AB�9  
 !��:57�4���6���������=4
4�9�����	�A����ก���?57�48�76=�������4�ก�ก��	���6�	ก���	4

��O�ก	�����4�8�7ก�	��
��9 ���ก�	��กP�กHn<A����ก���?57�4�ก�7��ก��
���	����N8O=�ก�6A��
�=��	�ก��4 (PRC-PQG-02/1998) ����	ก4�ก	�������=����ก�	��กP�กHn<A����ก���?57�4{���ก��	�
�JE9�4� 9��4� �������9:��	4@�����	�=����
� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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6.4.3 ก	�����=9Q	�;9��ก 
 !��:57�4���6���������=4
4�9�����	�ก��A�A��A����v	�<4��ก8�76=�������4�ก�ก��	

���6�	ก���	4��O�ก	�����4�8�7ก�	��
��9 ���ก�	��กP�กHn<v	�<4��ก�ก�7��ก��
���	����N8O=�ก�6A��
�=��	�ก��4 (PRC-PQG-01/1998) ����	ก4�ก	�������=����ก�	��กP�กHn<v	�<4��ก{���ก��	��JE9�4� 
9��4� �������9:��	4@�����	�=����
� 

 

6.4.4 ก	�����=9��	9<�B
���	  
    !� �:57�4���6���������=4��	4M�7
���	 ����J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�������
����	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  
A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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7. ก	�����	�	��	��	9����K�� 

 
7.1 �:�	 
 9ก	���������	8�7�ก�7������ก������������	�
���	8�E�9���ก	���������	���ก	�
���	��
������5� !��:57�4��� 4���	46�	��K8�76�����ก�	�����ก�������8�7:���69ก	���������	 �?57�9���ก����	4
����N��ก�� !�8�7��������	 ��48�E�����ก���	4�����	�
4�9���ก��ก���=�ก�H<��	�I9����������	�
���	 
A���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	 ก	�
���	������6J�
��6��8�	���ก�	��ก	�����	�	
��	��	4����N���JE DJ7� !��:57�4���6�������������	4���ก�	�����	���������� 
 

7.2 ���<=������; 
 7.2.1 �?57�ก�	�����ก�������9ก	���������	9���ก����	4����N��ก�� !�8�7��������	ก���=�ก�H<

9����������	�
���	 ��5� !�8�7��������	ก���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	  
7.2.2 �?57�����ก���	4�����	�
4�9���ก��ก���=�ก�H<9����������	�
���	 A���=�ก�H<8�7

�:57�4���ก������������	�
���	 
 

7.3 ������ 
���ก�	��ก	�����	�	��	��	4����N���E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	� 
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �457� !��:57�4���4���	4������<6���������	ก���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	 

9�� !��:57�4���6��8�	�	�	�A ก	���������	 �	�:57� !�����	�	 ?���48�E��	��������8�7�ก�7������A6��
A ก6��ก	��	����
���	8�	� ���9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�

���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���

���	�	���"ก (SPP) 

7.4.2  �457� !��:57�4���
�����ก	��5���	4	�M���
��=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	
�� 
9�� !��:57�4�����	��ก	��	4��E��������
��E 

 7.4.2.1 ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  �	4	�MA�����ก
��
��K 2 :�����E��9�>� I 
������E 

  7.4.2.1.1 ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  �?57����
�
9���6�	��	8�7��������	 9����	��ก	��	4A�8	�����E 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 

 

 

 ��	 17  ก	�
���	������ 

- �	�A�8	�ก	������4ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7 � 
(switching order)  �����������N����� !���������	A��9��������=4ก�������H8�76�8�	�	 ���9����	J�MJ�
���ก��;�ก��4;	���<A����	4����N��  
    - ���6������4!���	�I 8�76�9:�9ก	������4��ก�	���	�����E������:<
:�7� (switching order)  �:� A�8	�ก	�����:<:�7���	�����N	�9
����
�6	กA����6�	��57 ��5�ก	����
���������	����
���������	  
                 - ������	�����E������:<:�7� ��9A�����<4 ���������K
��	4
���ก�กHn<A��4	��r	 A��9��A������4!�8�79:������4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  
���	����M��A����	�Aก�ก	����6��� 
    - �����H8�76�8�	�	6�����4�ก	����
ก�����A���"��
���?57�
4�9�����

����ก?���4A����	���	4���
ก����� ก�	ก��
��8=ก���E� 
                 - ?�6	�H	9�� A�96��	������ก	������4��ก�	���	�����E������:<:�7� 
(switching order)  ���
ก������=�ก�H<�E �457���	��ก	�����:<:�7����
�A������"6 ������ก	����
ก
�����6���!�9��ก^H�?���48�76�9���6�	��	8�7��������	
�����
4�4�
�������	4	8�E�8	���� A��
8	����4 
    - �����H������ก	�����:<:�7����
����������� earth switch (M�	�����H
���ก��	������E� earth switch) 8=ก���E�9�����H��������	8�7�6�	��	8�76���������	 ���ก����� earth 
switch �������6�����	A����
���	�8�	ก��;!�<ก����4� 
    - ���กก	������4��	�����E������:<:�7��?57�����=�ก�H<
���	8�7�:57�4���
�����	� !��:57�4���ก������������	�
���	 9����� circuit breaker �����H8�7�ก�7���������A����FG	���ก
ก�� A������ disconnecting switch �����H8�7�ก�7������ ���A����FG	���ก��K��	������4	 ����6	ก�E6J�
6���� earth switch �����H8�7�ก�7������ ���A����FG	���K��	����=�8�	� 
   7.4.2.1.2 ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) �?57�6�	�
�
ก��� ����6	ก�6�	��	8�7��������	���"6��������� 9����	��ก	��	4A�8	� DJ7�4����กก	������4��	���
��E������:<:�7�9������=�ก�H<
���	8�7�:57�4��������	� !��:57�4���ก������������	�
���	����E  9����� 
earth switch �����H6=��:57�4��� ���A����FG	���กก����K��	���A�ก A������ disconnecting switch �����H
8�7�ก�7������ ���A����FG	���K��	������4	  ����6	ก�E6J�6���� circuit breaker �����H8�7�ก�7������ ���A����
FG	���K��	����=�8�	� 

7.4.2.2 ����6	กก	������4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) ���"6 6�����
9�� !�4���		6�=4�����	4��������	4M!ก���������ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) �E8=ก
���E� ��� !�6�������4 A�� !��=4�������
4���K�=���������ก� A�� !��=4���������K !�8�74��=H�4����
�����
�=>	��	4?���	:��>>�����;�ก� A��������K !�8�74���	8�7��� ��:��9�	��	8�7������� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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7.4.2.3 ����6�������ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 8�7
�����ก	����6A��
��	4������A��� 9��ก���6�	��	8�7;!�<����=4����
���	 ก��MJ����P������	6��� 
4����ก��	 5 �� 

7.4.2.4 ก	�����	�	ก	��������ก	��	4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching 
order)   

- �457�MJ����������ก	��	4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)   !�
�:57�4�������;Jก^	A�����6�����ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  ������� �	4	�M
�P�����
��6���9����	��ก	���ก���E� �57��6	ก�	����E��M	��=�ก�H<8�7�����4
���	6����7�A���
� ก�H�
��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 8�7�����4
��ก����	�E
4���������ก���M	��=�ก�H<
�L66=��9��Aก�
���ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 9����������ก���M	��L66=��A������
A6��9��;!�<����=4����
���	8�	�������	ก����������	 

-  !��:57�4�����������	�	ก��;!�<����=4����
���	 ก�����74ก	�����:<:�7� ���

���������	 �	4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 8�7
��6�������4
�� 

-  !��:57�4���6���������	�	A���P������	4��ก�	���	�����E������:<:�7� 
(switching order) ���;!�<����=4����
���	 9���8�7�:57�4������	���K��	�����E�������������� 

- ;!�<����=4����
���	6�����	�	 !��:57�4���9���P������	4��E��9 
��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  8�7
��6�������4
��A�����E�A����	���A�ก 
�6MJ���	���
�=�8�	�  �ก���ก�H�4����=6�	��Kก��8�����������7���	�����E������:<:�7� ;!�<����=4����
���	6�
����	�	ก�� !��:57�4�����Kก�H�
� ���9����	��ก	��P�����ก	����-����=�ก�H< �	4ก	���7�ก	����
;!�<����=4
���	��K��E��  

- ก	��������ก	���7�ก	� ก	�����ก�	:57��=�ก�H<6��������ก������:57�A��
�4	����
ก����� �	48�7ก	�
���	������ก�	�� 

-  !��:57�4����457�
�����ก	���7�ก	�9����	��ก	��	4��	�����E������:<:�7� 6�����
8���	�����E������:<:�7��E8=ก���E��?57�����ก�ก	��57��	�8�7
4�:���6A�����ก� 

-  !� �:57�4�������A����5��ก"���	���5� (tag) ก���=�ก�H<8�7 �:57�4���8�7
��
��	��ก	��	4��	�����E������:<:�7�8=ก���E� �?57���	4����N�� ���4���A�����กก	�A����5��ก"���	�
��5�����E 

   * ��	�A�� �4	�MJ� 2����	� (prohibition sign) ��	4���
ก������E��K
���	�3 9:���	����A��8�7����=�ก�H<8�7����7��M	�6	ก�ก��8�7�����K��� �57��6	ก4����=6�	��K��5�4�
ก	�8�	�	 

   * ��	������ �4	�MJ� 2����	� (prohibition sign) ��	4���
ก������E
��K���	�3 9:���	����A��8�7����=�ก�H<8�7����7��M	�6	ก�ก��8�7�����K��� �57��6	ก4����=6�	��K
��5�4�ก	�8�	�	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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   - �457� !��:57�4����������ก	��	4��	�����E������:<:�7� A������E�����"69��A6��
���	8�7��	��ก	� ?���4��8Jก���4!�
��9������ !��:57�4���  

- ����ก	���	��ก	��	4��	�����E������:<:�7� ���
��?57�9�� !���������	A���
���"6 ����
�����ก	��5��6	ก;!�<����=4����
���	A�� !��:57�4���8=ก���E� ก��6��=>	�9���6�	��	8�7���74
��������	
�� 

- ����6	ก�6�	��	8�7��������	 ��������	A������"6 ก��ก	�����:<:�7�6�	�
�ก���
����
�����ก	��5��6	ก;!�<����=4����
���	A�� !��:57�4���8=ก���E�  

-  !��:57�4����������6�����������=4A������ก���� !��:57�4���9����!�9�N	?
?���49:��	 ก�����74ก	�����:<:�7�6�	�
�ก��� 

7.4.3  !��:57�4���������8Jก�	�����������ก	��������9A������E��ก	���������	8=ก���E�  
7.4.4 �	ก !��:57�4���4�����������5���"��	��	�����E������:<:�7����ก	���������	�E
4�

M!ก����9�����������
����;!�<����=4����
���	8�8� 
7.4.5  !��:57�4���6�������������	ก���=�ก�H<9����������8�7��� ��:���8�	�E �ก���ก�H�

��K�=�ก�H<8�7�:57�4����!�A�� in-line connection ����
�����ก	��=>	�6	ก;!�<����=4����
���	ก��
8=ก���E� 

7.4.6  !��:57�4���������������	4���ก�	���57I 9���8�7�ก�7���������	���������� 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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8. ก	�����9� ���I��� >���T�	���I����������	�
���	 

 
8.1 �:�	 

9ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������4���	8�79ก	�����4����6��� A��
�F�	���6����������	�
���	 �?57���ก^	�=HN	?
���	9����!�9�กHn<4	��r	 ��48�E�����=4ก	�6�	�

���	9����K
����	�4������8O�N	? ���ก�	���E6J�
��ก�	�����ก�กHn<��	�I 9��ก	�����4� ���6��� 
A���F�	���6����������	�
���	�	4	�M��	��ก	�
�����	�4������8O�N	? A��:�����ก^	��	44�7��
��48�E���	4�:57�M5�
���������
���	9��4	ก�JE 

 

8.2 ���<=������; 
 �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�����4� ���6��� A���F�	���6����������	�
���	���ก	�
���	
������9���	4	�M��	��ก	�
�����	�4������8O�N	? �?57�:�����ก^	��	44�7�� �=HN	? A����	4�:57�M5�

���������������	�
���	9�����JE 
 

8.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����4� ���6��� A���F�	���6����������	�
���	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	�  
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก	�
���	������ �����8O�o9ก	����6����=HN	?
���	 H 6=�������4 �	4

�������	8�7ก	�
���	��������"�4��� ��� !��:57�4���6�������	����	4����กA�����	���4ก��
�6�	��	8�7���ก	�
���	������9ก	����	���6���  

8.4.2 �	ก4�ก	�������6	ก !��:57�4���9��4�ก	�����4��=HN	?
���	 ก	�
���	������6����
��	9:�6�	�6	ก !��:57�4���8�7������ 

8.4.3 �	ก �ก	����6���?���	 !��:57�4�����	��ก	�9�I 8�7��� �9���=HN	?
���	
4���K
�
�	4���ก�	��9��� 6. (ก	�����=4�=HN	?
���	) ก	�
���	������6�8�	����5�A6��9�� !��:57�4���
Aก�
��?57�9���=HN	?
���	��K
��	4���ก�	�� �	ก
4��	4	�M��	��ก	�Aก�
�
�� ก	�
���	������
�����8O�o9ก	�������57��ก�	���
���	 ��5�����������	�
���	��� !��:57�4�����ก6	ก����������	�

���	���ก	�
���	������
�� �?57���ก^	������=HN	?
���	9����!�9�����8�7��4	��4 
4���� ��������
 !�9:�
���	�	��57 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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8.4.4  !��:57�4��������!A�A����	�=���ก^	�=�ก�H<6�	�
���	 �=�ก�H<����=4A������ก�8�7�:57�4���
ก������������	�
���	9��?���49:��	��!��������	�	4���ก�	��ก	��:57�4�������������	�
���	 

8.4.5  !��:57�4��������!A�A����	�=���ก^	�=�ก�H<����=4����
ก� 8�7�:57�4���ก��;!�<����=4
����
���	9��?���49:��	��!��������	  

8.4.6 ก�H�8�7�=�ก�H<����=4����
ก� ��� !��:57�4���
4��	4	�M������ก��;!�<����=4����

���	
�� ก	�
���	������6�A6��9�� !��:57�4���8�	� A�� !��:57�4���6�����6������6�	��	8�7���	���4
���6���?���4ก���6�	��	8�7���ก	�
���	������ A���	ก �ก	����6���?���	��������=4
����
ก���� !��:57�4���:�	�=�  !��:57�4���������	��ก	�Aก�
�9��A������"6�	4	�M9:��	
����K�ก�� N	�9 
30 ��  �	ก !��:57�4������
4��	4	�M��	��ก	�Aก�
�
��N	�9 30 �� ��6	ก��8�7���6?���	��������=4
����
ก���� !��:57�4���:�	�=�  ก	�
���	�����������8O�o9ก	����	��	��ก	�Aก�
� ������=� ��5�
6���	����9�4������E�9:��	 ��������	9:�6�	�6	ก !��:57�4��� 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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9. ก	�:��������  
 

9.1 �:�	   
ก	�8��������  ��Kก	�8������5�8������	��ก	�9�I ��� !����=>	�8�7�ก�7������ก��

�=�ก�H<9�I 8�7�:57�4���ก������������	�
���	 N	�����6	ก8�7 !���9:����ก	�
������=>	�9���:57�4���
���57��ก�	���
���	��5�����������	�
���	�57���	ก������������	�
���	A��� ��5���Kก	���8����
���ก	�
���	������ ก��ก	��:57�4������	ก������������	�
���	  

 

9.2 ���<=������; 
�?57�ก�	����O�ก	�9ก	�����	��ก	�8�������� �?57�����ก�
4�9������������	�
���	  !���

9:����ก	�A�� !�9:�
���	
����� �ก��8�8�7�	6ก��9���ก����	4�����	�ก���=�ก�H<9����������	�
���	 
A���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	
��  

 

9.3 ������  
 ���ก�	��ก	�8���������E9:�ก�� !���9:����ก	�8=ก�	� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 

9.4.1  !���9:����ก	�8�74���	4������<6�8�������������57��	������8��������ก��ก	�

���	���������	���� 3 ��5�ก��ก	�8��������  

9.4.2 ��	����8�7�57��8���������������ก������ ���M=������<  ������  ��E��ก	�
��	��ก	� A�� �ก��8�8�7�	���	6��ก���JE  

9.4.3 �	ก���4!�8�7�57��	������8��������
4��?���?�   ก	�
���	�������	4	�M�����4!�
�?�74���4
��  ���ก	�
���	������6�
4��=>	�9����	��ก	�9�I6ก��	6�
��������4!�8�7�?���?�6	ก !�
��9:����ก	�  

9.4.4 ก	�
���	������6�A6�� �ก	�?�6	�H	9�� !���9:����ก	�8�	�N	�9 30 ����6	ก
��8�7�57��	���� A��
�������ก�	����M�� 

9.4.5 �457� !���9:����ก	�
������=>	�6	กก	�
���	������9��8��������
��   !���9:�
���ก	��������A ก	�8����  DJ7����ก��������	�����E��ก	�����:<:�7�  �������	ก	�8���� �	�:57�
��� !�8�7�ก�7������9ก	�8����  A���57I �	48�7ก	�
���	��������"���9��ก��ก	�
���	������
N	�9  7 �� ��6	ก��8�7
�����ก	�A6�� ��=>	� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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9.4.6  ก	�
���	������6����	��	��ก	�8�����=�ก�H<6�	�
� ��������=4 ��������ก� 
�����57��	� �������-������4!�����
ก� A��ก	�8�����=HN	?
���	��� !��:57�4��� N	�����6	ก !�
�:57�4���
�������E�A��8�����=�ก�H<6�	�
� ��������=4 ��������ก� �����57��	� �������-������4!�
����
ก� A��8�����=HN	?
���	A������"6 ��� !��:57�4�������A6��9��ก	�
���	������8�	�������	
���	���� 14 �� 

9.4.7 ����6	ก8�7 !���9:����ก	�8��������A������"6  !���9:����ก	�����6��8�	�	��	��=� �
ก	�8���� 9��ก	�
���	������8�	�N	�9 15 ��  ����	��	��=� �ก	�8�����������ก������ 
���4!�����=�ก�H<A������8�78�	ก	�8����  �ก	�8����   ��48�E� �ก��8��������������	�
���	 
 !�9:�
���	 A�� !��:57�4����	��57 

9.4.8 ก�H�8�74���	4�����	��ก���JE6	กก	�8����������� !���9:����ก	�  !���9:����ก	�����
��K !���� ��:����	��	4�����	�8�7�ก���JE8�E��4� 

9.4.9 ก�H�8�7ก	�
���	��������K !���8���� ��5���	��ก	�9�I �ก��5�6	กก	�
��	���	�	4�ก���?57��?�74��	44�7��A����	4�:57�M5�
���������������	�
���	 ก	�
���	������
6���	��ก	�6��8�	����ก��ก�� !�8�7�ก�7��������Kก�H�I 
� 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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10. ก	�:����ก	��@AB�9������AB��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	  
 

10.1 �:�	 
ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !����=>	���Kก	���	���	�?57�8����

�����8O�N	? �=HN	?
���	 A����M���N	?������57��ก�	���
���	��� !����=>	�9�N	����	�I ��48�E�
��Kก	����6��� �ก��8�8�76�4��������ก	�6�	�
���	���ก	�
���	������ 9�H�8�7 !����=>	�
������57��ก�	���
���	�:57�4��� (synchronization) ���	4	9����������	�
���	 A�����ก	��:57�4���
���57��ก�	���
���	��ก6	ก����������	�
���	  

 

10.2 ���<=������; 
10.2.1 �?57�8���������8O�N	?������57��ก�	���
���	��� !����=>	� 
10.2.2 �?57����6����=HN	?
���	��� !����=>	� 
10.2.3 �?57�8������M���N	?������57��ก�	���
���	��� !����=>	� 
10.2.4 �?57����6��� �ก��8�8�76�4��������������	�
���	9�H�8�7 !����=>	�������57��

ก�	���
���	�:57�4��� (synchronization) ���	4	9����������	�
���	 A�����ก	��:57�4������57��ก�	���

���	��ก6	ก����������	�
���	 
 

10.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	�E9:�ก�� !���9:�
���ก	�8�7���:57�4��� (synchronization)  ���57��ก�	���
���	ก������������	�
���	 
 

10.4 ก	���	���	 
10.4.1 9ก	�8�����:57�4������57��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	   !���9:����ก	�

6�������������	4���ก�	��ก	�9:����ก	�����������	�
���	 A�����ก�	��ก	��:57�4�������������	�

���	  �	ก !���9:����ก	�
4���������	4���ก�	�����9�����J7� ก	�
���	�����������8O�o9ก	�
?�6	�H	�=>	�ก	����:57�4���
�� 

10.4.2 ก	�8�����:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	�8�E��4�6�M!ก��8Jก A��
���6���������A86	กก	�
���	������ 

10.4.3 ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	�8�76�8�	��>>	�	�
���	 ��K
ก	���	���	8�7M5���	���
4���Kก	����74��D5E��	�
���	  



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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10.4.4 9ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	� ก�H�8�74�ก	���� ��5�
�:57�4��� (synchronization) ���57��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	  !���9:����ก	�����A6��;!�<
����=4����
���	ก��ก	���	��ก	�8=ก���E� 

10.4.5 ��E��ก	�8����ก	��:57�4��� (synchronization) ���57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	�8�7
6�8�	��>>	�	�
���	4�����E 

(1) ก	�
���	������:�EA6����ก�������9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	
�����	�ก	�
���	������A�� !���9:����ก	� 

(2)  !���9:����ก	���	��ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	���	�!�����
������	�
���	  ���������57��ก�	���
���	�:57�4��� (synchronization) ���	ก������������	�
���	 8�7
���4	Hก�	���
���	�!��=��	4��>>	D5E��	�
���	 

(3) ก�H� !���9:����ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	�	4��>>	D5E��	�
���	 
A����ก����	4�����	��������������	�
���	  !�9:�
���	 A�� !��:57�4����	��57  !���9:����ก	�������K
 !���� ��:����	�����	����ก��	� 

10.4.6 �	ก �ก	�8�����:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	����	ก������������	�

���	
4� �	���ก�กHn<�	4���ก�	��ก	��:57�4�������������	�
���	9��E��9� ก	�
���	������
�������8O�o9ก	�?�6	�H	�=>	�ก	�8����ก	��:57�4�����E�����ก��	����E����
� 

10.4.7 ก	�
���	������ �����8O�o8�76����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:�
���ก	���ก6	ก����������	�
���	 �	ก���6?���	ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	���	ก��
����������	�
���	��� !���9:����ก	�4� �ก��8�ก������������	�
���	  !��:57�4���A�� !�9:�
���	�	�
�57  

10.4.8  9�� !���9:����ก	� 8�	��8JกA6�������74��D5E��	�
���	9��Aก�ก	�
���	������8�	� 
����6	ก �	ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	A��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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11. ก	�ก�	��@AB�>���9	����
ก�����:�B�@AB�9���ก������������	�
���	  
 

11.1 �:�	 
 9ก	��������ก	�����������	�
���	 6�	��K����4�ก	�ก�	�����ก�กHn<ก	�����ก:57�A��
�4	����
ก�������	�I 9��M!ก�������ก��?57�9��ก	���������	����=4�=�ก�H<4������8O�N	? A��4�
��	4����N��  ���ก�	���E6J�
��ก�	�����ก�กHn<��	�I 9ก	�ก�	��:57�A���4	����
ก�����8�7
�:57�4���ก������������	�
���	�?57�9:�9ก	�����=4�=�ก�H<�����	�ก����
� 
 

11.2 ���<=������; 
11.2.1 �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�ก�	��:57�A���4	����
ก�����8�7�:57�4���ก������
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@�������-������)!�����	ก� 
SCADA/EMSA 

�)����)��� ����ก�����-������)!�$�%�ก�%������ก��ก��#�F��ก
�0�������&�ก�8.	

��1�������$��	

������
�������	

��$�%��!�����	ก���ก	� 

@�������-������)!�����	ก� 
SCADA/DMSA 

�)����)��� ����ก�����-������)!�$�%�ก�%������ก��ก��#�F��ก
�0�������&�ก�8.	

��1�������$��	

������
����<�������	

��$�%��!�����	ก���ก	� 

@�&�ก�8.��&)����	ก� 
(remote terminal unit: RTU)A 

�)����)��� ���ก�-.��	��#����		��	��#��(�ก�����%�
���������ก����	*$�'��#�� /"��ก����	��# ��"� 
ก��!�0	�ก*,���'�����ก�-.����(�$ ����		
&���'$�(���� 

@blackoutA �)����)��� ���&ก��8.$�%���� ���	

�� 	)���)��0���<���
-������	

��  �������������ก��	

��=k��
 ���1�������$,	$� 1��ก��"���ก��	

�����$�F�
����$, 

@interconnection circuit breakerA �)����)��� circuit breaker $�%�#(%�)���������������������
	

�����ก��	

��������ก������	

�����
 !���"#����ก�� 

@in-line connectionA �)����)��� �0���	

��$�%)�ก���#(%�)���#����F�ก��� ���
�0���	

��<����	
<�ก�������������?%� 1��
<���	
"�����������ก������?%� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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2. ���1&������02��������������ก�	��  

 

2.1 ���1&������0  
���ก�����ก���������ก�������������	

��B�����F ������?F����ก��	

�������� )�

���0&�����.�-(%�"�� !� �#(%�)�����(� !����ก��ก�<ก��	

��	��$���1�����������)���ก���������
�������ก��$�%��)��0����!�1������0?���J���������������ก��	�� ������ก�������F	��ก����� ����$�% ��)
��� ��#�� �ก�%��ก��ก���������ก�������������	

����� !��#(%�)��� ��)$�F�ก����� ���ก�ก8l. 1��
���ก�����$���$������ก���������ก�������������	

�� 8 <&��#(%�)��������������	

�� �-(%�
	)�"��)� �ก��$������))�%�� ��)����9�� 1��&89�-	

��"������������	

�� ���<���� �
ก��$���������������	

��   !��#(%�)�������(%�"������������	

��1�� !�"#�	

�� 

 
2.2 ������  
 ���ก������ก�%��ก��ก���������ก�������������	

��B�����F"#�ก�� !��#(%�)��� 1�� !���"#����ก��
$&ก��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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3. ��	)��� ��#����� !��#(%�)���  
 ���ก�����ก���������ก�������������	

��B�����F	��ก��������ก�ก8l. ��)$�F���J�ก��
�������ก������G "�ก���������ก�������������	

�� 1�� !��#(%�)�������(%�G $�%��!�"����������
���ก�������F ��� !��#(%�)���)�����$�%"�ก�����������) <���� ��(�1�ก����%�����)!� ��)$�F�$��-��ก�����G 
$�%ก��	

��������-�<��8�1������<����H�"�ก���������ก�������������	

�� �-(%�"������
�������	

��)���))�%�� ����9�� 1��)�&89�-	

����!�9��"��ก8l.$�%ก����� ���ก��	

����
������������$J�m"�ก���������ก�������F 

3.1 ก��	

��������������$J�m"�ก�����ก���#(%�)�����(%��ก������	

����(�����
�������	

����� !��#(%�)�����H�ก��#�%���� ��กก��	

����������n���� !��#(%�)���	)����������)
��''�ก���#(%�)�������	

�� ��(����ก�����B�����F���"������?%� 

3.2 "�ก�8�B&ก�B�� ��(�ก�8�$�%$��"���ก����)	)�����9��"�ก���������ก�������������
	

�� ก��	

��������������$J�m"�ก�����ก���#(%�)�����(%��ก������	

����(������������
	

����� !��#(%�)�����ก<�ก�����������	

��	��$��$� ���	)�����1<��"�� !��#(%�)���$����������� 
1��ก��	

��������)�������� ��#��"�ก���������ก����F�G �-(%���ก7������������	

�� 1��
&89�-ก�����ก��1ก����#�#� !�"#����ก�����ก��	

��������  

3.3 ก��	

��������������$J�m"�ก�����ก���#(%�)�����(%��ก������	

����(�����
�������	

����� !��#(%�)��� ��ก���<-����ก���#(%�)������ !��#(%�)���)� �ก��$�ก����)����9�� 
��))�%�� 1��&89�-	

����������������	

��  

3.4 ��กก��	

����������n�����&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��	)�)���)
����9�� ��(���� �ก��$�ก�������������	

��  !��#(%�)����������1�กก���#(%�)�������ก���������
���ก��	

��������$��$� 1������������ก��������&�1ก�	��������1<��"��ก��	

������������
���)ก�����<������ก��������  

3.5 ก��	

��������������$J�m$�%<�1ก�	� ����%��1��� ��(�ก�������(%��	�����������
�(%�G �-(%��-�%)��)����9�� 1����))�%����������������	

�� ��� !��#(%�)���<�������)���1��
���������) 

3.6 ก��	

��������������$J�m"�ก��������"����� interconnection circuit breaker ��ก
	�� ��(����ก���#(%�)�����(%��ก������	

����(������������	

����� !��#(%�)��� �-(%���ก7���)
�#(%�0(�	�� (reliability)  ��������������	

��  ��(�ก�8�$�%ก��	

��������)�ก�������������-(%�ก��
����&���ก7���(�������&������������	

�� ��(�ก�8�$�%������� !��#(%�)���)��I'�� ���	)�����
��� ��#����)�������$�%�ก���?F�ก�� !��#(%�)���  



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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3.7  !��#(%�)���<�������)���1�����������)���������(����������ก�%��ก��ก��"#�	

�����ก��
	

��������$�%)���!�"��8���F ��(�$�%<�1ก�	��-�%)���)���	����� 

3.8  !��#(%�)���<�����	)�<���	

�������!������������	

�� "��8�$�%�����������	

��
����$�%�#(%�)���ก�� !��#(%�)���)�ก�����	
�-(%��K��������   !��#(%�)�������)��&�ก�8.��&)ก��$������-(%�
����ก��ก��<���	

�������!������������	

���8�	)�)�	

��"������������	

��  

3.9 ก�8��ก�� blackout  !��#(%�)���������� interconnection circuit breaker ��(������������
	

����� !��#(%�)��� ��ก<�ก�����������	

�� 1��ก��	

��������<��������ก��<���	
"��
����<�ก����	

��ก����!�"��9����ก��  

3.10  !��#(%�)�����H� !���� ��#��"�ก�� synchronization �����!��������ก��	

�������� 
1��<���������&'��<�กก��	

��������$&ก��F� ก���<�)�ก�� synchronization ก�������������
	

�� 

3.11 ก�� synchronization "��$��$�% generator circuit breaker ��(�$�% interconnection circuit 
breaker ��)$�%ก��	

����������n�#�� 

3.12 ก������%��1�����(��������ก��"�G ��� !��#(%�)���ก�������������	

������������� 
��)���ก�����ก��"#����ก�������������	

�� 1�����ก�����ก���#(%�)��������������	

�����
ก��	

�������� 

3.13 ���))�"�� !��#(%�)���������&�����%��1��������������	

�� 1��/��(���(%��ก������
	

��$�%	�������&'��"���#(%�)�����)���ก�ก8l. ���)�	�������&'��<�กก��	

�������� $�F���F��ก !�
�#(%�)���)�1 �������&������������ 1��/��(������F���(%��ก������	

���-�%) ����1<��1 �ก�������F�"��
ก��	

����������n�#��ก������%)�������ก�� 3 ��(�� 

3.14 ����<�ก�#(%�)���ก�������������	

��1��� !��#(%�)�����������&���ก7��&�ก�8."�����
	

��"����!�"��9�-��-���)$����� ��ก)���)��������ก���?F������(%��)�<�ก��)�ก-����$������
�&�ก�8.����ก��  ก����&)&89�-	

��$�%	)�	��)���q�� ก���������ก��$�%�ก-���� ��(������&�(%�G 
<�ก=k��"� =k����F�<�������� ��#�������)����������ก����  

3.15 ��ก�ก����)���������������������	

��1��/��(��&�$�%��) ����ก��<�กก��
ก��$����� !��#(%�)���  !��#(%�)���<�������� ��#�������)���������F� 

3.16  !��#(%�)���<�����<��$�� switching diagram 1����!�1��ก��<���	
$�%�#(%�)���ก���������
	

��"��9�-�ก�� 1<��"��,!��.��&)����	

��$��� 1������	)�����%��1����!�1��ก��<���	
$�%
�#(%�)���ก�������������	

�� �ก����	�����ก��������	���������� 1��ก��	

��������-�<��8�
��&'��1���<?��������ก��	�� 

3.17 ก�8� !��#(%�)���)�ก������%��1���ก���#(%�)���ก�� ���	

�� 1��/��(������������
	

���(%�"������������	

����� !��#(%�)��� $�%�#(%�)�����!�ก�������������	

�����ก��	

����



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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���� 1����� �ก��$�ก�������������	

�����ก��	

����������F� ����	�����ก��-�<��8�
��&'��<�กก��	

�������� 1��ก���ก���������ก���#(%�)������ก������� !��#(%�)���ก������
�������	

�����ก��	

�������� ����1<��"��,!��.��&)����	

��$���$&ก��F� 

3.18  !��#(%�)���$�%)���������(%�$�%)����� ���	

���#(%�)���ก������������ !��#(%�)��� $�%	��
1�����)�����."�� ก��	

�������� 	��$���1���<�����<��$�� ��ก��<���	
�������9!)�,����. 
(route diagram) 1�� ��ก��<���	
����&�ก�8.$�%�0���<���	
 (switching diagram) $�%<���)��0�#(%�)���
ก��������� ก��	

�������� 	��$&ก#���$�� "��,!��.��&)����	

�� $��� 1��ก�8���������(%�
$�%)����� ���	

���#(%�)���ก������������ !��#(%�)���������&��!�1��ก��<���	
$�%��)��0�#(%�)���ก��
�������ก��	

��������	��  !��#(%�)�������<��$��1��1<��"��,!��.��&)����	

�� $���$&ก��F� 

3.19 "�ก�8�$�% !��#(%�)���<������#(%�)�������ก�����	
<�ก1����<���������� ก��	

����
���� 	����	
<�ก1����<�����������(%�  !��#(%�)�������<��������)!�$��	

�� (electrical parameter) "�� 
,!��.��&)����	

��$����-(%��������.����	

�� ก���-�<��8���&'���������ก�� 

3.20 ก�8� !��#(%�)���	��$����''�ก��E(F�-���	

��ก��ก��	

��������	�� )���)����ก��
���-<������)�8-������	

���ก��ก������ก�������)��''�ก��E(F�-���	

��  !��#(%�)�������1<��"��,!��.
��&)����	

��$���1������	�������&'��ก���<?�<��������ก��	�� 

3.21 ก�8� !� �#(%�)����������ก�������(�����&�ก�8.��� !� �#(%�)�����)$�%	�����������
�������ก��	��ก��,!��.��&)����	

�����ก��	

��������ก���������F1���   ก��	

��������
	)���&'��"�� �����(���� �-(%�����%���0����&�ก�8.����$�%�#(%�)���ก���������	

��"��9���
���&ก��8.�ก��  ก���	�����ก�����������1����&'��<�ก,!��.��&)����	

�� ���ก��	

����
����  

3.22 ก��	

��������	)���&'��"�� !��#(%�)���<���-������	

�������!������������	

�� 
��� !��#(%�)�������<�����&�ก�8.����ก��1����������&���ก7��&�ก�8.����ก�����ก����"��-���)"#������!�
�������� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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4. ก	�����������	�	"ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �$�	 
 "�����ก��<���	

��$�%�#(%�)�����������ก����H������������"�'� ก���=��)����(������)
��)��(%��	���������	

��<����H�<�����<��"��)��<������$�%��&)�!1���!�����������(%���������� 
ก�������������������H�ก�����ก����?%�$�%)���)����' �-(%�"��ก���������ก�������������	

��)�
��))�%�� )���0���9�- )���)����9���!� 1����H�	������)������$J�9�- ก��	

��������<?�	��
ก��������ก�ก8l. 1��1��$���������"�ก����������������������������ก�� ก��������&�1��
����&���ก7� 1��ก��1�ก����%�����)!� ��)$�F�ก��1<�����)!����&ก��8.����G "�ก���������ก������
�������	

���������ก�� 
 

4.2 ���1&������0 
4.2.1 �-(%�ก��������ก�ก8l. 1��1��$���������"�ก�����������������"�ก���������ก��

�����������	

���������ก��	

��������ก�� !��#(%�)��� "��)�����ก��<���	
��������������
	

��$�%)������$J�9�- ��0���9�- ��))�%�� 1����)����9���!� 

4.2.2 �-(%�ก�����"��)�1��$��ก���(%����1�ก����%�����)!� ก��<���กn����)!� 1��ก��������
���)!�����$n<<���"����&ก��8.$�%�ก�%������ก������ก��<���	
����������	

���������ก��	

����
����ก�� !��#(%�)��� �-(%�"#�"�ก���������. ���<��� 1����&)�����������	

��"��)������$J�9�- 
��0���9�- ��))�%�� 1����)����9�� 
 4.2.3 �-(%�ก�����"��)��<������$�% !������������� ��#�������������ก�� 1��#���$��ก��������
����������������ก�� ��� !��#(%�)���ก��ก��	

��������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�����ก�����������������"�ก���������ก�������������	

����F"#�ก�� !�"#�	

��$�%��
��&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก���  

 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก���������ก�����������������ก��	

�������� <��"��)��������������������ก������
�������	

�� 1����%�������ก���������ก��������� ���ก������ ,!��.��&)����	

�� $������$�%
��&) �!1� �=������������������	

����)0?�1ก�	����&ก��8.�������"������������	

������ 
24 #�%��)� ���)��&�ก�8.�������-������)!�����	ก� SCADA/EMS 1���������-������)!�����	ก� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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SCADA/DMS  ���������������)����ก"���<������$�%�������ก��,!��.��&)����	

��  "#��!1�����
ก��<���	
����������	

��      ก���������(%����ก��	

��������<��"��)�9�7�$�%"#��������ก��
�������(%���� ��������(%�������ก���"#� @��$�&�(%����A1�������(%�������A�����$�,�-$.A "#�
����������������ก���������ก������������� 24 #�%��)�    ก��	

��������ก�����"��)����ก
�������ก��1���������(���������ก���&�ก�8.	

�� �-(%�"���ก����)����9��������� !����������� 1��
ก�����)���q�����#(%�1���)�����	ก����������&�ก�8.	

��"������������	

�� ��)0?�
���ก���������ก��<�������)����������#.#�%� ก����%�ก���������ก�� 1��ก���������ก����)ก����%�ก�� "��
��H�	���)���ก������,�ก��),����.1����)����9�� ��ก<�ก��Fก��	

�����������<��"��)�
�<������$�%�������ก��<��ก�������������	

�� $������$�%������ก��<��ก�����1 �ก�������	
�-(%�
���������������������$�%)��&�ก�8.	

���#(%�)���ก���������	

�� 

 !��#(%�)���$�%�#(%�)�������ก�������������	

�� ����<��"��)��<������$�% (operator) �������������
��������������������ก����&)ก��<���	

��$�%�#(%�)���ก�������������	

��ก��,!��.��&)����
	

�� ก��	

������������������(%������ 24 #�%��)� 1������<��"��)��&�ก�8.��&) �=������� 
���<��� $�%��)��0�#(%�)������)!������ก���0����&�ก�8.$�%�#(%�)���ก������ SCADA/EMS ������� !�
$�%�#(%�)���1����� 69 ��(� 115 ก�������. ��(� SCADA/DMS ������� !�$�%�#(%�)���1����� 12 ��(� 24 ก���
����.   ���ก��	

��������   !��#(%�)�������<��"��)�9�7��(%����$�%�������ก��ก��	

��������
"#��������ก���������(%������%�ก�� ���)������(%�������ก @������$�&A 1���&�ก�8.�(%������� @����
�$�,�-$.A "#����������ก����&)ก��<���	
������� !��#(%�)���ก��,!��.��&)����	

�� ก��	

��
������ 	�������(%���������� ��)$�F�����ก�����"��)����ก�������ก��1���������(���������ก��
�&�ก�8.	

�� �-(%�"���ก����)����9��������� !����������� 1��ก�����)���q�����#(%�1���)�����
	ก����������&�ก�8.	

��$�%�#(%�)���"������������	

�� ��)0?����ก���������ก��<�������)������
����#.#�% �  ก����% �ก����� ����ก�� 1��ก���������ก����)ก����% �ก�� "�� ��H�	���)���ก����
��,�ก��),����.1����)����9�� ��)$�F�����<��"��)��<������$�% !���� ��#�������������������
	

�� $������$�%������ก��<��ก�����1 �ก�������	
�-(%�������������� !��#(%�)��� 

 !��#(%�)���$�%�#(%�)���ก�������������	

�� �����1�����	

�� 69 ก�������.��(� 115 
ก�������. ���ก��	

�������� ก�����������������"��������,!��.��&)����	

�� 3 ��������ก
��� @����A  !��#(%�)���$�%�#(%�)���ก�������������	

�������1�����	

�� 12 ก�������.��(� 24 ก���
����. ���ก��	

�������� <�1���-(F�$�%��)��� ��#��"�ก���!1���ก��H� 4 ,!��.s ก��������
���������"��������,!��.$�%��&)�!1�-(F�$�%��F� G ��!� 	��1ก�,!��.��&)����	

�� 1  ��������ก��� 
@,!��. 1A  ��(� ,!��.��&)����	

�� 2  ��������ก��� @,!��. 2A  ��(� ,!��.��&)����	

�� 4  ����
����ก��� @,!��. 4A  ��(�,!��.��&)����	

�� 5  ��������ก��� @,!��. 5A  1�� !��#(%�)�������ก�����
����#(%�����ก������ !��#(%�)���-���)1<��"��,!��.��&)����	

�� ���ก��	

��������	��$��� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5. 2 �������ก	�2����	�&���ก5	  
 

5.1 �$�	 
"�ก���������ก�������������	

�� ก��	

��������1�� !��#(%�)���<�)�1 ����"�ก��

�������ก��1������&���ก7��&�ก�8.����G "������������	

�� ��(��&�ก�8.$�%�#(%�)���ก������
�������	

��"��)���)-���)"#������!��������� ก��	

��������)���)<����H�$�%<�����$���
1 ��������G��� !��#(%�)���$&ก��� �������"#�"�ก�����1 �ก���������ก�������������	

��"��)�
�����$J�9�- �-(%���ก7���))�%����������������	

��  ��)$�F��!1���)����9����� !����������� 
1������ก��	)�"���&�ก�8."������������1���&�ก�8.$�%�#(%�)���#���&�������� 

 

5.2 ���1&������0 
5.2.1  �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก��<�����1 ��������ก��1������&���ก7���� !��#(%�)���"��ก��ก��

	

�������� 
5.2.2  �-(%�ก�������F����"�ก������������������&���ก7����ก��	

��������1�� !��#(%�)��� 
 

5.3 ������ 
���ก�����1 ��������ก��1������&���ก7���F"#�ก�� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������

	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก��� 
 

5.4 ก	���	��ก	� 

5.4.1  2 �������ก	���� !��#(%�)��� 
   !��#(%�)�������ก�����1 �ก���#(%�)��� 1 �ก����&�ก���#(%�)�������t �-(%�����&���ก7�
�&�ก�8.<���	
����$�%�#(%�)���ก������������� ���<�����1 �����t 9��"����$�% 31 J����) ���$&ก�t
"��ก��	

��������	�����$���    1������$�$��1 ���������=�������)1 ����ก�����-(%���������%��
��H�1 �������������(��$&กG ��(�� -���)<�����"��ก��	

��������$����-(%�����1 �ก��E��)����&�
"���������ก��ก��	

��������9��"��������� 30 ���ก���0?��������������  1���)(%�	�����ก��
�(����1 ����������������(��1���  !��#(%�)�������1�����)�����.�����	
�-(%�����������<�����"��
��������$�%��� ��#�����ก��	

��������9��"����� 15 ���  
 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5.4.2 ก	�����������	��	�&���ก5	 ก�6�ก	�
���	��������7 !����������
� 
-  !��#(%�)���$�%�#(%�)��������������	

��$�%�����1�����	

�� 69 ��(� 115 ก�������. 

���ก��	

�������� ก������������������&���ก7� ก�8�ก��	

����������H� !����������	
  ก��
	

��������=k������&���ก7�����	

��<�1<����)�����.�����	
�-(%�����������<�����"��
��������$�%��� ��#����� !��#(%�)�������������������� 15 ���ก����������������   ก�8� !��#(%�)���$�%
�#(%�)��������������	

��$�%�����1����� 12 ��(�  24 ก�������. ก��	

�����������"�-(F�$�% $�% !�
�#(%�)�����F���!�<���H� !�1<����)�����.�����	
�-(%�����������  1��<�������ก���"����������$�%
��� ��#����� !��#(%�)�������������������� 15 ���ก���������������� 

- "�ก�8�B&ก�B��E?%���ก	)��������ก��"��8���F�1�����<ก��"���ก���������1ก�#���� 1��
$��-�.������ ก
�. "���<������$�%,!��.��&)����	

����� ก
�. �������ก������&�ก�8.���ก����	�� 
1�����1<��"���<������$�%��� !��#(%�)��� $���$��$� 

- ก�8� ก
�. ���ก���กก�������	
�-(%����������� "���<������$�%1 �ก<��ก���������
	

�� (ก
�.)  1<��������<�"���<������$�%��� !��#(%�)��� $�����������ก���������	
����������	)�����
ก��� 3 ��� -���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<������ 1��0�����ก���ก"����$�%�����	

�-(%����������� "���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. 1<��������<�"���<������$�% !��#(%�)��� $���
-���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<��	������ 

- �<������$�%���1����=k�������)��ก�����������F��������#.#�%�B����)�!�8. E?%�	�����
ก����&)���<�ก !��������'#�1��� 1��"�������ก�����������F��������#.#�%�$���$���� ��(� electronics 
files "����ก=k����?%� �-(%����<������)ก��ก������	
�-(%����������� 

- �)(%�0?�ก��������1������$�%<����	

������������ �<������$�%,!��.��&)����	

�� 
ก
�. <�1<��������<�"���<������$�%��� !��#(%�)���$���ก������������	
�&�ก�8.	)�����ก��� 1 #�%��)� 
1��ก��	

��������<�<������<������$�%�������)�������ก�����	
�&�ก�8.��)��������F��������#.#�%�$�%
	�������)	��<����n<��F����$�F����=k�� 1������	�����ก���(���������8���	
�&�ก�8.��F�G <�ก�<������$�%
��� !��#(%�)��� ก���$�%�<������$�%,!��.��&)����	

��  ก
�.  <�1<��"������������� ก
�. ����������
	�� 

- �)(%��<������$�%��� ก
�. �������������n<���������1��� 1��-���)$�%<�<���	
��)�ก�� 
�<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�.  <�1<��������<�"���<������$�%��� !��#(%�)���$��� -���)ก�����
�<������$�%���ก��	

���������������)�������ก�� �-(%����)$��ก������#.#�%� <���	
�&�ก�8.��F�G ก���
��)�9�-���) 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5.4.3 ก	�����������	��	�&���ก5	 ก�6� !��#(%�)�����7 !����������ก	��#(%�)��� 
- �<������$�% !��#(%�)���<�����<�����1 �������������(�� ($�% ���ก��$�$��<�ก1 �����t

1����������%����H�1 �������������(��) "��ก��	

��������$����-(%�����1 �ก��E��)����&�"��
�������ก��ก��	

��������9��"���������  30 ���ก���0?��������������  1���)(%�	�����ก���(����
1 ����������������(��1���  !� �#(%�)�������1�����)�����.�����	
�-(%�����������<�����"��
��������$�%��� ��#�����ก��	

��������9��"����� 15 ��� ก�8� !��#(%�)���$�%�#(%�)�������
�������	

��$�%�����1�����	

�� 69 ��(� 115 ก�������. ก������������������&���ก7�  !��#(%�)���"��
1<����)�����.	�$�%=k������&���ก7�����	

�� ก�8� !��#(%�)��� �#(%�)����������$�%�����1����� 12 
��(�  24 ก�������. "��1<����)�����.	�$�% ก��	

�����������"�-(F�$�% $�% !��#(%�)�����F���!� 

- "�ก�8�B&ก�B��E?%���ก	)��������ก��"��8���F�1�����<ก��"���ก���������1ก�#����1��
$��-�.������ !��#(%�)��� "���<������$�%��� !��#(%�)��� �������ก������&�ก�8.���ก����	��1�����1<��"��,!��.
��&)����	

�� ก
�.  $���$��$� 

- ก�8� !��#(%�)������ก���กก�������	
�-(%����������� "���<������$�%��� !��#(%�)��� 1<��
������<�"���<������$�%1 �ก<��ก���������	

�� (ก
�.) $�����������ก���������	
����������	)�
����ก��� 3 ���  -���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<������ 1��0�����ก���ก"����$�%�����
	
�-(%����������� "���<������$�%��� !��#(%�)���1<��������<�"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. 
$��� -���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<��	������ 

- �<������$�%���1����=k�������)��ก�����������F��������#.#�%�B����)�!�8. E?%�	�����
ก����&)���<�ก !��������'#�1��� 1�������ก�����������F��������#.#�%�$���$���� ��(�$�� electronics 
files "����ก=k����?%� �-(%����<������)ก��ก������	
�-(%����������� 

- �)(%�0?�ก�������� 1������$�%<����	
�-(%����������� "���<������$�%��� !��#(%�)��� 1<��
������<�"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�.  $���ก���������	
����&�ก�8.	)�����ก��� 1 
#�%��)�  1��ก��	

��������<�<������<������$�%�������)�������ก�� �-(%����)ก�����	
�&�ก�8.
��)��������F��������#.#�%�$�%	�������)	��<����n<��F����$�F����=k�� 1������	�����ก���(���������8���
	
�&�ก�8.��F�G <�ก�<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. ก���$�%�<������$�%��� !��#(%�)��� <�1<��"��
����������� !��#(%�)��� ����������	�� 

- �)(%��<������$�%��� !��#(%�)��� �������������n<���������1��� 1��-���)$�%<�<���	

��)�ก��"���<������$�%��� !��#(%�)��� 1<��������<�"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $���ก���
������<���	
�&�ก�8.	)�����ก��� 1 #�%��)� 1��ก��	

��������<�<������<������$�%�������)�������ก�� 
�-(%����)$��ก������#.#�%� <���	
�&�ก�8.��F�G ก�����)�9�-���) 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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- "�ก�8� !��#(%�)�������������������&���ก7�9��"� ���ก����� interconnection circuit 
breaker   !��#(%�)���<�����<�����1 ������)���ก����� 1���)(%�0?�ก�������� 1������$�%<����	
�-(%�
����������"���<������$�%��� !��#(%�)��� 1<��������<�"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $���ก���
������	
����&�ก�8.	)�����ก��� 1 #�%��)�  1���)(%� !��#(%�)�������������9��"�1������n<  !��#(%�)�������
1<��"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $��� ก������%)�������ก��<���	
ก��� 1������<�ก<���	

������(%��ก������	

�����������1���  !��#(%�)�������1<��"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�.  
$��� 

 

5.4.4 ก	��ก�����&�������"����
���	$�	"��
���	��� 
-  ก��<���	
"������������	

��  ก��	

��������<��-�%)��)�#(%�0(�	��"�

����	

�� (reliability) �����&�ก�8.  re-closing relay  ก�8������������	

��������� �&�ก�8.
�#(%�)������ !��#(%�)������������������ก��������)���$��$�  $�F���F��ก�ก����)������� ก��	

����
���� <�	)���� ��#�������)�������$�%�ก���?F�   

- ก�8� circuit breaker ��� ก
�. $�%<���	
"�� !��#(%�)�������E.�ก (trip) ก
�. <�
�������ก��1ก�	��I'��1��<���	
��)���ก����������ก��	

�������� 

-  ก�8� circuit breaker ��� ก
�. $�%<���	

��"�� !��#(%�)�������E.�ก (trip)  1��
�<������$�%��� !��#(%�)������<���1��������&�ก��"�����	

����� !��#(%�)��� "���<������$�%��� !��#(%�)���
1<�������&	

�����"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $��� 1���)(%� !��#(%�)����������ก��1ก�	�
1������n<-���)<���	

�� "���<������$�%��� !��#(%�)���1<��"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. 
$��� �-(%�<���	
"�� !��#(%�)��� 
 

5.4.5 ก	���������	�*(%��#(%�)�������
���	8	ก2����8�	��(% �	�&�ก�60"����


���	��� !��#(%�)��� ก�� ก�.   
 

ก�8� !��#(%�)�������ก���������ก�����-����&�ก�8.�-(%��#(%�)��� (tie) ���	

��<�ก 
1����<���	
�(%� ����&�ก�8."�����	

����� ก
�. "�� !��#(%�)���<��������)!�$��	

�� (electrical 
parameter) 1<��,!��.��&)����	

����� ก
�. $��� 1������	�������)��n�#��<�ก,!��.��&)
����	

����� ก
�. ก���$&ก��F� <?�<��������ก��	��  

 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5.4.6 ก	�������� 
 �)(%�����ก��<���	
���ก��	

�������� ��(����� ���	

����� ก��	

��=k��

 ���1�������$,	$� ��!�"�9�����กv� 	)���)��0<�����-������	

��	���-���-�  ก��	

��������
	��<��$��1 �ก��������������������	

��	��  E?%����ก�8���<<�����������������������
	

��$�%<���	
�#(%�)���ก�� !��#(%�)���	�� $�F���F�-(%�#�����ก7��9�-����ก��<���	
���������)���	��  

 

5.4.7  ���)!����ก��ก	�8��$�	2 ��	�&���ก5	 
  ก�8�$�% !��#(%�)���<�����������������&���ก7� <�����<��$��1 �����&���ก7����"��ก��
	

�������� ก�8� !��#(%�)���$�%�#(%�)��������������	

��$�%�����1�����	

�� 69 ��(� 115 ก���
����. "��1<����)�����.	�$�%=k������&���ก7�����	

�� ก�8� !��#(%�)��� �#(%�)����������$�%�����
1����� 12 ��(�  24 ก�������. "��1<����)�����.	�$�% ก��	

�����������"�-(F�$�% $�% !��#(%�)���
��F���!� ���"�����&����������$�%����'�����F 

(1) #(%���(����1��������0��$�%$�%����&���ก7�  
(2) ��� 1���������ก������&���ก7� 
(3) #(%� !���������������� ������&����&�"��#���<� ����������1 �ก��

����&���ก7� ��J�ก�� 1����F����ก���������ก�� 
(4) single line diagram ���ก��ก������&���ก7� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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6. ก	�����&)�&6;	*
���	 
 

6.1 �$�	 
 "�ก���������ก�������������	

��  !��#(%�)���)�����$�%1����)��� ��#��"�ก��"#�ก��������
	

�� 1�����	

�� ��)0�%	

�� 1����ก7�&89�-	

��"����!�9��"��ก8l.$�%ก����� �-(%�"�� !��#(%�)���
1�� !�"#�	

��$&ก���"������������	

��)�1����� ��)0�% 1��&89�-	

����!�"��ก8l.)���q��  
 

6.2 ���1&������0 
 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก����&)1�����	

�� power factor 1�����ก���-(%�) w��.)���ก 
1����)0�% ��)$�F����ก�����)���q���(%�$�%���ก�,"#�"����� 8 <&��#(%�)��� ��(�<&�������)"��
��H�	���))���q��1���ก8l.$�%ก����� 
 

6.3 ������ 
���ก�����ก����&)&89�-	

����F"#�ก�� !��#(%�)���$&ก��� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 

6.4.1  ก	�����&)�����2����
���	  
  ก��	

��������<����)�������1�����	

�� 8 <&��#(%�)���1ก� !��#(%�)��� "��9���
�ก��1���9���B&ก�B�� ������	���F 

 

�����1����� 
�9����ก�� �9���B&ก�B�� 

���%���&� ���!��&� ���%���&� ���!��&� 
115 ก�������. 106.4 117.6 96.0 123.0 
69 ก�������. 63.6 70.4 57.3 72.5 
24 ก�������. 21.8 23.6 21.6 24.0 
12 ก�������. 10.9 11.8 10.8 12.0 

230 ����. 214.0 237.0 209.0 240.0 
400 ����. 371.0 410.0 362.0 416.0 

 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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                     $�F���F !��#(%�)���<�������&)1�����	

��	)�"�������1�����	

��$�%<&��#(%�)����ก��ก���
���<��ก�����1���	����)������������        

6.4.2 ก	�����&) power factor  
 ก��	

����������������$J�m"�� !��#(%�)�����&) power factor ��)$�%ก����� 

	����&�"�#��� 0.85 �������0?� 0.85 ��)����  �-(%�ก����&)1����ก7�&89�-	

��"������������
	

�� 

  

6.4.3  ก	�����&)2����ก���*(%�)  
 !��#(%�)���<�������&)	)�"�������1�����ก���-(%�)$�%<&�������)�ก��ก������<��ก����)

��J�ก������)��$�%ก�����	��"� ���ก�����กK�ก8l.1�����ก���-(%�)�ก�%��ก��	

������9$J&�ก�<1��
�&����ก��) (PRC-PQG-02/1998) �����ก)�ก��������&����ก�����กK�ก8l.1�����ก���-(%�)s
���ก�����?F�"�)� "��)� ������"#���)B�������&����	� 

 

6.4.4 ก	�����&)E	�0)��ก 
 !��#(%�)���<�������&)	)�"�������ก��1�1��1�����w��.)���ก$�%<&�������)�ก��ก���

���<��ก����)��J�ก������)��$�%ก�����	��"� ���ก�����กK�ก8l.w��.)���ก�ก�%��ก��	

������9$J&�ก�<
1���&����ก��) (PRC-PQG-01/1998) �����ก)�ก��������&����ก�����กK�ก8l.w��.)���กs���ก����
�?F�"�)� "��)� ������"#���)B�������&����	� 

 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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7. ก	�����	�	��	��	)����;�� 

 
7.1 �$�	 
 "�ก������������$�%�ก�%������ก�������������	

��$�F�"�����ก���������������ก��	

����
������(� !��#(%�)��� )���)<����H�$�%<�����ก��������ก�������$�%#���<�"�ก������������ �-(%�"���ก����)
����9��ก�� !�$�%���������� ��)$�F�����ก����)�������	)�"���ก��ก���&�ก�8.����G"������������
	

�� 1���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

�� ก��	

��������<?�	��<��$�����ก�����ก��
���������������)����9���?F� E?%� !��#(%�)���<��������������)���ก����������������� 
 

7.2 ���1&������0 
 7.2.1 �-(%�ก��������ก�������"�ก������������"���ก����)����9��ก�� !�$�%����������ก��

�&�ก�8."������������	

�� ��(� !�$�%����������ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��  
7.2.2 �-(%�����ก����)�������	)�"���ก��ก���&�ก�8."������������	

�� 1���&�ก�8.$�%

�#(%�)���ก�������������	

�� 
 

7.3 ������ 
���ก�����ก�����������������)����9����F"#�ก�� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��

ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก��� 
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �)(%� !��#(%�)���)���)�����.<�����������ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������

	

�� "�� !��#(%�)���<��$�������1 �ก������������ ���#(%� !���������� -���)$�F�����������$�%�ก�%������
1<��"���<������$�%���ก��	

��������$���  

7.4.2  �)(%� !��#(%�)���	�����ก���(������)��0���	
�&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��	�� 
"�� !��#(%�)����������ก����)��F����������	���F 

 7.4.2.1 ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� (switching order) ��)��01�����ก	��
��H� 2 #�����F����"�'� G 	�������F 

  7.4.2.1.1 ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� (switching order) �-(%����	

"���<������$�%���������� "���������ก����)1��$�������F 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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- ���1��$��ก�������)ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� 
(switching order)  �����������9����� !�����������1��"������&)ก�������8$�%<�$����� ���"��
���?�0?����ก��,�ก��),����.1����)����9��  
    - ���<������)!�����G $�%<�"#�"�ก�������)��ก�����������F����
����#.#�%� (switching order)  �#�� 1��$��ก������#.#�%���������9��"�	����	
<�ก1����<����(%� ��(�
ก�������������������	
����������  
                 - �������������F��������#.#�%� ��"�1��
��.) ���������H�	���)
���ก�ก8l.1��)���q�� 1��"��1������)!�$�%"#������)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order)  
�������0���1������1ก�ก�����<��� 
    - �����8$�%<�$�����<�����)�ก�����	ก������1���n�	���-(%�	)�"��
���	����ก-���)1����������)���	ก������ ก��ก��	��$&ก��F� 
                 - -�<��8�"�� 1��"<���������ก�������)��ก�����������F��������#.
#�%� (switching order)  ���	ก�������&�ก�8.��F� �)(%��������ก������#.#�%����	
1������n< ������ก��
���	ก������<���!�"���ก78�-���)$�%<�"���<������$�%����������	�����	)�)�	
��������)�$�F�$����� 
1��$�����) 
    -  �����8������ก������#.#�%����	
��������� earth switch (0��
�����8���ก���������F� earth switch) $&ก��F�"������8����������$�%�<������$�%<����������� ���ก������ 
earth switch �������<�����1�����	

���$��ก��,!��.ก�����)�  

- ���กก�������)��������F��������#.#�%��-(%�����&�ก�8.	

��$�%
�#(%�)���������� !��#(%�)���ก�������������	

�� "����� circuit breaker �����8$�%�ก�%���������1����
=k����กก��� 1������ disconnecting switch �����8$�%�ก�%������ ���1����=k����ก��H����������)� 
����<�ก��F�<?�<���� earth switch �����8$�%�ก�%������ ���1����=k����H��������&�$��� 
   7.4.2.1.2 ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� (switching order) �-(%�<���	

ก��� ����<�ก�<������$�%�������������n<��������� "���������ก����)1��$�� E?%�)����กก�������)������
��F��������#.#�%�"������&�ก�8.	

��$�%�#(%�)���������� !��#(%�)���ก�������������	

�������F "����� 
earth switch �����8<&��#(%�)��� ���1����=k����กก�����H�������1�ก 1������ disconnecting switch 
�����8$�%�ก�%������ ���1����=k����H����������)�  ����<�ก��F�<?�<���� circuit breaker �����8$�%�ก�%������ 
���1����=k����H��������&�$��� 

7.4.2.2 ����<�กก�������)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order) ���n< <�����
"�� !�)������<��&)�������)��������)0!ก���������ก�����������F��������#.#�%� (switching order) ��F�
$&ก��F� ��� !�<�������) 1�� !���&)�������	)���H��&�������ก�� 1�� !���&)���������H� !�$�%)�&8�)����
	�������&'����)-����#��''�����,�ก� 1��������H� !�$�%)�����$�%��� ��#��"�������$�%������� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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7.4.2.3 ����<�������ก�����������F��������#.#�%� (switching order) $�%	�����ก�����<1��
����)������1��� "��ก���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก���0?�����K��������<��� 	)�����ก��� 5 ��� 

7.4.2.4 ก�����������ก���������ก����)��ก�����������F��������#.#�%� (switching 
order)   

- �)(%�0?�����������ก����)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order)   !�
�#(%�)�������,?ก7�1�����<�����ก�����������F��������#.#�%� (switching order)  �������� ��)��0
�K�����	��<���"�����������ก����ก��F� ��(%��<�ก�����F��0����&�ก�8.$�%�����)	����<����%��1���	� 
ก�8���ก�����������F��������#.#�%� (switching order) $�%�����)	��ก���������F	)��������ก���0���
�&�ก�8.�I<<&���"��1ก�	���ก�����������F��������#.#�%� (switching order) "���������ก��
�0����I<<&���1������1<��"��,!��.��&)����	

��$�����������ก������������� 

-  !��#(%�)����������������ก��,!��.��&)����	

�� ก������%)ก������#.#�%� 
���	
���������� ��)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order) $�%	��<�������)	�� 

-  !��#(%�)���<��������������1���K�������)��ก�����������F��������#.#�%� 
(switching order) ���,!��.��&)����	

�� "�����$�%�#(%�)����������H���������F�������������� 

- ,!��.��&)����	

��<���������� !��#(%�)���"���K�������)��F����"� 
��ก�����������F��������#.#�%� (switching order)  $�%	��<�������)	��1�����F�1��������1�ก 	�<�0?�������
�&�$���  �ก����ก�8�)����&<����H�ก��$�������������%����������F��������#.#�%� ,!��.��&)����	

��<�
���������ก�� !��#(%�)�����H�ก�8�	� ���"���������ก���K�����ก�����-����&�ก�8. ��)ก����%�ก�����
,!��.��&)	

����H���F����  

- ก���������ก����%�ก�� ก������ก���#(%��&�ก�8.<��������ก������#(%�1��
�)�����	ก������ ��)$�%ก��	

��������ก����� 

-  !� �#(%�)����)(%�	�����ก����%�ก��"���������ก����)��������F��������#.#�%� 
<�����$����������F��������#.#�%���F�$&ก��F��-(%�����ก��ก���(%����$�%	)�#���<�1�����ก�� 

-  !� �#(%�)�������1�����(��กn�������(�� (tag) ก���&�ก�8.$�% �#(%�)���$�%	��
�������ก����)��������F��������#.#�%�$&ก��F� �-(%���)����9�� ���)���1�����กก��1�����(��กn�����
��(�������F 

   * ����1�� �)��0?� @������� (prohibition sign) ���)���	ก��������F
��H�������A "#��������1���$�%����&�ก�8.$�%����%���0���<�ก�ก��$�%�����H���� ��(%��<�ก)����&<����H�
��(�)�ก��$����� 

   * ��������� �)��0?� @������� (prohibition sign) ���)���	ก��������F
��H�������A "#��������1���$�%����&�ก�8.$�%����%���0���<�ก�ก��$�%�����H���� ��(%��<�ก)����&<����H�
��(�)�ก��$����� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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   - �)(%� !��#(%�)����������ก����)��������F��������#.#�%� 1������F�������n<"��1<��
����$�%�������ก�� -���)���$?ก���)!�	��"�������� !��#(%�)���  

- ����ก���������ก����)��������F��������#.#�%� ���	
�-(%�"�� !�����������1���
���n< ����	�����ก���(����<�ก,!��.��&)����	

��1�� !��#(%�)���$&ก��F� ก���<���&'��"���<������$�%
���%)����������	�� 

- ����<�ก�<������$�%���������� ����������1������n< ก���ก������#.#�%�<���	

ก�������	�����ก���(����<�ก,!��.��&)����	

��1�� !��#(%�)���$&ก��F�  

-  !��#(%�)����������<���������&)1������ก����� !��#(%�)���"����!�"�
�9�--���)"#���� ก������%)ก������#.#�%�<���	
ก��� 

7.4.3  !��#(%�)����������$?ก�������������ก���������"�1������F����ก������������$&ก��F�  
7.4.4 ��ก !��#(%�)���)�����������(���n������������F��������#.#�%����ก��������������F�	)�

0!ก����"�����������	����,!��.��&)����	

��$��$� 
7.4.5  !��#(%�)���<���������������ก���&�ก�8."�������������$�%��� ��#���$����F� �ก����

ก�8���H��&�ก�8.$�%�#(%�)����!�1�� in-line connection ����	�����ก����&'��<�ก,!��.��&)����	

��
ก���$&ก��F� 

7.4.6  !��#(%�)����������������)���ก������(%�G "�����$�%�ก�%������������������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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8. ก	�����)� ���8��� 2���G�	���8����������	�
���	 

 
8.1 �$�	 

"�ก���������ก�������������	

�� ก��	

��������)�����$�%"�ก������)�����<��� 
1���=�����<�����������	

�� �-(%���ก7�&89�-	

��"����!�"��ก8l.)���q�� ��)$�F���&)ก��
<���	

��"����H�	������)������$J�9�- ���ก�������F<?�	��ก��������ก�ก8l.����G "��ก������)�� 
���<��� 1���=�����<�����������	

����)��0�������ก��	�������)������$J�9�- 1��#�����ก7�
��))�%����)$�F���)�#(%�0(�	���������	

��"��)�ก�?F� 

 

8.2 ���1&������0 
 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก������)�� ���<��� 1���=�����<�����������	

�����ก��
	

��������"����)��0�������ก��	�������)������$J�9�- �-(%�#�����ก7���))�%�� &89�- 1��
��)�#(%�0(�	����������������	

��"�����?F� 
 

8.3 ������ 
 ���ก�����ก������)�� ���<��� 1���=�����<�����������	

����F"#�ก�� !��#(%�)���$&ก���  
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก��	

�������� ������$J�m"�ก�����<���&89�-	

�� 8 <&�������) ��)

��������$�%ก��	

����������n��)�� ��� !��#(%�)���<�������������)����ก1���������)ก��
�<������$�%���ก��	

��������"�ก���������<���  

8.4.2 ��ก)�ก��������<�ก !��#(%�)���"��)�ก������)��&89�-	

�� ก��	

��������<���
��"#�<���<�ก !��#(%�)���$�%������ 

8.4.3 ��ก �ก�����<���-���� !��#(%�)����������ก��"�G $�%��� �"��&89�-	

��	)���H�	�
��)���ก�����"���� 6. (ก����&)&89�-	

��) ก��	

��������<�$�������(�1<��"�� !��#(%�)���
1ก�	��-(%�"��&89�-	

����H�	���)���ก����� ��ก	)���)��0�������ก��1ก�	�	�� ก��	

��������
������$J�m"�ก����������������	

����� !��#(%�)�����ก<�ก�����������	

�����ก��	

��
������	�� �-(%���ก7������&89�-	

��"����!�"������$�%��)���) 	)���� �������� !�"#�	

������(%� 
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8.4.4  !��#(%�)��������!1�1������&���ก7��&�ก�8.<���	

�� �&�ก�8.��&)1������ก��$�%
�#(%�)���ก�������������	

��"��-���)"#������!�����������)���ก�����ก���#(%�)��������������
	

�� 

8.4.5  !��#(%�)���$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� 
�����!1�1������&���ก7��&�ก�8.����������-������)!�����	ก���(��&�ก�8.��&)����	ก�  $�%
�#(%�)���ก��,!��.��&)����	

��"��-���)"#������!���������  

8.4.6 ก�8�$�%�������-������)!�����	ก���(��&�ก�8.��&)����	ก� ��� !��#(%�)����������
 !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� 	)���)��0������
ก��,!��.��&)����	

��	�� ก��	

��������<�1<��"�� !��#(%�)���$��� 1�� !��#(%�)���<�����<�����
�<������$�%�������)���<���-���)ก���<������$�%���ก��	

�������� 1����ก �ก�����<���-����
������&)����	ก���� !��#(%�)���#���&�  !��#(%�)��������������ก��1ก�	�"��1������n<��)��0"#����	��
��H��ก�� 9��"� 30 ���  ��ก !��#(%�)������	)���)��0�������ก��1ก�	�	��9��"� 30 ��� ���<�ก���$�%���<
-����������&)����	ก���� !��#(%�)���#���&�  ก��	

��������������$J�m"�ก�������������ก��
1ก�	� ������&� ��(�<��������"�)������F�"#���� �������"#�<���<�ก !��#(%�)��� 
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9. ก	�$��������  
 

9.1 �$�	   
ก��$��������  ��H�ก��$������(�$�����������ก��"�G ��� !�����&'��$�%�ก�%������ก��

�&�ก�8."�G $�%�#(%�)���ก�������������	

�� 9������<�ก$�% !���"#����ก��	�������&'��"���#(%�)���
�����������	

���(%�����ก�������������	

��1��� ��(���H�ก����$�������ก��	

����
���� ก���ก���#(%�)�������ก�������������	

��  

 

9.2 ���1&������0 
�-(%�ก�������J�ก��"�ก�����������ก��$�������� �-(%�����ก��	)�"�������������	

��  !�

��"#����ก��1�� !�"#�	

��	����� �ก��$�$�%��<ก��"���ก����)�������ก���&�ก�8."������������
	

�� 1���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��	��  

 

9.3 ������  
 ���ก�����ก��$����������F"#�ก�� !���"#����ก��$&ก��� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 

9.4.1  !���"#����ก��$�%)���)�����.<�$�������������(%���������$��������ก��ก��
	

����������������� 3 ��(��ก���ก��$��������  

9.4.2 ������$�%�(%���$���������������ก������ ���0&�����.  ������  ��F����ก��
�������ก�� 1�� �ก��$�$�%�����<��ก���?F�  

9.4.3 ��ก���)!�$�%�(%���������$��������	)��-���-�   ก��	

����������)��0��
���)!��-�%)���)	��  ���ก��	

��������<�	)���&'��"���������ก��"�G<�ก���<�	��������)!�$�%
�-���-�<�ก !���"#����ก�� 

9.4.4 ก��	

��������<�1<�� �ก��-�<��8�"�� !���"#����ก��$���9��"� 30 ������<�ก
���$�%�(%������� 1��	�������ก�����0��� 

9.4.5 �)(%� !���"#����ก��	�������&'��<�กก��	

��������"��$��������	��   !���"#�
���ก���������1 �ก��$����  E?%����ก��������������F����ก������#.#�%�  ��������ก��$���� 
���#(%���� !�$�%�ก�%������"�ก��$����  1���(%�G ��)$�%ก��	

����������n���"��ก��ก��	

����
����9��"�  7 ��� ���<�ก���$�%	�����ก��1<�� ���&'�� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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9.4.6 ก��	

��������<������������ก�� $�����&�ก�8.<���	
 ������&) ����
����ก�� �����(%���� �������-������)!�����	ก� 1��ก��$����&89�-	

����� !��#(%�)��� 9������
<�ก !��#(%�)���	�������F�1��$�����&�ก�8.<���	
 ������&) ��������ก�� �����(%���� �������-
������)!�����	ก� 1��ก��$����&89�-	

��1������n< ��� !��#(%�)�������1<��"��ก��	

��������
$�������������������� 14 ���  

9.4.7 ����<�ก$�% !���"#����ก��$��������1������n<  !���"#����ก������<��$����������&� �
ก��$���� "��ก��	

��������$���9��"� 15 ���  �����������&� �ก��$��������
���ก������ ���)!�����&�ก�8.1������$�%$��ก��$����  �ก��$����   ��)$�F� �ก��$��������
�������	

��  !�"#�	

�� 1�� !��#(%�)�������(%� 

9.4.8 ก�8�$�%)���)��������ก���?F�<�กก��$����������� !���"#����ก��  !���"#����ก������
��H� !���� ��#������)�������$�%�ก���?F�$�F��)� 

9.4.9 ก�8�$�%ก��	

����������H� !���$���� ��(��������ก��"�G ��ก���(�<�กก��
������������)�ก���-(%��-�%)��))�%��1����)�#(%�0(�	����������������	

�� ก��	

��������
<��������ก��<��$������ก��ก�� !�$�%�ก�%��������H�ก�8�G 	� 
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10. ก	�ก�	��#(%�2���)	����
ก�����$�%�#(%�)���ก������������	�
���	  
 

10.1 �$�	 
 "�ก���������ก�������������	

�� <����H�����)�ก��ก��������ก�ก8l.ก������ก#(%�1��
�)�����	ก����������G "��0!ก�������ก���-(%�"��ก��������������&)�&�ก�8.)������$J�9�- 1��)�
��)����9��  ���ก�������F<?�	��ก��������ก�ก8l.����G "�ก��ก�����#(%�1���)�����	ก������$�%
�#(%�)���ก�������������	

���-(%�"#�"�ก����&)�&�ก�8.�������ก�����	� 
 

10.2 ���1&������0 
10.2.1 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก��ก�����#(%�1���)�����	ก������$�%�#(%�)���ก������

�������	

�� ��)$�%ก��	

��������ก����� �-(%�"��)�#(%�����ก$�%0!ก�������ก�� 
10.2.2  �-(%�"���ก����)����9��"�ก��������������&)�&�ก�8."������������	

�� ��(�

�&�ก�8.$�%�#(%�)���ก���������	

�� 
 

10.3 ������ 
���ก�����ก��ก�����#(%�1���)�����	ก������$�%�#(%�)���ก�������������	

����F"#�ก�� !�"#�

	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก��� 
 

10.4 ก	���	��ก	� 
10.4.1 ก��	

��������<���H� !�ก�����#(%�1���)�����	ก������"��ก���&�ก�8.$��	

��

$&ก#���$�%�#(%�)�������ก�������������	

�� ��)$�%ก��	

��������ก����� E?%�#(%�1���)�����	ก
���������ก����<���H�#(%�1���)������B-������&�ก�8.1��	)�EF��ก�� 

10.4.2 ก��	

��������<���H� !�<��$�� �������������	

��"�����$�%)���)�ก�%������ก��
 !��#(%�)��������F�G ��� !��#(%�)����������)������������$�%�ก�%������"��ก��ก��	

�������� �)(%� !���
"#����ก���(%���������$�������� 

10.4.3 �)(%�)�ก�������F��&�ก�8."�)��-�%)���) $�%<��#(%�)�������ก�������������	

����(�)�ก��
<��������&�ก�8."�ก���#(%�)���"�)�"�� !��#(%�)���1<��"�� ก��	

��������ก�����#(%�1���)�����	ก
������ ก����������ก�������F���(�<�������"�)�$&ก��F� 

10.4.4  !��#(%�)���������H� !���� ��#��"�ก��<��$��1 ��#(%�1���)�����	ก������ ��)$�%ก��
	

��������ก����� 1�������F�	�������)���1��������&�ก�8.��F� �����)��0����ก���n�	��#���<� 
��)$�F�)�����$�%�����!1�1������&���ก7�"����!�"��9�-����!���)� 
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�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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 10.4.5  !��#(%�)���<�������������)����ก$&ก��F�$�%�<������$�%���ก��	

������������
���<�����)0!ก����������1���������F� #(%�1���)�����	ก������



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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11. ก	���$Jก2��8��������)!�ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

11.1 �$�	  
 ก�����$?ก1��<��������)!�ก���������ก�������������	

����H�ก�����$?ก���)!�ก��
��������������G $�%�ก�%������ก��ก���������ก�������������	

��  ��)$�F�ก�����$?ก��-���)�����.����G 
$�%����'$������	

����� !��#(%�)��� �-(%�"#���H����)!�"��ก��ก��	

����������������������.ก��
�������ก�������������	

��$�F�"��9����ก�� �9����ก�����& ���ก�� 1���9����ก�����&�������$�%$��
"��	

����� 
 

11.2 ���1&������0 
 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก�����$?ก1��<��������)!�ก���������ก�������������	

����� !�

�#(%�)���  
 

11.3 ������ 
���ก�����ก�����$?ก1��<��������)!�ก���������ก�������������	

����F"#�ก�� !��#(%�)���$&ก

���  
 

11.4 ก	���	���	 
11.4.1  !��#(%�)���<��������$?ก���)!�ก���������ก��ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������

	

��  ��)$�F���-���)�����.����G $�%����'$������	

�� 1��$�%ก��	

��������ก����� $�F�"�
�9����ก�� �9����ก�����& ���ก�� 1���9����ก�����&�������  

11.4.2  !��#(%�)���<�����������)!�"��ก��ก��	

����������)��������$�%ก����� 
11.4.3 ���)!�ก���������ก��ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��$�%����1<��"��ก��,!��.

��&)����	

��$���<�������H�	���)$�%ก��	

��������ก��������)�������������H���������� 
�����F 

(1) �9����ก�����& ���ก��  !��#(%�)�������1<�����&ก��8."��,!��.��&)����	

��
$���"���(F��������$��$� ����<�ก��F�  !��#(%�)����������$?ก��ก��������	

��<��� ��(�ก��������	

����
1�ก$�
 ��(������1����� ��(�ก��1�	

�� ��(� power factor  ��(���)0�%	

��$�% ���ก�� ����$�%
�ก���?F�1������$�%���&ก��8.ก����!��9����ก�� ��������������&�ก�8.$�%$��"���ก���9��� ���ก�� 1��
���)!�<�ก#&�1<�����& -���)$�F������&1��1��$��1ก�	� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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(2) �9����ก�����&�������$�%$��"��	

�����  !� �#(%�)�������1<�����&ก��8."��,!��.
��&)����	

��$���"���(F��������$��$� ����<�ก��F� !� �#(%�)����������$?ก���&ก��8.���)�
�������������#(%�1���)�����	ก����������&�ก�8.$�%$����� 1������$�%�����<� �����.1��#&�1<�����& 
(alarm announciator) ����)����%��1������ก��������	

��<��� ก��������	

����1�ก$�
 �����1����� 
ก��1�	

�� power factor 1����)0�% "��8�$�%�ก������������ �����&$�%$��"���ก������������ ��(������&$�%
-������7q��	��"��8���F���)$�F���)�������$�%�ก���?F� ��������$�% !��#(%�)���-���)��(������<�
�#(%�)�����(%��ก������	

�����������������	

�� 1���9�-��ก�,�8�$�%�ก������������ 

 (3)   !��#(%�)����������$?ก1��<���กn����)!�$�%�������ก���ก�%������ก������ก��<���	
 
���ก���� ���<���กn�	�������������H��������� 5 �t 
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���	1 �2	���	2��	 �������
���	��#�����"�	��	�
���	���ก	�

���	������ 

0����������	�
���	�#$1 �2	���	2��	 �������
���	��#�����"�	��	�
���	3�$
2�45�
���ก	�
���	������ 

06!�7����82����
���	1 �2	���	2��	 �����	3�$3�	��	3�$����82����
���	���ก	�

���	������ 

0 !����ก��ก�"ก	�
���	1 
 
 
 
 
 
0!#����ก��ก�1ก��*++,�����$%�1 

�2	���	2��	 
 
 
 
 
 

�2	���	2��	 

 !�
�����4��89	�ก	����ก��ก�"ก	�
���	 ��#�
 !�3�$
�����ก	��ก���
2�������4��89	�ก	�
���ก��ก�"ก	�
���	 3�$ ��� "��4��
��2	 "����� 
"�	��	�
���	 ��#� ����82����
���	 �	2
:���	5��99���ก	����ก��ก�"ก	�:����	 :.6.
2550 ��#�;�����	�8�  
!#����ก��ก�1ก��*++,����:���	5��99���ก	�
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���#$��ก�	���
���	 ��#�����������	�
���	���
 !����ก��ก�"ก	�
���	���	ก������������	�

���	���ก	�
���	������<��/��#� !�45�



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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���	3�$���89	��5#$�2������#$��ก�	���
���	���	
ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 

0 !��5#$�2���1 �2	���	2��	 !#����ก��ก�1ก��*++,� �3%* ��	����5��1�กก��
*++,��������'���"$%���&����$%��ก����� *++,�
��$�����)����&��*++,����!#����ก��ก�1ก��
*++,� ����ก	�����)����&��*++,����ก��*++,�
�������<��/��#�!#�'"�*++,��3%* ��	����5��'��
�"$%���&����$%��ก����� *++,�����ก	�����)����&��
*++,����ก��*++,�����������!&��ก��
� ���ก���"$%���&�����3%ก��*++,��������
ก���� ���� 

0���8 ���ก��1 �2	���	2��	 ���8ก	�A74�B 3�$�ก���C@<��2� �ก��3��������
������	�
���	 ��#�ก	��������ก	�����������	�

���	3�@�4ก�A�3�$2�
���	���<��
2�2�
���	���  

0���8;8ก�;�1 �2	���	2��	 ก�A����8ก	�A73�$��D
�����E""8��3���� ���

2��	������#��	�ก	�A7������	 3�@��@4����2FC�
ก�A��8�������8  ���8�8������ G��H��25	�� ��#�
���8�������"	ก���� ���
���	 ��#��������

���	 ��#�����"�	��	�
���	 ��6��������'��
���� ������ก���ก�*�����ก��.���&����&� &�� 

0
���	���1 �2	���	2��	 ก	��������4���� ���
���	 ��#��������
���	 
��#�����"�	��	�
���	 2� �3�	4������
���	�3
!����'������*++,���8�ก	����"�	�:����	

���	 

0"8�������21 �2	���	2��	 ��	<���4����������	�
���	3�$��!�4ก��ก�� !�
�5#$�2���3�$�8� ?C$� !��5#$�2�����#� !�45�
���	�	��#$
�	"������2
�� 

0"8��5#$�2���1 �2	���	2��	 "8�3�$�8�ก�A7��� !��5#$�2��� �5#$�2������	ก������
������	�
���	 

0ก	�����575�$�1 �2	���	2��	 ก	���������	ก���8�ก�A74����������	�

���	��#�����������	�
���	�#$�:#$������#�
"�	�ก��<�
���	 ��#�ก	�����82����
���	4��



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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2������3H�G	: <������G�����2���	���ก	�
��������	��D��@�� 

0��	�����@������575�$�1 �2	���	2��	 ก	��I�����ก	��	2ก	���$�ก	����-����8�ก�A7

���	3�$�������	�����D��@��  

0��ก�	���	�����@������575�$� 
(switching order)1 

�2	���	2��	 ��ก�	���	���ก	����-��� �8�ก�A7
���	��D
��@�� 

0ก����ก	��������1 �2	���	2��	 ��H�ก	����G	��
���	3�$��#�ก
��ก��<�����ก
"	 ก � � � � �� �� �� 	 � 
 � �� 	 � �� �" � 	  � :#$ �
������<ก�G	�� ���ก�� <����กY	��	22�$��
���������	
�� 

0�������-������2!�����
ก� 
SCADA/EMS1 

�2	���	2��	 ����ก	����-������2!�3�$�ก�$������ก��ก	�5�@��ก
�F	�����8�ก�A7
���	<����	���3	�
���	��	
�������
���	3�$��!���	�
ก���ก
� 

0�������-������2!�����
ก� 
SCADA/DMS1 

�2	���	2��	 ����ก	����-������2!�3�$�ก�$������ก��ก	�5�@��ก
�F	�����8�ก�A7
���	<����	���3	�
���	��	
����"�	��	�
���	3�$��!���	�
ก���ก
� 

0�8�ก�A7����82����
ก� 
(Remote Terminal Unit: RTU)1 

�2	���	2��	 ���ก�.�������'���������������*ก��3%���
�����3%'�ก���	��&�����#��
$%�ก�������� ��$� 
ก��"37��ก�����������ก�.��3%��#& '�����
)����&��*++,� 

0blackout1 �2	���	2��	 ���8ก	�A73�$���� ���
���	 
2��	2	�F���"�	�
:����	
���	  �	����������ก	�
���	jk	�
 ���<�������36
3� <��ก��4���ก��
���	���3�@�
����36 

0interconnection circuit breaker1 �2	���	2��	 circuit breaker 3�$�5#$�2��������	�����������	�

���	���ก	�
���	������ก������
���	
��� !���45����ก	� 

0in-line connection1 �2	���	2��	 �F	�
���	3�$2�ก	��5#$�2���5����$ก�	� ���
�F	�
���	"����
�"	ก���������	�C$� <��
"�	�
�4�����������ก��	�C$� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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2. ���/0������.1��������������ก�	��  
 

2.1 ���/0������.  
���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	;����@  �����C@���ก	�
���	������ 2�

���F8������7�:#$�4�� !��5#$�2�����#� !����ก��ก�"ก	�
���	
��3�	�<����������	2���ก�	����	�������ก	�
3�$�	2	�F����!�<�����	FC���H�������������	�ก�
�� ������ก�	���@
��ก�	�� ��	3�$ ��	2��� ��5�� 
�ก�$��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	��� !��5#$�2��� ��23�@�ก�	�� ���ก�กAl7 <�����ก�	��3	�
�3�����	ก	��������ก	�����������	�
���	 A "8��5#$�2�������������	�
���	 �:#$�
2�4��2� �ก��3�
�����	22�$�� ��	2����G�� <���8AG	:
���	4����������	�
���	 ��"���� �ก��3��������
������	�
���	   !��5#$�2����	��#$4����������	�
���	<�� !�45�
���	 

 
2.2 ������  
 ���ก�	���ก�$��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	;����@45�ก�� !��5#$�2��� <�� !���45����ก	�
38ก�	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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3. ��	,��� ��3����� !��3#$�,���  
 ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	;����@
��ก�	�����ก�กAl7 ��23�@���H�ก	�
��	��ก	���	�B 4ก	��������ก	�����������	�
���	 <�� !��5#$�2����	��#$B 3�$��!�4���������
���ก�	���@ ��� !��5#$�2���2���	3�$4ก	���������	2 "���	 ��#�<�ก����$����2!� ��23�@�3��:�	ก���	�B 3�$
ก	�
���	������:�"	�A	<�����	"�	��D4ก	��������ก	�����������	�
���	 �:#$�4������������	�

���	2���	22�$�� ����G�� <��2��8AG	:
���	��!�G	�4�กAl73�$ก�	�� ���ก	�
���	��������
�����3H�m4ก	���	��ก	�����@ 

3.1 ก	�
���	�����������3H�m4ก	����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2���
��Dก	�5�$���	� �	กก	�
���	��������n��	 !��5#$�2���
2���������	2��99	ก	��5#$�2�������
���	 
��#����ก�	��;����@���4�����C$� 

3.2 4ก�A�;8ก�;� ��#�ก�A�3�$3�	4���ก����	2
2�����G��4ก	��������ก	�����������	�

���	 ก	�
���	�����������3H�m4ก	����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2�����ก"	ก
����������	�
���	
��3�3� ���
2�����<"��4�� !��5#$�2���3�	�������	 <��ก	�
���	������2�����
��� ��5��4ก	���	��ก	��@B �:#$���กY	����������	�
���	 <���8AG	:ก	����ก	�<ก����5	5
 !�45����ก	����ก	�
���	������  

3.3 ก	�
���	�����������3H�m4ก	����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2��� 
�	ก���":���	ก	��5#$�2������ !��5#$�2���2� �ก��3�ก����	2����G�� ��	22�$�� <���8AG	:
���	
�������������	�
���	  

3.4 �	กก	�
���	��������n��	�8�ก�A73�$ �5#$�2���ก������������	�
���	
2�2���	2
����G�� ��#���� �ก��3�ก������������	�
���	  !��5#$�2����������<�กก	��5#$�2������	ก��������	�
���ก	�
���	������3�3� <�������	��ก	�������8�<ก�
��������<"��4��ก	�
���	���������	���2
ก	����"������ก��	�����  

3.5 ก	�
���	�����������3H�m3�$"�<ก�
� ����$�<��� ��#�ก�	����#$�
��	���������#$B 
�:#$��:�$2��	2����G�� <����	22�$���������������	�
���	 ��� !��5#$�2���"�������2���<���������
�	2 

3.6 ก	�
���	�����������3H�m4ก	�������4����� interconnection circuit breaker ��ก

�� ��#����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2��� �:#$���กY	��	2�5#$�F#�
�� (reliability)  ���
����������	�
���	  ��#�ก�A�3�$ก	�
���	������2�ก	���������	�:#$�ก	���	�8���กY	��#�������8�
����������	�
���	 ��#�ก�A�3�$������� !��5#$�2���2��E9�	 ���
2�������� ��5����	2�����	�3�$�ก��
�C@ก�� !��5#$�2���  



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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3.7  !��5#$�2���"�������2���<����������	2���������#�����������ก�$��ก��ก	�45�
���	���ก	�

���	������3�$2���!�4�A��@ ��#�3�$"�<ก�
��:�$2���2���
����� 

3.8  !��5#$�2���"�����
2�"�	�
���	���	�!�����������	�
���	 4�A�3�$����������	�
���	���
3�$�5#$�2���ก�� !��5#$�2���2�ก	����
��:#$���������	   !��5#$�2�������2��8�ก�A7����82ก	�3�	�	�:#$�����ก�
ก	�"�	�
���	���	�!�����������	�
���	�A�
2�2�
���	4����������	�
���	  

3.9 ก�A��ก�� blackout  !��5#$�2���������� interconnection circuit breaker ��#�����������	�

���	��� !��5#$�2��� ��ก����������	�
���	 <��ก	�
���	������"���	��ก	�"�	�
�4����������

���	ก����!�4�G	���ก�� 

3.10  !��5#$�2�����D !���� ��5��4ก	��5#$�2������	�!��������ก	�
���	������ <��"�������
�89	�"	กก	�
���	������38ก���@� ก��"�2�ก	��5#$�2���ก������������	�
���	 

3.11 ก	��5#$�2���4��3�	3�$  interconnection circuit breaker �	23�$ก	�
���	��������n5�� 
��#��	23�$
��ก�	����n5�����2ก�
�� 

3.12 ก	�����$�<�����#���	��ก	�4�B ��� !��5#$�2���ก������������	�
���	����������� 
�	2���ก�	��ก	�45����ก	�����������	�
���	 <�����ก�	��ก	��5#$�2�������������	�
���	���ก	�

���	������ 

3.13 ��	22�4�� !��5#$�2���������8�����$�<�������������	�
���	 3�$
������89	�4���5#$�2���
�	2���ก�กAl7 ���2�
������89	�"	กก	�
���	������ 3�@��@�	ก !��5#$�2���2�< ������8�����
������	� <��/��#������@����#$��ก�	���
���	�:�$23�$2� �ก��3�ก��������	�
���	 ����<"��< ก	������@�4��
ก	�
���	��������n5��ก�����$2��	��ก	� 3 ��#� 

3.14 ����"	ก�5#$�2���ก������������	�
���	<��� !��5#$�2���������	�8���กY	�8�ก�A74����

���	4����!�4�G	:��:���23�	�	 �	ก2���	2�����	��ก���C@���#$��2	"	ก��	2�ก:����3	���	
�8�ก�A7����ก�  ก	�����82�8AG	:
���	3�$
2�
��2	��p	 ก	��������ก	�3�$�ก:���� ��#��	���8�#$B "	ก
jk	�4� jk	��@"�������� ��5�������	2�����	����ก��	�  

3.15 �	ก�ก����	2�����	��������������	�
���	<��/��#��8���3�$�	2 ���ก��"	กก	�ก��3�	
��� !��5#$�2���  !��5#$�2���"�������� ��5�������	2�����	��@ 

3.16  !��5#$�2���"�����"��3�	 switching diagram <����!�<��ก	�"�	�
�3�$�5#$�2���ก��������	�

���	4�G	:�ก�� <"��4��6!�7����82����
���	3�	� <������
2�����$�<����!�<��ก	�"�	�
�3�$
�5#$�2���ก������������	�
���	 �ก���
�����ก	�������
��������	 <��ก	�
���	������:�"	�A	
�89	�<���"C���	��ก	�
�� 

3.17 ก�A� !��5#$�2���2�ก	�����$�<���ก	��5#$�2�������������	�
���	�#$4����������	�

���	��� !��5#$�2��� 3�$�5#$�2�����!�ก������������	�
���	���ก	�
���	������ <����� �ก��3�ก��
����������	�
���	���ก	�
���	�������@ ����
�����ก	�:�"	�A	�89	�"	กก	�
���	������ 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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<��ก��ก	��������ก	��5#$�2������ก��	���� !��5#$�2���ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 
����<"��4��6!�7����82����
���	3�	�38ก���@� 

3.18  !��5#$�2���3�$2�������	��#$3�$�5#$�2���ก��������	���� !��5#$�2��� 3�$
��<�����	2������74�� 
ก	�
���	������ 
��3�	�<���"�����"��3�	 ��ก	�"�	�
���	����G!2�6	���7 (route diagram) <�� ��ก	�
"�	�
�����8�ก�A73�$�F	�"�	�
� (switching diagram) 3�$"��	2	�F�5#$�2���ก��������	� ก	�
���	��
���� 
��38ก5���3	� 4��6!�7����82����
���	 3�	� <��ก�A�������	��#$3�$2����� ���
���	�5#$�2���
ก��������	���� !��5#$�2���������8��!�<��ก	�"�	�
�3�$�	2	�F�5#$�2���ก��������	�ก	�
���	������

��  !��5#$�2�������"��3�	<��<"��4��6!�7����82����
���	 3�	�38ก���@� 

3.19 4ก�A�3�$ !��5#$�2���"������5#$�2�����	�ก	����
�"	ก<����"�	�������	� ก	�
���	��
���� 
����
�"	ก<����"�	�������	��#$  !��5#$�2�������"��������2!�3	�
���	 (electrical parameter) 4�� 
6!�7����82����
���	3�	��:#$������	��7����
���	 ก��:�"	�A	�89	���	��ก	� 

3.20 ก�A�  !��5#$�2���
��3�	��99	ก	�?#@�-�	�
���	ก��ก	�
���	������
�� 2���	2����ก	����-
"�	����2	A:����	
���	�ก�ก��	���ก�	���	2��99	ก	�?#@�-�	�
���	  !��5#$�2�������<"��4��6!�7����82
����
���	3�	�<������
������89	�ก��"C�"���	��ก	�
�� 

3.21 ก�A� !� �5#$�2����������ก	������#�����8�ก�A7��� !� �5#$�2����	23�$
������	�	
��	��ก	�
��ก��6!�7����82����
���	���ก	�
���	������ก����	�@<���   ก	�
���	������
2�
�89	�4�� �����#���� �:#$�����$��F	��8�ก�A7���3�$�5#$�2���ก��������	�
���	4�G	�����8ก	�A7
�ก��  ก��
�����ก	�����	�	<���89	�"	ก6!�7����82����
���	 ���ก	�
���	������  



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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4. ก	�����������	�	5ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �-�	 
 4����ก	�"�	�
���	3�$�5#$�2������	����ก���D������	��	�4�9� ก	��j�	2����#�����	2��	2
���#$�
���������
���	"�	��D"�����"��4��2��"�	��	3�$����82�!<���!����	�����#$���������	 ก	�
����������	�	��Dก����ก	��C$�3�$2���	2��	��9 �:#$�4��ก	��������ก	�����������	�
���	2���	2
2�$�� 2���F���G	: 2���	2����G���!� <����D
����	�2������3H�G	: ก	�
���	������"C�
��ก�	��
���ก�กAl7 <��<�3	��������4ก	�����������	�	��	�������ก	� ก	�������8�<����	�8���กY	 <��
ก	�<�ก����$����2!� ��23�@�ก	�<"�����2!����8ก	�A7��	�B 4ก	��������ก	�����������	�
���	�����	�
ก� 
 

4.2 ���/0������. 
4.2.1 �:#$�ก�	�����ก�กAl7 <��<�3	��������4ก	�����������	�	4ก	��������ก	�����

������	�
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !��5#$�2��� 4��2�����ก	�"�	�
��������������	�
���	3�$
2������3H�G	: ��F���G	: ��	22�$�� <����	2����G���!� 

4.2.2 �:#$�ก�	��4��2�<�3	�ก	��#$��	�<�ก����$����2!� ก	�"���กn����2!� <��ก	��	��	
���2!�����3n""���4���8ก	�A73�$�ก�$������ก������ก	�"�	�
����������	�
���	�����	�ก	�
���	��
����ก�� !��5#$�2��� �:#$�45�4ก	������	��7 ���"��� <������82����������	�
���	4��2������3H�G	: 
��F���G	: ��	22�$�� <����	2����G�� 
 4.2.3 �:#$�ก�	��4��2��"�	��	3�$ !�����	�	��� ��5����	�������ก	� <��5���3	�ก	�������
����	�	�����	�ก� ��� !��5#$�2���ก��ก	�
���	������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����������	�	4ก	��������ก	�����������	�
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	�  

 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก	��������ก	���	����������	�ก	�
���	������ "��4��2������	��	�������ก	�����
������	�
���	 <����$���	��ก	��������ก	�������	� ���ก������ 6!�7����82����
���	 3�	��	3�$
����82 �!<� �j�	���������������	�
���	��2FC�<ก�
����8ก	�A7�������4����������	�
���	���� 24 
5�$��2� ���2��8�ก�A7�������-������2!�����
ก� SCADA/EMS <���������-������2!�����
ก� 
SCADA/DMS  ��	������	����	2����ก4���"�	��	3�$�������ก	�6!�7����82����
���	  45��!<�����



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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ก	�"�	�
����������	�
���	      ก	��������#$��	�ก	�
���	������"��4��2�G	Y	3�$45���	����ก	�
�������#$��	� �	�����#$��	����ก���45� 0��3�8�#$��	�1<�������#$��	����1�����3�6�:371 45�
��	��������	�	ก	��������ก	�������	����� 24 5�$��2�    ก	�
���	������ก�	��4��2����ก
�������ก	�<����	���#�����	�ก���8�ก�A7
���	 �:#$�4���ก����	2����G����	���� !���������	 <��
ก�	��2	��p	���5#$�<���2	����
ก���������8�ก�A7
���	4����������	�
���	 ��2FC�
���ก�	����	ก	�"�������2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  ก	���$�ก	���	��ก	� <��
ก	��������ก	��	2ก	���$�ก	� 4����D
��	2���ก��	��6�ก��26	���7<����	2����G�� �ก"	ก�@ก	�

���	���������"��4��2��"�	��	3�$�������ก	�"��ก	��	��	����
���	 3�	��	3�$��	��ก	�"��ก	��	�
< ก	������
��:#$���������	��������	3�$2��8�ก�A7
���	�5#$�2���ก��������	�
���	 

 !��5#$�2���3�$�5#$�2������	ก������������	�
���	 ����"��4��2��"�	��	3�$ (operator) ��	����������
����	�	��	�������ก	�����82ก	�"�	�
���	3�$�5#$�2���ก������������	�
���	ก��6!�7����82����

���	 ก	�
���	���������	�����#$������ 24 5�$��2� <������"��4��2��8�ก�A7����82 �j�	����� 
���"��� 3�$�	2	�F�5#$�2������2!���	���ก���F	��8�ก�A73�$�5#$�2���ก������ SCADA/EMS ��	���� !�3�$
�5#$�2���<���� 69 ��#� 115 ก�������7 ��#� SCADA/DMS ��	���� !�3�$�5#$�2���<���� 12 ��#� 24 ก���
����7 ���ก	�
���	������  !��5#$�2�������"��4��2�G	Y	�#$��	�3�$��������ก��ก	�
���	������45�
��	����ก	��������#$��	���$�ก	� ���2������#$��	����ก 0������3�81 <���8�ก�A7�#$��	���� 0����
�3�6�:371 45�����	�	ก	�����82ก	�"�	�
������	� !��5#$�2���ก��6!�7����82����
���	 ก	�
���	
������ 
������#$���������	  ��23�@�����ก�	��4��2����ก�������ก	�<����	���#�����	�ก��
�8�ก�A7
���	 �:#$�4���ก����	2����G����	���� !���������	 <��ก�	��2	��p	���5#$�<���2	����
ก
���������8�ก�A7
���	3�$�5#$�2���4����������	�
���	 ��2FC����ก�	����	ก	�"�������2��ก�	�
��	�����@������575�$� (switching order)  ก	���$�ก	���	��ก	� <��ก	��������ก	��	2ก	���$�ก	� 4��
��D
��	2���ก��	��6�ก��26	���7<����	2����G�� ��23�@�����"��4��2��"�	��	3�$ !���� ��5��
����	�	��	����
���	 3�	��	3�$��	��ก	�"��ก	��	�< ก	������
��:#$���������	��� !��5#$�2��� 

 !��5#$�2���3�$�5#$�2���ก������������	�
���	 �����<����
���	 69 ก�������7��#� 115 ก�������7 ���
ก	�
���	������ ก	�����������	�	4��������6!�7����82����
���	 3 (��������ก�	 0����1)   !�
�5#$�2���3�$�5#$�2���ก������������	�
���	�����<����
���	 12 ก�������7��#� 24 ก�������7 ���ก	�
���	
������ "�<���:#@3�$��	2��� ��5��4ก	��!<���ก��D 4 6!�7 ก	�����������	�	4��������ก��6!�73�$
����82�!<�:#@3�$�@B ��!�
��<ก� 6!�7����82����
���	 1 (��������ก�	 06!�7 11) ��#� 6!�7����82����

���	 2 (��������ก�	 06!�7 21)  ��#� 6!�7����82����
���	 4  (��������ก�	 06!�7 41)  ��#� 6!�7����82
����
���	 5 (��������ก�	 06!�7 51)  <�� !��5#$�2�������ก�	������5#$�����ก�	��� !��5#$�2���:���2<"��4��
6!�7����82����
���	 ���ก	�
���	������
��3�	� 

 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

 

 

           ��	 11  ก	�
���	������ 

5. 1 �������ก	�1����	�0���ก6	  
 

5.1 �-�	 
4ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������<�� !��5#$�2���"�2�< �	4ก	�

�������ก	�<����	�8���กY	�8�ก�A7��	�B 4����������	�
���	 ��#��8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�

���	4��2���	2:���245��	��!��������	 ก	�
���	������2���	2"�	��D3�$"�����3�	�< �	��	�B
��� !��5#$�2���38ก�	� ��	����45�4ก	��	�< ก	��������ก	�����������	�
���	4��2������3H�G	: �:#$�
��กY	��	22�$���������������	�
���	  ��23�@��!<���	2����G����� !���������	 <������ก�
2�4��
�8�ก�A74����������	�<���8�ก�A73�$�5#$�2���5�	�8������	� 

 

5.2 ���/0������. 
5.2.1  �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�"�����< �������ก	�<����	�8���กY	��� !��5#$�2���4��ก��ก	�


���	������ 
5.2.2  �:#$�ก�	����@��4ก	�����������	��	�8���กY	���ก	�
���	������<�� !��5#$�2��� 
 

5.3 ������ 
���ก�	��< �������ก	�<����	�8���กY	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	� 

 

5.4 ก	���	��ก	� 

5.4.1  1 �������ก	���� !��3#$�,��� 
   !��5#$�2�������ก�	��< ก	��5#$�2��� < ก	���8�ก	��5#$�2����	��r �:#$���	�8���กY	
�8�ก�A7"�	�
����3�$�5#$�2���ก������������	� ���"�����< �	��r G	�4��3�$ 31 H��	�2 ���38ก�r
4��ก	�
���	������
�����3�	�    <������3�3�< ��������j�	����	2< ���ก��	��:#$���������$�
��D< ��������	���#�38กB ��#� :���2"�����4��ก	�
���	������3�	��:#$�����< ก	�?��2��	�8�4��
��������ก��ก	�
���	������G	�4�������	 30 ��ก��FC�����������	  <���2#$�
�����ก	��#��
< ��������	�	���#�<���  !��5#$�2�������<�����	2������7�����
��:#$���������	"�����4�������	
3�$��� ��5�����ก	�
���	������G	�4���	 15 �� 
   
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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5.4.2 ก	�����������	��	�0���ก6	 ก�7�ก	�
���	��������8 !����������
� 
-  !��5#$�2���3�$�5#$�2�������������	�
���	3�$�����<����
���	 69 ��#� 115 ก�������7 

���ก	�
���	������ ก	�����������	��	�8���กY	 ก�A�ก	�
���	��������D !����������
�  ก	�

���	������ jk	���	�8���กY	����
���	"�<"����	2������7�:#$������
���������	 <��"�������ก�	�
4�������	3�$��� ��5����� !��5#$�2���������	���	���� 15 ��ก������������	   ก�A� !��5#$�2��� 
�5#$�2���������	�3�$�����<���� 12 ��#�  24 ก�������7 ก	�
���	���������4:#@3�$ 3�$ !��5#$�2�����@���!�
"���D !�<"����	2������7�����
��:#$���������	 <��"�������ก�	�4�������	3�$��� ��5����� !�
�5#$�2���������	���	���� 15 ��ก������������	 

- 4ก�A�;8ก�;�?C$��	ก
2���	��ก	�4�A��@<����	"ก��4���ก������	�<ก�5����<��
3��:�7����� ก�. 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	��� ก�. ��	��ก	�����8�ก�A7���ก��	�
�� 
<�����<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� 3�	�3�3� 

- ก�A� ก�. ���ก���กก	������
��:#$���������	 4���"�	��	3�$< ก"��ก	��	����

���	 (ก�.)  <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� 3�	�������	ก�������
���������	
2����ก��	 
3 �� :���2<"�����8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"������ <��F�	���ก���ก4��3�$�����
��:#$�
��������	 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� 3�	� 
:���2<"�����8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"��
������ 

- �"�	��	3�$���<����jk	������2��ก�	���	�����@������575�$�;����2�!�A7 ?C$�
�����ก	�
�82���"	ก !���������95	<��� <��4�������ก�	���	�����@������575�$�3	��3��	� ��#� electronics files 
4����กjk	��C$� �:#$����"������2ก�ก�����
��:#$���������	 

- �2#$�FC�ก�	����<�����	 3�$"����
���������	4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�.  <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�ก�����	�����
��8�ก�A7
2����ก��	 1 5�$��2� �:#$�
���2ก����
��8�ก�A7�	2��	�����@������575�$�3�$
�������2
��"���n"��@���3�@����jk	� <������
�����
ก	��#�������A���
��8�ก�A7�@B "	ก�"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ก��3�$�"�	��	3�$6!�7����82���
���	  
ก�.   "�<"��4�������	��� ก�. ��������	
�� 

- �2#$��"�	��	3�$��� ก�.  ��������	���n"��������� <��:���23�$"�"�	�
�ก����	2�ก��4��
�"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	� �:#$����2ก�3�	ก	�
����575�$� "�	�
��8�ก�A7�@B ก����	2�G	:���2 

- ����"	ก��������	<������n" 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. ��	��ก	�
3������	2:���2ก��"�	�
� (energize) ����8�ก�A7�@B �	2��@��4��	�����@������575�$��:#$�
"�	�
� ���<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�ก��ก	���	��ก	� ก�A�3�$2����8�8������3�$ ก�. 
2��	2	�F



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

 

 

           ��	 13  ก	�
���	������ 

��	��ก	�3������	2:���2ก��"�	�
�����8�ก�A7�@B 
��  4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��	��ก	�<3

���	2��	2"�	��D 

 

5.4.3  ก	�����������	��	�0���ก6	 ก�7� !��3#$�,�����8 !����������ก	��3#$�,��� 
 - �"�	��	3�$��� !��5#$�2���"�����"�����< ��������	���#� (3�$ �	ก	�3�3�"	ก< �	�

�r<����������$���D< ��������	���#�) 4��ก	�
���	������3�	� �:#$�����< ก	�?��2��	�8�4��
��������ก��ก	�
���	������G	�4�������	  30 ��ก��FC�����������	  <���2#$�
�����ก	��#��
< ��������	�	���#�<���  !��5#$�2�������<�����	2������7�����
��:#$���������	"�����4�������	
3�$��� ��5�����ก	�
���	������G	�4���	 15 ��ก��FC�����������	  ก�A� !��5#$�2���3�$�5#$�2���
����������	�
���	3�$�����<����
���	 69 ��#� 115 ก�������7 ก	�����������	��	�8���กY	  !��5#$�2���
4��<"����	2������7
�3�$jk	���	�8���กY	����
���	 ก	�
���	������ ก�A� !��5#$�2��� �5#$�2���������	�
3�$�����<���� 12 ��#�  24 ก�������7 4��<"����	2������7
�3�$ก	�
���	���������4:#@3�$ 3�$ !�
�5#$�2�����@���!� 

- 4ก�A�;8ก�;�?C$��	ก
2���	��ก	�4�A��@<����	"ก��4���ก������	�<ก�5����<��
3��:�7����� !��5#$�2��� 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��	��ก	�����8�ก�A7���ก��	�
��<�����<"��4��6!�7
����82����
���	 ก�. 3�	�3�3� 

- ก�A� !��5#$�2������ก���กก	������
��:#$���������	 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"������
�	"	4���"�	��	3�$< ก"��ก	��	����
���	 (ก�.) 3�	�������	ก�������
���������	
2����ก��	 
3 �� :���2<"�����8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"������ <��F�	���ก���ก4��3�$�����
��:#$�
��������	 4���"�	��	3�$ !��5#$�2���<"�������	"	4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. 3�	� :���2<"��
���8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"��
������ 

- �"�	��	3�$���<����jk	������2��ก�	���	�����@������575�$�;����2�!�A7 ?C$�
�����ก	�
�82���"	ก !���������95	<��� <��4�������ก�	���	�����@������575�$�3	��3��	� ��#� electronics files 
4����กjk	��C$� �:#$����"������2ก�ก�����
��:#$���������	 

- �2#$�FC�ก�	����<�����	 3�$"����
���������	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"�������	"	
4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�ก�����	��
�����8�ก�A7
2����ก��	 1 5�$��2� �:#$�
���2ก����
��8�ก�A7�	2��	�����@������575�$�3�$
�������2
��"���n"��@���3�@����jk	� <������
�����
ก	��#�������A���
��8�ก�A7�@B "	ก�"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  ก��3�$�"�	��	3�$��� !�
�5#$�2��� "�<"��4�������	��� !��5#$�2��� ��������	
�� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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- �2#$��"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��������	���n"��������� <��:���23�$"�"�	�
�ก����	2�ก�� 
4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"�������	"	4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. 3�	� �:#$����2ก�3�	
ก	�����575�$� "�	�
��8�ก�A7�@B ก����	2�G	:���2 

- ����"	ก��������	<������n" 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��	��ก	�3������	2:���2
ก��"�	�
� (energize) ����8�ก�A7�@B �	2��@��4��	�����@������575�$��:#$�"�	�
� ���<"��4��
�"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�ก��ก	���	��ก	�  ก�A�2����8�8������3�$ !��5#$�2���
2�
�	2	�F��	��ก	�3������	2:���2ก��"�	�
�����8�ก�A7�@B 
��  4�� ก�. ��	��ก	�<3
���	2
��	2"�	��D 

 

5.4.4 ก	��ก�����0�������5����
���	-�	5��
���	��� 
 

-  ก�A� circuit breaker ��� ก�. 3�$"�	�
���	4�� !��5#$�2�������57�ก (trip) ���
2�3�	�
�	���8 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. <�� !��5#$�2������"�������4���3�$��� ��5��  F�	

2�:��	���84���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  ก���"�	��	3�$��� !��5#$�2������2ก�:�"	�A	��
3�������"�	�
���	
�� 1 ���@� <��F�	���"�	�
���	<�������?7�ก (trip) 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�.  <"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2������2ก�:�"	�A	"ก��	"�"�	�
�
���	2�ก�� 

- ก�A� circuit breaker ��� ก�. 3�$"�	�
���	4�� !��5#$�2�������57�ก (trip) <���"�	��	3�$
��� !��5#$�2������"���<����	���8�ก��4����
���	��� !��5#$�2��� 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���<"���	���8

���	���4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�  <���2#$� !��5#$�2���
����	��ก	�<ก�
�<������n"
:���2"�	�
���	
�� 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���<"��4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�  �:#$�
"�	�
���	4�� !��5#$�2��� 
 

5.4.5 ก	���������	�%#$��3#$�,�������
���	"	ก1����"�	��#$ �	�0�ก�7.5����


���	��� !��3#$�,��� ก�� ก�.   
 

-  ก�A� !��5#$�2�������ก	��������ก	����-����8�ก�A7�:#$��5#$�2�������"�	�
�3�$���
���	
"	ก<����"�	�
��#$  �	�8�ก�A74����������	�
���	��� ก�. 4�� !��5#$�2���"��������2!�3	�
���	 
(electrical parameter) 4��6!�7����82����
���	��� ก�. 3�	� <������
�������	2��n5��"	ก6!�7
����82����
���	��� ก�. ก��38ก���@� "C�"���	��ก	�
��  

 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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5.4.6 ก	�������� 
  �2#$�����ก	�"�	�
����ก	�
���	������ ��#����� ���
���	���ก	�
���	jk	� ���
<�������36
3� ��!�4G	����กu� 
2��	2	�F"�����:����	
���	
���:���:�   !��5#$�2�������"��< ก	�
��������	����
�� �:#$�5�����กY	����"�	�
���������2
��  ��	�����	��������<�����2	Aก	����
���� ก	�
���	������"�ก�	��"��3�	< ���2ก���Dก�A�
� ���"�2���H��������ก	�������	�����@ 

5.4.6.1   ก�7�-�$,�1 ก�	��
��������	 

  -  !��5#$�2��� ��D !���#�ก��������	���� (feeder) ��� !��5#$�2���3�$�F	�
���	
��	�B ����"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�ก�	���� 
���	 ���2	A����:���23�@����2!� <���	����������	�B 3�$�ก�$������4ก	��������ก��ก	��������

2����ก��	 1 5�$��2� 

 - �"�	��	3�$��� !��5#$�2��� "�����"�������2�����	2< 3�$ก�	��
�� <����	2
:���24ก	���������	���� (feeder) ���<�����F	�
���	  4����������ก�����2	A����3�$  ก�. 
<"��4��������� 

  - �2#$�FC�ก�	�����	3�$"�3�	ก	�������� �"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�. "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���  ��	��ก	���������	���� (feeder) ����F	�
���	��	�B �	2
< ก	�3�$
��ก�	��
�����3�3� 

 - �2#$� !��5#$�2��� 
����	��ก	��������<������n"  4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���  
<"��4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	����	 ���2	A���� <���	��������3�$�ก�$��������	�B 
3�$
����	��ก	��������4���@��@���� 

 - 4ก�A�3�$ ก�. :���2"�	�
�
���	2�ก���"�	��	3�$6!�7����82����
���	  
ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�  �:#$���	��ก	�"�	�
��	���� (feeder) 3�$����������<��
���F	�
���	
��3�3�  <���4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"��4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  
3�	� ���	 ���2	A����3�$"�	�
���	 :���23�@��	�������� <�����2!���	�B 3�$�ก�$������ 

 - 4ก�A�3�$2���	2"�	��D"����ก���กก	���������"�	��	3�$6!�7����82����

���	 ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�������	ก��3�$"�3�	ก	�������� 

5.4.6.2  ก�7�:0ก�:� 

  -  ก�A�;8ก�;�
2��	2	�F<"��4�� !��5#$�2���3�	�
��������	  �"�	��	3�$6!�7
����82����
���	 ก�.  �	2	�F�������3�$�5#$�2���������	�
���	��	�B 4����2	��2ก�����2	A
���� <�������A:#@3�$3�$����ก	��������
��3�3� ���
2�����<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�
������	 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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  - �2#$� ก�. 
����	��ก	��������<������n" 4���"�	��	3�$6!�7����82����

���	 ก�.  <"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�3�3� :���23�@����2!� ���	 ���2	A���� <���	��������
��	� B 3�$�ก�$������ 

  - 4ก�A�3�$ ก�. :���2"�"�	�
�
���	2�ก��  �"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$ !��5#$�2���3�	�  <������
�������	2ก	��#��"	ก !��5#$�2���ก�� "C�"�
��	��ก	�"�	�
���	4�� !��5#$�2���
�� 

 

5.4.7  ���,!����ก��ก	�"��-�	1 ��	�0���ก6	 
 ก�A�3�$ !��5#$�2���"�����������	��	�8���กY	 "�����"��3�	< ��	�8���กY	���4��ก	�
���	
������ ก�A� !��5#$�2���3�$�5#$�2�������������	�
���	3�$�����<����
���	 69 ��#� 115 ก�������7 4��
<"����	2������7
�3�$jk	���	�8���กY	����
���	 ก�A� !��5#$�2��� �5#$�2���������	�3�$�����<���� 12 ��#�  
24 ก�������7 4��<"����	2������7
�3�$ ก	�
���	����	�ก�	���4:#@3�$ 3�$ !��5#$�2�����@���!� ���4�����8
�	��������3�$��	��9����@ 

(1) 5#$���#���	<�������F	3�$3�$��	�8���กY	  
(2) �� <�����	���ก	���	�8���กY	 
(3) 5#$� !�����������	�	 ������8����8���4��5���" �	��������< ก	���	�8���กY	 

��H�ก	� <����@��ก	���	��ก	� 
(4) single line diagram ���ก��ก	���	�8���กY	 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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6. ก	�����0,�07=	%
���	 
 

6.1 �-�	 
 4ก	��������ก	�����������	�
���	  !��5#$�2���2���	3�$<����	2��� ��5��4ก	�45�ก�	����	

���	 <����
���	 ��	2F�$
���	 <����กY	�8AG	:
���	4����!�G	�4�กAl73�$ก�	�� �:#$�4�� !��5#$�2���
<�� !�45�
���	38ก�	�4����������	�
���	2�<���� ��	2F�$ <���8AG	:
���	��!�4�กAl72	��p	  
 

6.2 ���/0������. 
 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�����82<����
���	 power factor <����ก���:#$�2 v	�72��ก <��
��	2F�$ ��23�@����ก�	��2	��p	�#$3�$���ก	645�4�	�� A "8��5#$�2��� ��#�"8�������24����D
��	2
2	��p	<���กAl73�$ก�	�� 
 

6.3 ������ 
���ก�	��ก	�����82�8AG	:
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 

6.4.1  ก	�����0,�����1����
���	  
 ก	�
���	������"����2�������<����
���	 A "8��5#$�2���<ก� !��5#$�2��� 4�G	��

�ก��<���G	��;8ก�;� ������
��@ 
 

�����<���� 
�G	���ก�� �G	��;8ก�;� 

��	�$�	�8� ��	�!��8� ��	�$�	�8� ��	�!��8� 
115 ก�������7 106.4 117.6 96.0 123.0 
69 ก�������7 63.6 70.4 57.3 72.5 
24 ก�������7 21.8 23.6 21.6 24.0 
12 ก�������7 10.9 11.8 10.8 12.0 

230 ����7 214.0 237.0 209.0 240.0 
400 ����7 371.0 410.0 362.0 416.0 

 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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6.4.2 ก	�����0,��	 power factor 
 ก	�
���	�������������3H�m4�� !��5#$�2�������82��	 power factor �	23�$ก�	�� ?C$�

"�ก�	����D <����ก�A�
�  �:#$�ก	�����82<����กY	�8AG	:
���	4����������	�
���	  
  

6.4.3  ก	�����0,1����ก���%#$�,  
 !��5#$�2���"���������82
2�4�����	�<����ก���:#$�23�$"8�������2�ก�ก��	���"�	ก���	2

��H�ก	�����2�3�$ก�	��
��4 ���ก�	��กI�กAl7<����ก���:#$�2�ก�$��ก��
���	����G3H8�ก�"<��
�8��	�ก��2 (PRC-PQG-02/1998) ����	ก2�ก	�������8����ก�	��กI�กAl7<����ก���:#$�2z���ก��	�
�C@4�2� 4��2� �������45��	2;�����	�8����
� 

 

6.4.3 ก	�����0,G	�.,��ก 
 !��5#$�2���"���������82
2�4�����	�ก��<�<��<����v	�72��ก3�$"8�������2�ก�ก��	

���"�	ก���	2��H�ก	�����2�3�$ก�	��
��4 ���ก�	��กI�กAl7v	�72��ก�ก�$��ก��
���	����G3H8�ก�"<��
�8��	�ก��2 (PRC-PQG-01/1998) ����	ก2�ก	�������8����ก�	��กI�กAl7v	�72��กz���ก��	��C@4�2� 
4��2� �������45��	2;�����	�8����
� 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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7. ก	�����	�	��	��	,����=�� 

 
7.1 �-�	 
 4ก	���������	3�$�ก�$������ก������������	�
���	3�@�4���ก	���������	���ก	�
���	��
������#� !��5#$�2��� 2���	2"�	��D3�$"�����ก�	�����ก�������3�$5���"4ก	���������	 �:#$�4���ก����	2
����G��ก�� !�3�$��������	 ��23�@�����ก���	2�����	�
2�4���ก��ก���8�ก�A7��	�B4����������	�
���	 
<���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	 ก	�
���	������"C�
��"��3�	���ก�	��ก	�����	�	
��	��	2����G���C@ ?C$� !��5#$�2���"�������������	2���ก�	�����	���������� 
 

7.2 ���/0������. 
 7.2.1 �:#$�ก�	�����ก�������4ก	���������	4���ก����	2����G��ก�� !�3�$��������	ก���8�ก�A7

4����������	�
���	 ��#� !�3�$��������	ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	  
7.2.2 �:#$�����ก���	2�����	�
2�4���ก��ก���8�ก�A74����������	�
���	 <���8�ก�A73�$

�5#$�2���ก������������	�
���	 
 

7.3 ������ 
���ก�	��ก	�����	�	��	��	2����G���@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	� 
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �2#$� !��5#$�2���2���	2������7"���������	ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	 

4�� !��5#$�2���"��3�	�	�	�< ก	���������	 �	�5#$� !�����	�	 :���23�@��	��������3�$�ก�$������<"��4��
�"�	��	3�$���ก	�
���	������3�	�  

7.4.2  �2#$� !��5#$�2���
�����ก	��#���	2	�F���
��8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	
�� 
4�� !��5#$�2�����	��ก	��	2��@��������
��@ 

 7.4.2.1 ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  �	2	�F<�����ก
��
��D 2 5�����@��4�9� B 
������@ 

  7.4.2.1.1 ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  �:#$����
�
4���"�	��	3�$��������	 4����	��ก	��	2<�3	�����@ 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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- �	�<�3	�ก	������2ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$ � 
(switching order)  �����������G����� !���������	<��4��������82ก�������A3�$"�3�	�	 ���4����	C�FC�
���ก��6�ก��26	���7<����	2����G��  
    - ���"������2!���	�B 3�$"�45�4ก	������2��ก�	���	�����@������57
5�$� (switching order)  �5� <�3	�ก	�����575�$���	�����G	�4
����
�"	ก<����"�	��#$ ��#�ก	����
���������	����
���������	  
                 - ������	�����@������575�$� ��4<�����72 ���������D
��	2
���ก�กAl7<��2	��p	 <��4��<������2!�3�$45������2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  
���	����F��<����	�<ก�ก	����"��� 
    - �����A3�$"�3�	�	"�����2�ก	����
ก�����<���n��
���:#$�
2�4�����

����ก:���2<����	���	2���
ก����� ก�	ก��
��38ก���@� 
                 - :�"	�A	4�� <�4"��	������ก	������2��ก�	���	�����@������575�$� 
(switching order)  ���
ก������8�ก�A7�@ �2#$���	��ก	�����575�$����
�<������n" ������ก	����
ก
�����"���!�4��กYA�:���23�$"�4���"�	��	3�$��������	
�����
2�2�
�������	2	3�@�3	���� <��
3	����2 
    - �����A������ก	�����575�$����
����������� earth switch (F�	�����A
���ก��	������@� earth switch) 38ก���@�4�����A��������	3�$�"�	��	3�$"���������	 ���ก����� earth 
switch �������"�����	<����
���	�3�	ก��6!�7ก����2� 
    - ���กก	������2��	�����@������575�$��:#$�����8�ก�A7
���	3�$�5#$�2���
�����	� !��5#$�2���ก������������	�
���	 4����� circuit breaker �����A3�$�ก�$���������<����jk	���ก
ก�� <������ disconnecting switch �����A3�$�ก�$������ ���<����jk	���ก��D��	������2	 ����"	ก�@"C�
"���� earth switch �����A3�$�ก�$������ ���<����jk	���D��	����8�3�	� 
   7.4.2.1.2 ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) �:#$�"�	�
�
ก��� ����"	ก�"�	��	3�$��������	���n"��������� 4����	��ก	��	2<�3	� ?C$�2����กก	������2��	���
��@������575�$�4������8�ก�A7
���	3�$�5#$�2��������	� !��5#$�2���ก������������	�
���	����@  4����� 
earth switch �����A"8��5#$�2��� ���<����jk	���กก����D��	���<�ก <������ disconnecting switch �����A
3�$�ก�$������ ���<����jk	���D��	������2	  ����"	ก�@"C�"���� circuit breaker �����A3�$�ก�$������ ���<����
jk	���D��	����8�3�	� 

7.4.2.2 ����"	กก	������2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) ���n" "�����
4�� !�2���		"�82�����	2��������	2F!ก���������ก�	���	�����@������575�$� (switching order) �@38ก
���@� ��� !�"�������2 <�� !��82�������
2���D�8���������ก� <�� !��82���������D !�3�$2��8A�2����
�����
�89	��	2:���	5��99�����6�ก� <��������D !�3�$2���	3�$��� ��5��4�	��	3�$������� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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7.4.2.3 ����"�������ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 3�$
�����ก	����"<��
��	2������<��� 4��ก���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก��FC����I������	"��� 
2����ก��	 5 �� 

7.4.2.4 ก	�����	�	ก	��������ก	��	2��ก�	���	�����@������575�$� (switching 
order)   

- �2#$�FC����������ก	��	2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)   !�
�5#$�2�������6CกY	<�����"�����ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  ������� �	2	�F
�I�����
��"���4����	��ก	���ก���@� �#$��"	ก�	����@��F	��8�ก�A73�$�����2
���	"����$�<���
� ก�A�
��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 3�$�����2
��ก����	�@
2���������ก���F	��8�ก�A7
�E""8��4��<ก�
���ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 4����������ก���F	��E""8��<������
<"��4��6!�7����82����
���	3�	�������	ก����������	 

-  !��5#$�2�����������	�	ก��6!�7����82����
���	 ก�����$2ก	�����575�$� ���

���������	 �	2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 3�$
��"�������2
�� 

-  !��5#$�2���"���������	�	<���I������	2��ก�	���	�����@������575�$� 
(switching order) ���6!�7����82����
���	 4���3�$�5#$�2������	���D��	�����@�������������� 

- 6!�7����82����
���	"�����	�	 !��5#$�2���4���I������	2��@��4 
��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  3�$
��"�������2
��<�����@�<����	���<�ก 
�"FC���	���
�8�3�	�  �ก���ก�A�2����8"�	��Dก��3�����������$���	�����@������575�$� 6!�7����82����
���	"�
����	�	ก�� !��5#$�2�����Dก�A�
� ���4����	��ก	��I�����ก	����-����8�ก�A7 �	2ก	���$�ก	����
6!�7����82
���	��D��@��  

- ก	��������ก	���$�ก	� ก	�����ก�	5#$��8�ก�A7"��������ก������5#$�<��
�2	����
ก����� �	23�$ก	�
���	������ก�	�� 

-  !��5#$�2����2#$�
�����ก	���$�ก	�4����	��ก	��	2��	�����@������575�$� "�����
3���	�����@������575�$��@38ก���@��:#$�����ก�ก	��#$��	�3�$
2�5���"<�����ก� 

-  !� �5#$�2�������<����#��กn���	���#� (tag) ก���8�ก�A73�$ �5#$�2���3�$
��
��	��ก	��	2��	�����@������575�$�38ก���@� �:#$���	2����G�� ���2���<�����กก	�<����#��กn���	�
��#�����@ 

   * ��	�<�� �2	�FC� 0����	� (prohibition sign) ��	2���
ก������@��D
���	�1 45���	����<��3�$����8�ก�A73�$����$��F	�"	ก�ก��3�$�����D��� �#$��"	ก2����8"�	��D��#�2�
ก	�3�	�	 

   * ��	������ �2	�FC� 0����	� (prohibition sign) ��	2���
ก������@
��D���	�1 45���	����<��3�$����8�ก�A73�$����$��F	�"	ก�ก��3�$�����D��� �#$��"	ก2����8"�	��D
��#�2�ก	�3�	�	 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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   - �2#$� !��5#$�2����������ก	��	2��	�����@������575�$� <������@�����n"4��<"��
���	3�$��	��ก	� :���2��3Cก���2!�
��4������ !��5#$�2���  

- ����ก	���	��ก	��	2��	�����@������575�$� ���
��:#$�4�� !���������	<���
���n" ����
�����ก	��#��"	ก6!�7����82����
���	<�� !��5#$�2���38ก���@� ก��"��89	�4���"�	��	3�$���$2
��������	
�� 

- ����"	ก�"�	��	3�$��������	 ��������	<������n" ก��ก	�����575�$�"�	�
�ก���
����
�����ก	��#��"	ก6!�7����82����
���	<�� !��5#$�2���38ก���@�  

-  !��5#$�2����������"�����������82<������ก���� !��5#$�2���4����!�4�G	:
:���245��	 ก�����$2ก	�����575�$�"�	�
�ก��� 

7.4.3  !��5#$�2���������3Cก�	�����������ก	��������4<������@��ก	���������	38ก���@�  
7.4.4 �	ก !��5#$�2���2�����������#���n��	��	�����@������575�$����ก	���������	�@
2�

F!ก����4�����������
����6!�7����82����
���	3�3� 
7.4.5  !��5#$�2���"�������������	ก���8�ก�A74����������3�$��� ��5���3�	�@ �ก���ก�A�

��D�8�ก�A73�$�5#$�2����!�<�� in-line connection ����
�����ก	��89	�"	ก6!�7����82����
���	ก��
38ก���@� 

7.4.6  !��5#$�2���������������	2���ก�	���#$B 4���3�$�ก�$���������	���������� 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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8. ก	�����,� ���"��� 1���I�	���"����������	�
���	 

 
8.1 �-�	 

4ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������2���	3�$4ก	�����2����"��� <��
�j�	���"����������	�
���	 �:#$���กY	�8AG	:
���	4����!�4�กAl72	��p	 ��23�@�����82ก	�"�	�

���	4����D
����	�2������3H�G	: ���ก�	���@"C�
��ก�	�����ก�กAl7��	�B 4��ก	�����2� ���"��� 
<���j�	���"����������	�
���	�	2	�F��	��ก	�
�����	�2������3H�G	: <��5�����กY	��	22�$��
��23�@���	2�5#$�F#�
���������
���	4��2	ก�C@ 

 

8.2 ���/0������. 
 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�����2� ���"��� <���j�	���"����������	�
���	���ก	�
���	
������4���	2	�F��	��ก	�
�����	�2������3H�G	: �:#$�5�����กY	��	22�$�� �8AG	: <����	2�5#$�F#�

���������������	�
���	4�����C@ 
 

8.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����2� ���"��� <���j�	���"����������	�
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	�  
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก	�
���	������ �����3H�m4ก	����"����8AG	:
���	 A "8�������2 �	2

�������	3�$ก	�
���	��������n�2��� ��� !��5#$�2���"�������	����	2����ก<�����	���2ก��
�"�	��	3�$���ก	�
���	������4ก	����	���"���  

8.4.2 �	ก2�ก	�������"	ก !��5#$�2���4��2�ก	�����2��8AG	:
���	 ก	�
���	������"����
��	45�"�	�"	ก !��5#$�2���3�$������ 

8.4.3 �	ก �ก	����"���:���	 !��5#$�2�����	��ก	�4�B 3�$��� �4���8AG	:
���	
2���D
�
�	2���ก�	��4��� 6. (ก	�����82�8AG	:
���	) ก	�
���	������"�3�	����#�<"��4�� !��5#$�2���
<ก�
��:#$�4���8AG	:
���	��D
��	2���ก�	�� �	ก
2��	2	�F��	��ก	�<ก�
�
�� ก	�
���	������
�����3H�m4ก	�������#$��ก�	���
���	 ��#�����������	�
���	��� !��5#$�2�����ก"	ก����������	�

���	���ก	�
���	������
�� �:#$���กY	������8AG	:
���	4����!�4�����3�$��2	��2 
2���� ��������
 !�45�
���	�	��#$ 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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8.4.4  !��5#$�2��������!<�<����	�8���กY	�8�ก�A7"�	�
���	 �8�ก�A7����82<������ก�3�$�5#$�2���
ก������������	�
���	4��:���245��	��!��������	�	2���ก�	��ก	��5#$�2�������������	�
���	 

8.4.5  !��5#$�2��������!<�<����	�8���กY	�������-������2!�����
ก���#��8�ก�A7����82
����
ก� 3�$�5#$�2���ก��6!�7����82����
���	4��:���245��	��!��������	  

8.4.6 ก�A�3�$�������-������2!�����
ก���#��8�ก�A7����82����
ก� ��� !��5#$�2���
2�
�	2	�F������ก��6!�7����82����
���	
�� ก	�
���	������"�<"��4�� !��5#$�2���3�	� <�� !��5#$�2���
"�����"������"�	��	3�$���	���2���"���:���2ก���"�	��	3�$���ก	�
���	������ <���	ก �ก	�
���"���:���	��������82����
ก���� !��5#$�2���5�	�8�  !��5#$�2���������	��ก	�<ก�
�4��<������n"
�	2	�F45��	
����D�ก�� G	�4 30 ��  �	ก !��5#$�2������
2��	2	�F��	��ก	�<ก�
�
��G	�4 30 �� 
��"	ก��3�$���":���	��������82����
ก���� !��5#$�2���5�	�8�  ก	�
���	�����������3H�m4ก	�
���	��	��ก	�<ก�
� ������8� ��#�"���	����4�2������@�45��	 ��������	45�"�	�"	ก !��5#$�2��� 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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9. ก	�-��������  
 

9.1 �-�	   
ก	�3��������  ��Dก	�3������#�3������	��ก	�4�B ��� !����89	�3�$�ก�$������ก��

�8�ก�A74�B 3�$�5#$�2���ก������������	�
���	 G	�����"	ก3�$ !���45����ก	�
������89	�4���5#$�2���
���#$��ก�	���
���	��#�����������	�
���	�#$���	ก������������	�
���	<��� ��#���Dก	���3����
���ก	�
���	������ ก��ก	��5#$�2������	ก������������	�
���	  

 

9.2 ���/0������. 
�:#$�ก�	����H�ก	�4ก	�����	��ก	�3�������� �:#$�����ก�
2�4������������	�
���	  !���

45����ก	�<�� !�45�
���	
����� �ก��3�3�$�	"ก��4���ก����	2�����	�ก���8�ก�A74����������	�
���	 
<���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	
��  

 

9.3 ������  
 ���ก�	��ก	�3���������@45�ก�� !���45����ก	�38ก�	� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 

9.4.1  !���45����ก	�3�$2���	2������7"�3�������������#$��	������3��������ก��ก	�

���	���������	���� 3 ��#�ก��ก	�3��������  

9.4.2 ��	����3�$�#$��3���������������ก������ ���F8������7  ������  ��@��ก	�
��	��ก	� <�� �ก��3�3�$�	���	"��ก���C@  

9.4.3 �	ก���2!�3�$�#$��	������3��������
2��:���:�   ก	�
���	�������	2	�F�����2!�
�:�$2���2
��  ���ก	�
���	������"�
2��89	�4����	��ก	�4�B"ก��	"�
��������2!�3�$�:���:�"	ก !�
��45����ก	� 

9.4.4 ก	�
���	������"�<"�� �ก	�:�"	�A	4�� !���45����ก	�3�	�G	�4 30 ����"	ก
��3�$�#$��	���� <��
�������ก�	����F�� 

9.4.5 �2#$� !���45����ก	�
������89	�"	กก	�
���	������4��3��������
��   !���45�
���ก	��������< ก	�3����  ?C$����ก��������	�����@��ก	�����575�$�  �������	ก	�3���� �	�5#$�
��� !�3�$�ก�$������4ก	�3����  <���#$B �	23�$ก	�
���	��������n���4��ก��ก	�
���	������
G	�4  7 �� ��"	ก��3�$
�����ก	�<"�� ��89	� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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9.4.6  ก	�
���	������"����	��	��ก	�3�����8�ก�A7"�	�
� ��������82 ��������ก� 
�����#$��	� �������-������2!�����
ก� <��ก	�3�����8AG	:
���	��� !��5#$�2��� G	�����"	ก !�
�5#$�2���
�������@�<��3�����8�ก�A7"�	�
� ��������82 ��������ก� �����#$��	� �������-������2!�
����
ก� <��3�����8AG	:
���	<������n" ��� !��5#$�2�������<"��4��ก	�
���	������3�	�������	
���	���� 14 �� 

9.4.7 ����"	ก3�$ !���45����ก	�3��������<������n"  !���45����ก	�����"��3�	�	��	��8� �
ก	�3���� 4��ก	�
���	������3�	�G	�4 15 ��  ����	��	��8� �ก	�3�����������ก������ 
���2!�����8�ก�A7<������3�$3�	ก	�3����  �ก	�3����   ��23�@� �ก��3��������������	�
���	 
 !�45�
���	 <�� !��5#$�2����	��#$ 

9.4.8 ก�A�3�$2���	2�����	��ก���C@"	กก	�3����������� !���45����ก	�  !���45����ก	�����
��D !���� ��5����	��	2�����	�3�$�ก���C@3�@��2� 

9.4.9 ก�A�3�$ก	�
���	��������D !���3���� ��#���	��ก	�4�B �ก��#�"	กก	�
��	���	�	2�ก���:#$��:�$2��	22�$��<����	2�5#$�F#�
���������������	�
���	 ก	�
���	������
"���	��ก	�"��3�	����ก��ก�� !�3�$�ก�$��������Dก�A�B 
� 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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10. ก	�ก�	��3#$�1���,	����
ก�����-�$�3#$�,���ก������������	�
���	  
 

10.1 �-�	 
 4ก	��������ก	�����������	�
���	 "�	��D����2�ก	�ก�	�����ก�กAl7ก	�����ก5#$�<��
�2	����
ก�������	�B 4��F!ก�������ก��:#$�4��ก	���������	����82�8�ก�A72������3H�G	: <��2�
��	2����G��  ���ก�	���@"C�
��ก�	�����ก�กAl7��	�B 4ก	�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����3�$
�5#$�2���ก������������	�
���	�:#$�45�4ก	�����82�8�ก�A7�����	�ก����
� 
 

10.2 ���/0������. 
10.2.1 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����3�$�5#$�2���ก������

������	�
���	 �	23�$ก	�
���	������ก�	�� �:#$�4��2�5#$�����ก3�$F!ก�������ก� 
10.2.2  �:#$�4���ก����	2����G��4ก	���������	����82�8�ก�A74����������	�
���	 ��#�

�8�ก�A73�$�5#$�2���ก��������	�
���	 
 

10.3 ������ 
���ก�	��ก	�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����3�$�5#$�2���ก������������	�
���	�@45�ก�� !�

�5#$�2���38ก�	� 
 

10.4 ก	���	��ก	� 
10.4.1 ก	�
���	������"���D !�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����4��ก���8�ก�A73	�
���	

38ก5��3�$�5#$�2������	ก������������	�
���	 �	23�$ก	�
���	������ก�	�� ?C$�5#$�<���2	����
ก���
�����ก��	�"���D5#$�<���2	�����;:	�����8�ก�A7<��
2�?@�	ก� 

10.4.2 ก	�
���	������"���D !�"��3�	 ������������	�
���	4���3�$2���	2�ก�$������ก�� !�
�5#$�2����	��@B ��� !��5#$�2����������2���	��������3�$�ก�$������4��ก��ก	�
���	������ �2#$� !���45�
���ก	��#$��	������3�������� 

10.4.3 �2#$�2�ก	������@��8�ก�A74�2��:�$2���2 3�$"��5#$�2������	ก������������	�
���	��#�2�ก	�
"��������8�ก�A74ก	��5#$�2���4�2�4�� !��5#$�2���<"��4�� ก	�
���	������ก�	��5#$�<���2	����
ก���
�� ก����	��ก	������@���#�"�������4�2�38ก���@� 

10.4.4  !��5#$�2���������D !���� ��5��4ก	�"��3�	< �5#$�<���2	����
ก����� �	23�$ก	�

���	������ก�	�� <�������@�
������	2��	<�������8�ก�A7�@ ����	2	�F����ก�8��n
��5���" 
��23�@�2���	3�$�����!<�<����	�8���กY	4����!�4�G	:����!���2� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

 

 

           ��	 28  ก	�
���	������ 

 10.4.5  !��5#$�2���"�������	����	2����ก38ก���@�3�$�"�	��	3�$���ก	�
���	���������	
���"�����	2F!ก���������	<��������@� 5#$�<���2	����
ก�����



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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11. ก	���-Lก1��"��������,!�ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

11.1 �-�	  
 ก	���3Cก<��"��������2!�ก	��������ก	�����������	�
���	��Dก	���3Cก���2!�ก	���������	
��	�B 3�$�ก�$������ก��ก	��������ก	�����������	�
���	  ��23�@�ก	���3Cก��	:	�	2�����7��	�B 3�$��	��93	�
����
���	��� !��5#$�2��� �:#$�45���D���2!�4��ก��ก	�
���	��������	���������	��7ก	��������ก	�����
������	�
���	3�@�4�G	���ก�� �G	���ก�����8 ���ก�� <���G	���ก�����8�������3�$3�	4��
���	��� 
 

11.2 ���/0������. 
 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	���3Cก<��"��������2!�ก	��������ก	�����������	�
���	��� !�

�5#$�2���  
 

11.3 ������ 
���ก�	��ก	���3Cก<��"��������2!�ก	��������ก	�����������	�
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	�  

 

11.4 ก	���	���	 
11.4.1  !��5#$�2���"�������3Cก���2!�ก	��������ก	�ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	  

��23�@���	:	�	2�����7��	�B 3�$��	��93	�����
���	 <��3�$ก	�
���	������ก�	�� 3�@�4�G	���ก�� 
�G	���ก�����8 ���ก�� <���G	���ก�����8�������  

11.4.2  !��5#$�2���"�����������2!�4��ก��ก	�
���	�������	2�������	3�$ก�	�� 
11.4.3 ���2!�ก	��������ก	�ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	3�$����<"��4��ก��6!�7

����82����
���	3�	�"�������D
��	23�$ก	�
���	������ก�	�����2��	����������D���	���� 
����@ 

(1) �G	���ก�����8 ���ก��  !��5#$�2�������<"�����8ก	�A74��6!�7����82����
���	
3�	�4��#@�������3�3� ����"	ก�@ !��5#$�2���������3Cก��	ก�	����	
���	"��� ��#�ก�	����	
���	��
<�ก3�� ��#������<���� ��#�ก��<�
���	 ��#� power factor  ��#���	2F�$
���	3�$ ���ก�� ���	3�$�ก���C@
<�����	3�$���8ก	�A7ก����!��G	���ก�� �	������������8�ก�A73�$3�	4���ก���G	�� ���ก�� <�����2!�"	ก58�
<"�����8 :���23�@��	���8<��<�3	�<ก�
� 

(2) �G	���ก�����8�������3�$3�	4��
���	��� !��5#$�2�������<"�����8ก	�A74��6!�7����82
����
���	3�	�4��#@�������3�3� ����"	ก�@  !��5#$�2���������3Cก���8ก	�A7���2��	�����������5#$�
<���2	����
ก���������8�ก�A73�$3�	�	 <�����	3�$�����"� �����7<��58�<"�����8 (alarm annunciator) 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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��	��	2����$�<������ก�	����	
���	"��� ก�	����	
���	��<�ก3�� �����<���� ก��<�
���	 power 
factor <����	2F�$ 4�A�3�$�ก������������ �	���83�$3�	4���ก������������ ��#��	���83�$:����Yp	
��4
�A��@��23�@���	2�����	�3�$�ก���C@ �������	3�$ !��5#$�2���:���2��#��	���	"��5#$�2������#$��ก�	���
���	
���	����������	�
���	 <���G	:�	ก	6�A�3�$�ก������������ 

 (3)   !��5#$�2���������3Cก<��"���กn����2!�3�$��	��ก	��ก�$������ก������ก	�"�	�
� 
���ก��	� ���"���กn�
�����	������D�������	 5 �r 
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 ��	 2 ก	�
���	������ 

�������ก	�
���	��������	����  

���ก�	��ก	�������ก	�����������	�
���	 

�.�. 2551 

1. ��	&��	�$�'( 

A����������	�
���	B ��	���	���	   ����*��
���	��4�����7�	��	�
���	���ก	�
���	 
                                                         ������ 

A<C�)��ก��ก�7ก	�
���	B   ��	���	���	 <C�
���!����(?	&ก	�)��ก��ก�7ก	�
���	 ��4�<C�#�5

���!�ก	��ก���
��&��������(?	&ก	�)��ก��
ก�7ก	�
���	#�5<��& 7!����
���	 7!�*�� 7�	��	�
���	 
��4� ����(�����
���	 &	�"���	��!??!&�ก	�
)��ก��ก�7ก	�"�!��	 ". . 2550   

A<C����
���	B   ��	���	���	 <C�#�5#�	*!??	D41�
���	ก!�ก	�
���	������ 
A<C���������ก	�B ��	���	���	 <C�)��ก��ก�7ก	�
���	#�5���(?	&��45��&��   ���45��

ก� 	 ���
��� 	  ��4���� ������� 	� 
��� 	��� <C�
)��ก��ก�7ก	�
���	���	ก!�����������	�
���	
���ก	�
���	������ +��/��4�<C����
���	#�5��
�(?	&��45��&�����45��ก�	���
���	���	ก!�����
������	�
���	���ก	�
���	������ 

A<C���45��&��B ��	���	���	 <C�)��ก��ก�7ก	�
���	 #�5
���!��(?	&7	กก	�
���	
�����������45��&�����45��ก�	���
���	��4�����
������	�
���	���<C�)��ก��ก�7ก	�
���	 ���	ก!�
����������	�
���	���ก	�
���	������ +��/
��4�<C����
���	#�5
���!��(?	&�����45��&�����45��ก�	���

���	���	ก!�����������	�
���	���ก	�
���	��
���� +��<�	ก	�#�*��ก	���45��&��&	�#�5ก	�
���	
������ก�	��+��� 
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���	��������	���� ���ก�	��ก	�������ก	�����������	�
���	 
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���	������ 

 A<C�<��&
���	�	���Fก�	กB ��	���	���	 <C�)��ก��ก�7ก	�
���	 #�57�	��	�
���	���ก!�ก	�

���	������ &	��������ก	��!�D41�
���	7	ก<C�<��&

���	�	���Fก�	ก 

A<C�<��&
���	�	���FกB ��	���	���	 <C�)��ก��ก�7ก	�
���	 #�57�	��	�
���	���ก!�ก	�

���	GH	�<��&+���)���# 
#� &	��������ก	��!�D41�

���	7	ก<C�<��&
���	�	���Fก 

A7(��!�D41�
���	B ��	���	���	 7(�#�5&��&!1��	&��!�
���	#�5<C�<��&
���	�	���Fก�	ก 
7�	��	�
���	���ก!�ก	�
���	��������4�7(�#�5<C���
������ก	��!�D41�
���	7	กก	�
���	������ 

A������ก
�ก�ก����������
���B �����������     ������ก
�ก�ก����������"���	��!??!&�ก	�
)��ก��ก�7ก	�"�!��	 ". . 2550  
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���	������ 

2. �$)*+,��#��(-�������) 

2.1 �$)*+,��#��( 

���ก�	��ก	�������ก	�����������	�
���	I�!��1 ���!&'()��*��$�"45�ก�	�������&+��
+�#	��ก	���	��ก	����(?	&��45��&��ก!�����������	�
���	���ก	�
���	������ *�	��!�<C���
������ก	�����ก	��	�+<+����	��ก	� �"45����ก	�������ก	�����������	�
���	�)J
)������	�
���������+���)J9��� 
��*��<�ก��#�&������������	�
���	+��<C�������ก	�����������	�
���	�	�
�45  

 
2.2 �����) 

���ก�	��ก	�������ก	�����������	�
���	I�!��1���ก!�<C���������ก	�#(ก�	��!��1 

2.2.1. <C�<��&
���	�	���Fก (Small Power Producer, SPP) 

2.2.2.  <C�<��&
���	�	���Fก�	ก (Very Small Power Producer, VSPP) 

2.2.3. <C����
���	#�5�����45��ก�	���
���	 

2.2.4. <C�)��ก��ก�7ก	�
���	�	��45 

3. �$ก/0�ก	�������ก	� 

ก	�
���	������7�������ก	�����������	�
���	 ��!ก./��!�&��
)�1 

3.1 �!�D41�
���	7	ก<C�<��&
���	�	���Fก�	ก#�5<��&
���	&	��!ก./�ก����ก	�<��&7	ก

"�!��	��(������4�����<��&"�!��	��	����+��
���	����ก! (Cogeneration ��4� Combined Heat 

and Power: CHP)  #�5��)���	/"�!�
���	�*��	� &	��������ก	��!�D41�
���	7	ก<C�<��&
���	�	���Fก

�	ก   

3.2 �!���45��&�����45��ก�	���
���	���<C����
���	#�5����	�)��*��$7�&��&!1����45��ก�	���
���	�"45�
<��&"�!�
���	������+�����(?	&��45��&��ก!�����������	�
���	 ��4��!���45��&������������	�

���	���<C�)��ก��ก�7ก	�
���	�	��45   

3.3 �!���45��&�����45��ก�	���
���	���<C�<��&
���	�	���Fก Dd5�#�	*!??	7�	��	�
���	���ก!�ก	�

���	GH	�<��&+���)���# 
#� 
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4. ��ก#	��ก	���������ก	�����������	�
���	 
ก	���������ก	�����������	�
���	 ���<C���������ก	��45��ก*	����ก	�
���	���������

)�������	��)J
)
�����ก	�������ก	�+��ก	������	��$<�ก��#�&������������	�
���	���ก	�

���	�������!��1 
 

4.1 ก�/�<C�<��&
���	�	���Fก�	ก 
+����	��7�	��	�
���	&	�*�5�+�#�5 1 #�5<C���������ก	�
����ก	���	�'Cก&���&	�
ก@��	�+��� #�5��	����<C�����		7��	�&	��!�*4��!����7�#��������.!#e ��4�
<C��!������		7&	��!�*4������		7 
 ก�/�<C����
���	#�5�����45��ก�	���
���	, <C�)��ก��ก�7ก	�
���	�	��45+��<C�<��&
���	�	�
��Fก 
+����	����45��&������������	�
���	&	�*�5�+�#�5 2 #�5<C���������ก	�
����ก	���	�
'Cก&���&	�ก@��	�+��� #�5��	����<C�����		7��	�&	��!�*4��!����7�#�����
���.!#e ��4�<C��!������		7&	��!�*4������		7  

4.2 f	"'�	���!กg	+*��ก	���&!�&+��+*��*'	#�5��C����<C���������ก	�#�5�)J�(���
9����	 ��4��/���4�ก�(���(��� ��4���	��(�*��*	�!?
��7�#�����&	�)�����
ก@��	�+"��+��"	/���$  

4.3 f	"'�	���!กg	+*��ก	��)J�&��(���+���!&'()��*��$����&��(��� ('�	��)���<C������
���ก	�#�5�)J�&��(���  
#!1��1���<C���������ก	���4�<C��!������		7�)J<C��!������	�'Cก&��������ก*	�#�5����45
&��ก	�
���	������  

4.4 �!�*4������		7���<C��45ก��#�	ก	�+# ('�	��)  
 

5. �$2)�ก	���������ก	�����������	�
���	 

<C���������ก	�#�5)��*��$7���������ก	�����������	�
���	���ก	�
���	������&	���� 3 
*	�	�'�45��ก*	�
��#�5 #�5#�	ก	�ก	�
���	��������&�	ก<C���������ก	�&���ก	��	���������"�5��&�� 
�)��&��&��*��'	����&��
��#�5   GH	�� �.gก�7"�!�
���	 ก	�
���	������ ���#�5 121 '7!ก��"�� 
��&"���� ก�(��#"��	�� 10200 �#� !"#$ 02-223-1628 ����	#�	ก	�  
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���	������ 

5.1 34�3��)
���	�	���5ก&	ก 

5.1.1 ก	�
���	������7�+7��<�ก	�"�7	�/	�!�D41�
���	
)�!�<C���������ก	��)J�	��!ก./$
�!ก.� f	�� 45 �! !�7	ก�!#�5ก	�
���	������
���!�����C�)��ก��ก	�"�7	�/	���'�� #!1��1 �
ก�/�#�5
����ก	�ก��*��	� )�!�)�(�����������	����ก	�
���	������ก	�
���	������7�+7��
�	����������	���7�	����#�	�f	�� 15 �! !�7	ก�!+7��<�ก	�"�7	�/	 

5.1.2     <C���������ก	�7�&���#�	*!??	D41��	�
���	ก!�ก	�
���	������f	�� 60 �! !�7	ก
�!#�5ก	�
���	������+7��<�ก	�"�7	�/	�!�D41�
���	 �	ก"�ก�	���1<C���������ก	�
���	#�	*!??	ก	�
D41��	�
���	ก!�ก	�
���	���������'4���	��	�����<C���������ก	��	�!1�)J�!�ก���ก  

 �ก	��1<C���������ก	�&���7!�*��+<�	ก	���	��ก	�ก��*��	����
���	���ก	�
���	
��������F���ก����	�*!??	 #!1��1��!�7	ก��	��*!??	+��� ก	���	��ก	�ก��*��	����
���	

������	��4���	&	�+<�	 ก	�
���	��������*��*�#9�:�ก	��ก���ก*!??	 

5.1.3 <C���������ก	�7�&���*��+��ก	�&��&!1��()ก�/$
���	"�����	�����������ก	�
���	������
"�7	�/	�����	���F���ก��ก	�&��&!1��()ก�/$
���	 #!1��1ก	���ก+��&��&!1��()ก�/$
���	7�&����)J
)
&	���!ก�� �ก���#�5ก�	������ก�	���ก�5��ก!�ก	���45��&������������	�
���	 

5.1.4 <C���������ก	�#�5&��&!1��()ก�/$
���	+��� 7�7�	�
���	���	����
����45�ก	�
���	������
��
&��7*��ก	���45��&������
���	+���()ก�/$#�5&��&!1� &���7+<)@��!&�ก	���45��&��&	����ก�	��ก	�
��45��&������������	�
���	+�����ก�	��ก	�)@��!&�ก	�����������	�
���	 ���ก	�
���	������7�
��	��ก	�&��7*�����+����*�F7f	�� 30 �! !�7	ก�!#�5<C���������ก	�+7����	�)��*��$���ก	�
���	
���������	&��7*������
���	ก��7�	�
���	���	����  

  5.1.5 <C���������ก	�7�&����	�!�*4��!����ก	��(?	&���ก��*��	�����	&��&!1����45��ก�	���

���	 ���(?	&<��&+��7�	��	�
���	7	ก�����	#�5 �ก�5������ ���(?	&#	�*�5�+������+��
���(?	&�45i &	�#�5กj��	�ก�	���	+*��ก!�ก	�
���	������������	
�����ก��	 15 �!#�	ก	� 
ก���!���5�&���45��&��+��/��4��!���5�&�D41��	�
���	 

  

  5.2 34����
���	'�6&����76��ก�	���
���	 34�,��ก��ก�8ก	�
���	�	��76-��34�3��)
���	�	���5ก 

5.2.1 ก	�
���	������7�+7��<�ก	�"�7	�/	�!���45��&������������	�
���	
)�!�<C������
���ก	��)J�	��!ก./$�!ก.� f	�� 45 �! ก�/�<C����
���	#�5�����45��ก�	���
���	 +��<C�)��ก��ก�7ก	�
���	
�	��45 ��4�f	�� 90 �! ก�/�<C�<��&
���	�	���Fก !�7	ก�!#�5ก	�
���	������
���!�����C�
)��ก��ก	�"�7	�/	���'��  
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���	������ 

5.2.2 <C���������ก	�7�&���*��+��ก	�&��&!1��()ก�/$
���	"�����	�����������ก	�
���	������
"�7	�/	�����	���F���ก��ก	�&��&!1��()ก�/$
���	 #!1��1ก	���ก+��&��&!1��()ก�/$
���	7�&����)J
)
&	����ก�	��ก	���45��&������������	�
���	  

5.2.3 <C���������ก	�#�5&��&!1��()ก�/$
���	+��� 7�7�	�
���	���	����
����45�ก	�
���	������
��
&��7*��ก	���45��&������
���	+���()ก�/$#�5&��&!1� &���7+<)@��!&�ก	���45��&��&	����ก�	��ก	�
��45��&������������	�
���	+�����ก�	��ก	�)@��!&�ก	�����������	�
���	 ���ก	�
���	������7�
��	��ก	�&��7*�����+����*�F7f	�� 30 �! !�7	ก�!#�5<C���������ก	�+7����	�)��*��$���ก	�
���	
���������	&��7*������
���	ก����45��&�����	����  

  5.2.4 <C���������ก	�7�&����	�!�*4��!����ก	��(?	&���ก��*��	�����	&��&!1����45��ก�	���

���	 ���(?	&<��&+��7�	��	�
���	7	ก�����	#�5 �ก�5������ ���(?	&#	�*�5�+������+��
���(?	&�45i &	�#�5กj��	�ก�	���	+*��ก!�ก	�
���	������������	
�����ก��	 15 �!#�	ก	� 
ก���!���5�&���45��&�� 

 #!1��1 ก	���	��ก	�&	���� 5.2.2 'd� ��� 5.2.4   
�����ก!�<C���������ก	�#�5�)J<C�)��ก��ก�7ก	�

���	�	��45 

 

6. ��$ก�ก0:(-����76�
�ก	�������ก	�����������	�
���	 

ก	�
���	������7�"�7	�/	�!���45��&��+��/��4��!�D41�
���	7	ก<C���������ก	�#�5����!�+��

)@��!&�&	����ก�	��ก	�������ก	�����������	�
���	 ���ก�	��ก	���45��&������������	�
���	+��

���ก�	��ก	�)@��!&�ก	�����������	�
���	    

�"45���	��!5��+����	�)���f!��������������	�
���	 ก	�
���	������*��*�#9�:
&��7*���()ก�/$)���ก! �	&��!�
���	 �(/f	"
���	#(ก)k��4�&	�#�5ก	�
���	��������F*����  
+��ก�/�#�5��ก	�+ก�
� )�!�)�(� �����<C�������ก	���	��ก	���45�
���!�+7��7	กก	�
���	�������)J�	�
�!ก./$�!ก.� 
 

7. ��	���8�	�-����76�
��ก	���	����� 
 
 ก	�
���	�����������	���7�	��ก	�������ก	�*�	��!�<C�<��&
���	�	���Fก�	ก�)J
)&	�
�������ก	��!�D41�
���	7	ก<C�<��&
���	�	���Fก�	ก +��<C�<��&
���	�	���Fก�)J
)&	��������ก	��!�
D41�
���	7	ก<C�<��&
���	�	���Fก  
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���	������ 

*�	��!�<C���������ก	�#�5�)J<C����
���	#�5�����45��ก�	���
���	����45��&��ก!�����������	�
���	 
ก	�
���	������7������	���7�	��I"	�ก	�&��&!1��()ก�/$)���ก!�"�5��&���*�����ก	�
���	������
�"45�����!�ก	���45��&������������	�
���	 +���()ก�/$����(�����
ก�&	�#�5���(����ก�	��ก	�
��45��&������������	�
���	  

�ก�/�#�5��ก	���	���& )�!�)�(�����������	�
���	�"45�����!�ก	���45��&�� <C���������ก	��)J
<C��!�<�������	���7�	�#�5�ก���d1#!1����   

��!�7	ก��ก	���45��&��<C���������ก	����	ก!�����������	�
���	+���  �	ก��ก	�)�!�)�(�
�)��5�+)������������	�
���	 <C�)��*��$#�	ก	��)��5�+)���)J<C��!�<�������	���7�	�  
 ก	�
���	������7�
�������	���7�	��ก	�&��7*��+��*�	��!�<C���������ก	�#�5��45��&��ก!�
����+���!&5�	  
 *�	��!���	���7�	��ก	���45��&������������	�
���	*�	��!�<C�)��ก��ก�7ก	�
���	�	��45ก	�

���	������7�"�7	�/	�)Jก�/�i
) 
 <C���������ก	�7�&�����	����	���7�	�f	�� 30 �! ��!�7	ก
���!�+7��7	กก	�
���	������ 

8. ก��&#�'=�>-��'�$��(#� 
 

����
���	 (�ก����	&��!�
���	#�5�	�
���	���<C�������ก	��)J#�!"�$*����ก	�
���	��
����) #�5��C����&�!�<��������<C���������ก	��)J#�!"�$*����<C���������ก	� ���'d�ก	��C+� �!ก.	 ���
+&�7���ก	�&ก���)J���	��45  

9. ��	&�$�3�����)����	&�#���	��������������	�
���	 

<C���45��&��&�����	�(��!ก.	�()ก�/$�����
���	�����C��*f	"��"����#�	�	  

�	ก����	��*���	��ก���d1�!�45���	7	ก��	��ก"����#	���	�()ก�/$)���ก!  ก	�����(��(/f	"

���	#�5
��
���	&�g	 ก	�)@��!&�ก	�#�5�ก"���� ��4�*	��&(�45i 7	กGH	��� GH	�!17�&����!�<�����&��
��	��*���	��!�ก��	�  

�ก�/�#�5�ก����	��*���	�+ก�#�!"�$*���4�����&&���(���#�5 3 ก	�
���	������+��<C���45��&��
7�&�������ก!&��7*����	��*���	���	�ก��7	กGH	��� GH	�!17�&����!�<�������ก��	���7�	�#!1�����
ก	�D���+D���4�#�	���ก�!��4*C�*f	"����+��������������	�*���	�#!1���� 
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10. ก	���������,A%�	8	กก	�,B��$)�)	&���ก�	���ก�6��ก$�����������	�
���	 

�ก�/�#�5<C���45��&������	�)��*��$7��45��	����7	กก	�)@��!&�&	����ก�	���ก�5��ก!�����������	�

���	 ����45&��*�	!ก�	�/�ก���ก	�ก�	ก!�ก�7ก	�"�!��	 
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#�6�-�'�6 1 

-����	��8�	��	�
���	 
(#�	��$�34�3��)
���	�	���5ก&	ก) 

-����	��8�	��	�
���	 #�	��$�34�3��)
���	�	���5ก&	ก ��76�8�	����	�������ก	�
���	������ 

#��'�6 1 �	�����������34���������ก	� 

��	"�7�	                                                         �	�(          )k *!?�	&�           ��41��	&�                                                                      
��C���	���#�5  &��ก/D��   '              ��C�#�5               
&�	��                       ��	�f�                      7!���!�                  
��!*
)�./��$    �#� !"#$        
��	"�7�	�45��	�����g	��)J                ก�7ก	� ��4� ���.!#       
                                  
#�5&!1�*�	!ก�	��?� 
                                                                                                        
            
�#� !"#$                              �#�*	�                          
#�5&!1����
���	          
                                                                                                       
             
�#� !"#$                              �#�*	�                                    

#��'�6 2 �+0#&�$)�������76��ก�	���
���	 

���45��ก�	���
���	
���!�"�!��	7	ก+����"�!��	��(���������4�
��:             ���                  
����� 
������"�!��	��(����                 "�!��	+*��	#�&�$              "�!��	��               "�!��	1�	 

    "�!��	กl	D���f	"              "�!��	��	�����&�"�f" 

    "�!��	7	ก� .�!*�(             �45i:      

 

������+����"�!��	�45i               กl	D9����	&�                    1�	�!   

'�	��                  �45i :                          

��ก�	�!�
���	���4�7�	����ก!�ก	�
���	������ 

                ��                         
���� 

 
)���	/"�!�
���	#!1�����          ก����!&&$ )���	/"�!�
���	#�5������                 ก����!&&$  
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)���	/"�!�
���	*C�*(�#�57�7�	����	����            ก����!&&$ 

#��'�6 3 ���&4�'	��'���������76��ก�	���
���	 

3.1 ���-��8�	�������76��ก�	���
���	:  

 D�����!* (synchronous) 7�	�   ���45�� 
      ���5���	 (induction)  7�	�   ���45�� 
 ก��+*&�� ��4� "�!��	+*��	#�&�$#�5�� Inverter   

inverter +�� self-commutated  7�	�   ���45�� 
  inverter +�� line -commutated  7�	�   ���45�� 

3.2 �	��������������76��ก�	���
���	 
�	�ก�	�!�ก	�<��&������45��ก�	���
���	 (ก����!&&$) :        
�	�ก�	�!���� inverter (ก����!&&$) :          

��ก�����	
��ก�����������������������กก��� 1 ���	
���� ��!��"�����"�#�����	
��ก�����������$ก���	
����%� ���!!
��#���&� �"  

3.3 �$ก/0��+0#&�$)�������76��ก�	���
���	 
(*�	��!����45��ก�	���
���	+�� D�����!* (synchronous) +��+�� ���5���	(induction) 
direct axis synchronous reactance, Xd:              P.U. negative sequence reactance:              P.U. 

direct axis transient reactance, dX′ :                  P.U.   zero sequence reactance:                   P.U. 

direct axis subtransient reactance, dX ′′  :                     P.U.   ก������&$+��)w Base:    

#��'�6 4 ���&4�'	��'��� 


��7!�*����ก*	��!�&��
)�1�	����+��� 
1. +<<!�+*��#�5&!1��������	��4�+<#�5�������
���	 
2. +<fC������
���	 (single line diagram) +*��ก	�7!��	�+��ก	�&����45������()ก�/$ "������ �ก��!����+�� +��

*�	�	��)��7�	&!�<C�)��ก�����	��"�� �ก�#�5�!�
������	�( 
3.  �>�ก$�!5ก	�#�	�	�������)���ก!  
4. �	��������������45��ก�	���
���	 "�������ก�	��#	��#��� (specification)��� ��	 Xd, Xq, Ro, Xo, R2, X2, XdB, 

XqB, Xd{, Xq{, TdB, TqB, Td{, Tq{, P-Q curve (�I"	�<C���������ก	�#�5�����45��ก�	���
���	) 
5. �	��������#	��#��� (specification) �������
���	+��/��4��()ก�/$#�5����ก	���45��&������
���	 ��� ����+)�� 

(transformer), �D��$ก�&���ก�ก��$ (circuit breaker), CT, PT, �����$ (relays), ���45���!��(/f	"
���	 (power quality meter) 
+��+������ teleprotection *�	��!�ก	���45��&������ 115 ก������&$ 

6. �
ก����� !���"��
#� ก�� $�����ก��%
!���ก����
!ก&��"�����'� 
7. ���"��
#� 
'�ก�()�����*#�+,�+��-�����ก
�ก�� 
8. �����"��� !ก���� �&.!
'�ก�()�����/��+��-�����ก
�ก�� (ก�(#����ก��) 
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#��'�6 5 �	���������ก	�)��)$2�  

����<��&7�'Cก&��&!1���� :                �7�	���                             <C�#�5
���!����(?	&&	�กj��	� 
<C�&��&!1� :       ���.!# :     
#�5��C� :             
            
�#� !"#$ :            
�!#�5&��&!1� :      �!�	���45��ก!�����  :       

ก	��$����-#��ก	���ก-�� 

("����*�	�	���(?	&�)J<C�)��ก�����	��"�� �ก�������(�) 

�� �ก�<C���ก+�� :            

)���f#���(?	&�)J<C�)��ก�����	��"�� �ก�������(� :       

���#����� :      

�!#�5
���!��(?	& : &!1�+&��!#�5    'd��!#�5:       

#��'�6 6 ���$�������76��ก�	���
���	-���+,ก�0( 

����<��&#�5���������$�&��$7�&���)@��!&�&	�  

1) IEEE 1547 +�� Underwriters Lab UL 1741 ��4�  

2) IEC 61727 +�� IEC62116 ��4� 

3)  �	&�g	�45i #�5ก	�
���	����������!�  

����<��&#�5������45��ก�	���
���	+�� Synchronous +��+�� Induction 7�&���)@��!&�&	�# �ก����ก���'	
�������!!
(���#��"�����#��ก�������������� 

#��'�6 7 ��ก#	�,��ก��-����	��8�	��	�
���	  

7.1 ����C���41��&�����!ก./�ก����ก	�<��&
���	, heat balance diagram "����+*��)���	/�(/�fC��, +���!���
�
1�	#�5����ก����ก	�<��& +���!ก./�ก	��	"�!��	��	����#�5
��7	ก����<��&"�!��	���� �	���)�����$ 
(<C�<��&
���	7	ก"�!��	+*��	#�&�$ "�!��	�� "�!��	1�	 
��&���*����ก*	�*���1) 

7.2 ����C���41��&�����!1&�ก����ก	�<��&f	�����
���	 (flow diagram) "����+*���	&��!���41��"���#�5��� 
7.3 )���	/"�!��	��	����7	ก����<��&"�!��	���� (cogeneration) #�5�	�	����ก����ก	�<��&<��&f!/3$&��

"�!��	
���	#�5<��&
��7	ก����<��&"�!��	���� (heat-to-power ratio) (<C�<��&
���	7	ก"�!��	+*��	#�&�$ 
"�!��	�� "�!��	1�	 
��&���*����ก*	�*���1) 

7.4 +<ก	�<��&
���	+��ก	����
���	���<C�<��&
���	�	���Fก�	ก �	�
&��	*+���	�)k &����	�(*!??	 

7.5 )���	/�����41��"���#�5���&��)k+����	��	�����I��5� (average lower heating value) �����41��"���#�5��������<��&

���	 ��4��������� cogeneration #!1���41��"�����!ก+����41��"����*��� 
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7.6 ��ก*	�+*����	��)J�7�	�����4�*�#9��ก	����#�5���ก	�ก��*��	����
���	 

#��'�6 8 34���������ก	��$�������&4�-����&�$����ก�	�� 

��	"�7�	���!������	����C��ก	���������ก	���45��&�����	ก!�����������	�
���	�!�ก��	���	�&��)J��	�7���+������!�
���ก�	��  

 
��	�                       �!#�5       

         (......................................................................) 
                                   <C���������ก	� 
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#�6�-�'�6 2 

-����	����76�&)��ก$�����������	�
���	���ก	�
���	������ 
  

#��'�61 �	�����������34���������ก	� 

�45����.!# 

#�5��C� 

 

 

 

�#� !"#$  �#�*	�  

#�5&!1�����ก	� 
 

 
 
 

�#� !"#$  �#�*	�  

)���f#ก�7ก	�  

�!&'()��*��$�ก	���45��&��ก!�
����������	�
���	 

 

 
#��'�6 2  �	��������'	��'��� 

���!�+���!
���	#�5&���ก	���45�����ก!�������� ก�.                                  ก������&$ 

�	�/+���!/vector group �������+)��
���	  

���������45��ก�	���
���	  

7�	����45��ก�	���
���	�������ก	�               ���45��   ก�	�!�ก	�<��&
���	���           ก����!&&$                 

 
#��'�6 3 ���&4������������ก	� 

ก�	�!�
���	#�5�!�7	ก ก�.                                   *C�*(�       ก����!&&$ &5�	*(�                 ก����!&&$ 

ก�	�!�
���	���#�5&��&!1�                                        *C�*(�                    ก������&$+��)w   
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 ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  มาตรา 81 ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มี
ระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืนใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อก าหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศก าหนด 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 วรรค 2 แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
พ.ศ. 2551 โดยใช้ระเบียบนี้แทน บรรดาค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน  
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1. นิยามค าศัพท์  

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า” 
 

“ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า” 

หมายความว่า 
 

หมายความว่า 

ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ให้บริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละเขต 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ผลิต 
จัดให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่ายไฟฟ้า หรือ ควบคุมระบบไฟฟ้า 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

“ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ที่ท าสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และ
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้เชื่อมต่อ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคให้เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต
ให้เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผ่านการทดสอบการเชื่อมต่อตามที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดแล้ว 

“ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” หมายความว่า ผู้ ป ระกอบกิ จการ ไฟฟ้าที่ ข าย ไฟฟ้า ให้ กั บการ ไฟฟ้ า 
ส่วนภูมิภาค  

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก 

“ผู้ผลิตไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
“เหตุผิดปกติ” หมายความว่า เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าหรือการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่มี
ไฟฟ้าดับ และไม่มีไฟฟ้าดับ 

“จุดต่อร่วม” หมายความว่า ต าแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่อยู่ใกล้กับผู้เชื่อมต่อที่สุด ซึ่งผู้เชื่อมต่อหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน
อาจต่อร่วมได้ 

“จุดเชื่อมต่อ” หมายความว่า จุดที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“การจ่ายไฟฟ้าแบบระบบ หมายความว่า การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนในขณะที่ 
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ไฟฟ้าแยกโดด” (Islanding) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าดังกล่าว 

“ระบบป้องกันระยะไกล” 
(Teleprotection) 

หมายความว่า  ระบบป้องกั นระบบโครงข่ ายไฟฟ้าที่ สั่ งการ โดยผ่ าน
ระบบสื่อสาร 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าราย
อ่ืน” 

หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือฉบับล่าสุด 

“อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: 
RTU)” 

หมายความว่า อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ท าหน้าที่ในการ
รับส่งข้อมูลเพ่ือการควบคุม ตรวจวัด หรือ การชี้บอกสถานะ
ของอุปกรณ์ท่ีอยู่ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

“ระบบควบคุมระยะไกล 
(Supervisory Control and 
Data Acquisition: SCADA)” 

หมายความว่า ระบบการควบคุมเฝ้ามองระยะไกลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
และหรือ การชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ท่ีอยู่ห่างไกลออกไป 

“คอนเวอร์เตอร์ 
(Converter)” 

หมายความว่า อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
หรือ อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ เช่น อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นตัน 
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขต  

2.1 วัตถุประสงค์  

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559  
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ าด้านเทคนิคการออกแบบ รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
มาตรฐานการติดตั้ง ส าหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

2.1.1 เพ่ือให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
โดยก าหนดพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไว้เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

2.1.2 เพ่ือให้มีการก าหนดระเบียบพ้ืนฐานอย่างชัดเจน ครอบคลุมด้านเทคนิคข้ันต่ าในการออกแบบ
ส าหรับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานการ
ติดตั้งที่จุดเชื่อมต่อ 

2.1.3 เพ่ือให้การเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 
การเชื่อมต่อระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

2.1.4 เพ่ือให้คุณภาพในการจ่ายไฟส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

2.2 ขอบเขต  

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ 
ใช้กับผู้ขอใช้บริการ ดังนี้ 

2.2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 
2.2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) 
2.2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าทีมี่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
2.2.4 ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน ยกเว้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ  

     การไฟฟ้านครหลวง    
 

3. ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 

 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบ ให้มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามรูปแบบ 
การเชื่อมต่อในระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559  
ฉบับนี้เป็นอย่างน้อย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  โดยพิจารณาทั้งด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
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ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม และจะน าไปเป็นเหตุอ้างเพ่ือ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิได้ 

 อนึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดอ่ืนๆ 
เพ่ือความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 

4. ปริมาณก าลังไฟฟ้ารับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้า 

4.1 ระบบจ าหน่าย 380/220 โวลต์  
4.1.1  ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวได้ หากมีก าลังผลิต
ติดต้ังไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเฟสเดียว
หลายชุดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องกระจายก าลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าใน
แต่ละเฟสให้สม่ าเสมอ โดยยอมให้มีความแตกต่างของก าลังผลิตติดตั้งในแต่ละเฟสสูงสุดไม่เกิน 
5 กิโลวัตต์ 
4.1.2 ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (หน่วยเป็นกิโลวัตต์) ของผู้เชื่ อมต่อ
ทุกราย ที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจ าหน่ายลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจ ากัดร้อยละ 15 ของพิกัด
หม้อแปลงจ าหน่าย (หน่วยเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร์)  

4.2 ระบบจ าหน่าย 22/33 กิโลโวลต์  
4.2.1 ระบบจ าหน่าย 22 กิโลโวลต์ ปริมาณก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน  8 เมกะวัตต์/วงจร 
4.2.2 ระบบจ าหน่าย 33 กิโลโวลต์ ปริมาณก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 10 เมกะวัตต์/วงจร 

โดยปริมาณก าลังไฟฟ้ารวมที่รับซื้อในระบบจ าหน่าย  22 / 33  กิโลโวลต์รวมทุกวงจร จะต้อง
ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ (หน่วยเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร์) ของพิกัดสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง
แต่ละลูกของสถานีไฟฟ้า 

4.3 ระบบ 115 กิโลโวลต์ ปริมาณรวมที่รับซื้อไม่เกิน 120 เมกะวัตต์/วงจร Single Conductor  และไม่
เกิน 230 เมกะวัตต์/วงจร Double Conductor 

5.  หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 

เพ่ือให้คุณภาพไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค ดังนี้  

5.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะศึกษาผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านต่างๆ ก่อนที่
ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงแผนงานหรือ
โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย ดังนี้ 

5.1.1 การจ่ายกระแสไฟฟ้า    ผู้ขอใช้บริการที่มี เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต้องไม่ท าให้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายจ าหน่ายหรือสายส่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินพิกัดกระแสต่อเนื่อง 
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โดยก าลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าไปยังระบบส่งไฟฟ้าจะต้องไม่กระทบ
ต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม 

5.1.2 การคุมค่าแรงดัน (Voltage Regulation) ผู้ขอใช้บริการที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต้อง
ไม่ท าให้แรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค โดยหากผู้ขอใช้บริการท าให้แรงดันอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องเป็นผู้ปรับปรุงหรือควบคุมการเดินเครื่องเพ่ือให้แรงดันเป็นไปตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

5.1.3 กระแสลัดวงจร ผู้ขอใช้บริการที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต้องไม่ท าให้ค่ากระแสลัดวงจร
รวมในระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินร้อยละ 85 ของค่าวิสัยสามารถตัดกระแสลัดวงจร 
(Short Circuit Interrupting Capacity) ของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์
ป้องกัน และไม่ท าให้เกิดการท างานที่ไม่ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) 
ของอุปกรณ์ป้องกัน    

5.2 ผู้ขอใช้บริการรายใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ท าการศึกษาการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้า การคุมค่าแรงดัน กระแส
ลัดวงจร ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์
การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นรายๆไป 

6. ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ

6.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ติดต้ังระบบมาตรวัดไฟฟ้า ที่สามารถวัดก าลังไฟฟ้าและหรือ
พลังงานไฟฟ้า ที่ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสอดคล้องกับประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ขอใช้
บริการ  ส าหรับการติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้ในการขายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

6.2 หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformer) ที่ใช้กับระบบมาตรวัดไฟฟ้าจะต้องไม่ต่อร่วมกับ
มาตรวัด หรือรีเลย์อื่นๆ  

6.3 ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ 
ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยี ทั้งนีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ก าหนด  

6.4 ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ หากพบว่า 
มีปัญหาให้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ  

6.5 กรณีของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เชื่อมโยงเข้าโดยตรงที่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หาก
ระบบไฟฟ้าช่วงอยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อื่นๆ ก าหนดให้ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และให้มีข้อก าหนดเพ่ิมเติมดังนี้
6.5.1 ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบที่อยู่ระหว่าง การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวมทั้งมาตรวัดไฟฟ้า และกรณีที่มีผู้ขอใช้บริการ
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รายอ่ืนมาขอเชื่อมโยงในระบบเดียวกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณารับเชื่อมโยงโดย
ค านึงถึงความมั่นคงของระบบ  

6.5.2 หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการใช้ประโยชน์จากระบบที่อยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จะต้องมีการด าเนินการย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าไปที่ผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก โดยทรัพย์สินส่วนของระบบช่วงดังกล่าว ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องมอบให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อไป 

7. รูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกัน

รูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกันส าหรับผู้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไฟฟ้าแยกออกได้เป็น 2 กรณี 
ดังนี้ 

7.1  กรณีผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ดังมีรายละเอียดรูปแบบการเชื่อมต่อตามสิ่งแนบที ่1  

7.1.1 อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด โดยมีรายละเอียด 
ตามสิ่งแนบที่ 2 

7.1.2 อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยอมรับ 

7.1.3 หม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องมีการเชื่อมต่อขดลวด (Winding Connection) 
สอดคล้องต่อปริมาณการจ่ายเข้าระบบ และลักษณะการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบตามสิ่งแนบที่ 1 หากไม่เป็นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 

7.1.4 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีรูปแบบการปิดซ้ าอัตโนมัติ (Automatic Reclosing Scheme) 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อของผู้ขอใช้บริการปลดการจ่ายไฟ
ออกก่อนที่ การปิดซ้ าอัตโนมัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท างาน มิฉะนั้นการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการ  

7.1.5 หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นควรต้องปรับปรุงวิธีการปิดซ้ า (Reclosing) หรือ
ต้องเพ่ิมเติมอุปกรณ์ เช่น ติดตั้งระบบซิงโครไนซ์ (Synchronizing system) ระบบ
ป้องกันระยะไกล (Tele protection) หรือ ระบบกั้นการปิดซ้ า (Block Reclosing) ทั้ง
ในส่วนของผู้ขอใช้บริการและในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้
บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่
รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการ เนื่องจากการปิดซ้ านี้ 
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7.1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการมีรูปแบบการปิดซ้ าอัตโนมัติ ส าหรับ
การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

7.1.7 การซิงโครไนซ์ (Synchronization) ให้ท าที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator Circuit Breaker) หรือทีเ่ซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จุดเชื่อมต่อ (Interconnection 
Circuit Breaker) ตามความเหมาะสม 

7.1.8 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยก
โดด (Anti-Islanding) คือไม่ให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในขณะที่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไม่มีไฟฟ้า โดยหากไม่มีไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
ให้ปลดการเชื่อมต่อโดยทันที 

7.1.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม  ในการจ่ายไฟฟ้า 
แบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้กับผู้ขอใช้บริการเป็น
รายๆ ไป 

7.1.10 ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของตนเอง  
ตามระเบียบนี้ หรือติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การติดตั้ง
รีเลย์ระบบป้องกันจะต้องท างานสอดคล้องกับระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หลังจากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วหากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่ผู้เชื่อมต่อต้องรับผิดชอบ  
ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด 

7.1.11 ระบบป้องกันทีก่ าหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการออกแบบระบบป้องกันขั้นต่ าสุด 
ผู้ขอใช้บริการต้องพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันเพ่ิมเติม  
เพ่ือป้องกันการผิดพลาดของระบบป้องกันกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เช่น กระแส
ลัดวงจรผ่านความต้านทานสูง (High Impedance Fault: HIF) การเกิดการจ่ายไฟแบบ
แยกโดดโดยไม่ได้เจตนา (Inadvertent Islanding) ซ่ึงหลังจากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าแล้ว หากเกิดความเสียหายขึ้นต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและหรือบุคคลที่ 3 ที่มีสาเหตุ
มาจากการจ่ายไฟฟ้าของผู้ เชื่อมต่อ ผู้ เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น 

7.1.12 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือไม่ท าให้เกิดการท างานที่ไม่
ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์ป้องกันในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

7.1.13 ในกรณีที่ไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมส าหรับผู้ขอใช้บริการ
รายใด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
เป็นรายๆ ไป  

7.1.14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
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7.1.15 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จะต้องออกแบบระบบไม่ให้เกิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
สู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมทั้งต้องไม่รับกระแสไฟฟ้าจนท าให้ระบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น  

7.2  กรณีผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน 

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืนที่ขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยค านึงถึงความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

8.  การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 

 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบควบคุมการจ่ายไฟจากการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อ ดังนี้ 

8.1  การควบคุมระดับแรงดัน และตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 

8.1.1 ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบระบบควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับ
แรงดันสูงสุดและต่ าสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

ตารางมาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ าสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ระดับแรงดัน 
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
115 กิโลโวลต์ 120.7 109.2 126.5 103.5 
33 กิโลโวลต์ 34.7 31.3 36.3 29.7 
22 กิโลโวลต์ 23.1 20.9 24.2 19.8 
380 โวลต์ 418 342 418 342 
220 โวลต์ 240 200 240 200 

8.1.2 ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบระบบควบคุมตัวประกอบก าลัง เพ่ือใช้ในการรักษาระดับแรงดัน
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยระบบที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ค่าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้า (Power Factor) จะต้องสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0.85 น าหน้าถึง 0.85 
ตามหลัง หรือดีกว่า และจะต้องควบคุมได้อย่างน้อย 2 วิธี คือ 
1) A fixed displacement  factor cos Ө 
2) A variable reactive power depending on the voltage Q(U)  

 ส่วนระบบที่มีคอนเวอร์เตอร์ ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) จะต้องสามารถ
ปรับค่าและควบคุมได้ตามตาราง ดังนี้  
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ตารางก าหนดความสามารถในการปรับค่าตัวประกอบก าลังและวิธีการควบคุม
ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ส าหรับระบบท่ีมีคอนเวอร์เตอร์ 

ระดับแรงดัน ณ จุด เชื่อมต่อ 
ความสามารถในการปรับ

ค่าตัวประกอบก าลังที่
พิกัดก าลังไฟฟ้า 

วิธีการควบคุมก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 

1) ระดับแรงดันต่ า 
2) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง 

(ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 500 กิโลวัตต์) 

0.95 ตามหลัง ถึง 0.95 
น าหน้า หรือดีกว่า 

จะต้องควบคุมได้อย่างน้อย 1 วิธี คือ 
 A fixed displacement  factor cos Ө 

3) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง 
(ก าลังผลิตติดตั้งมากกกว่า500 กิโลวัตต์ ) 

0.90 ตามหลัง to 0.90 
น าหน้า หรือดีกว่า 

จะต้องควบคุมได้อย่างน้อย  2 วิธี คือ 

1) A fixed displacement  factor cos Ө 
2) A variable reactive power depending 
on the voltage Q(U) 

8.2  การควบคุมความถี่ไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้อยู่ 
ในเกณฑ์ 50±0.5 รอบต่อวินาที ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้ซิงโครไนซ์กับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถ้าความถี่ของระบบไม่อยู่ในช่วง 47.00 – 52.00 
รอบต่อวินาที ต่อเนื่องเกิน 0.1 วินาที ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องออกแบบให้ปลดเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ที่จุดเชื่อมต่อด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันที ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้อง
ปฏิบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก าหนด 

8.3 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมอุปกรณ์ ไม่ท าให้เกิดแรงดันกระเพ่ือม (Voltage 
Fluctuation) ที่จุดต่อร่วมเกินข้อก าหนดเกณฑ์แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ ตามสิ่งแนบที่ 3 ทั้งนี้ ข้อก าหนดเกณฑ์แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟ้า อาจมี
การปรับปรุงเป็นคราวๆ ไป 

8.4  การควบคุมฮาร์มอนิก 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมอุปกรณ์ ที่ไม่ท าให้รูปคลื่นแรงดันและ
กระแสไฟฟ้าที่จุดต่อร่วมผิดเพ้ียนเกินค่าที่ก าหนดตามข้อก าหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ ตามสิ่งแนบที่ 4 ทั้งนี้ ข้อก าหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า อาจมีการปรับปรุงเป็นคราวๆ ไป 
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8.5  การควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ผู้ขอใช้บริการที่มรีะบบคอนเวอร์เตอร์ จะต้องออกแบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของกระแสพิกัดของคอนเวอร์เตอร์ 

8.6  การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ขอใช้บริการ
ประเภทต่อไปนี้จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power quality meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ต าแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้ขอใช้บริการ 

8.6.1 ผู้ขอใช้บริการที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดก าลังผลิตรวมกันเกินกว่า 1 เมกะวัตต์ 
8.6.2 ผู้ขอใช้บริการที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดคอนเวอร์เตอร์และมีขนาดก าลังผลิตของคอนเวอร์

เตอร์รวมกันเกินกว่า 250 กิโลวัตต์ 

โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Monitoring Systems ส าหรับเก็บ
บันทึกข้อมูลคณุภาพไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ข้อมูล แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความถี่ไฟฟ้า, ก าลังไฟฟ้า, ตัวประกอบ
ก าลัง, THDv, THDi, Pst และ Plt เป็นต้น ส่วนกรณีเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงาน
ลม ก าหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลของความเข้มแสง อุณหภูมิ หรือความเร็วลม(ตามแต่ละประเภทของแหล่ง
พลังงาน)  ตามรายละเอียดตามสิ่งแนบ 2 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องสามารถเรียกดูข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
ในรูปแบบเวลาจริง (Real Time) ผ่านระบบสื่อสาร โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด รวมทั้งค่าบริการรายเดือนของระบบสื่อสาร (ถ้ามี)  

9.  ระบบควบคุมระยะไกล 

 ผู้ขอใช้บริการที่เชื่อมโยงตามรูปแบบที่ 7, 9, 10 และ 11 ต้องเป็นผู้จัดหา ออกแบบ และติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) และ/หรือสวิตช์ตัดโหลดชนิดที่สามารถควบคุมสั่งการ
จากระยะไกลได้ (Remote Control Switch: RCS) แล้วแต่กรณีพร้อมระบบสื่อสาร เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการกับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data 
Acquisition: SCADA) ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสิ่ง
แนบที่ 5 รวมทั้งทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลกับระบบควบคุมระยะไกลของศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้า โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งค่าบริการรายเดือนของ
ระบบสื่อสารและอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

10.  ระบบการติดต่อสื่อสาร 

 ผู้ขอใช้บริการต้องติดตั้งช่องทางการสื่อสารส าหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอย่างน้อย 2 ช่องทาง ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด  ยกเว้นผู้ขอใช้บริการที่เชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าที่ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณ ไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 1 
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ช่องทาง โดยช่องทางการสื่อสารที่เลือกใช้อาจเป็นวิทยุสื่อสารที่มีคลื่นความถี่ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนด โทรศัพท์ หรืออ่ืนๆตามความเหมาะสม  

11.  การเพ่ิมก าลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้า 

ผู้เชื่อมต่อที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ จากส่วนที่ได้รับอนุญาตให้
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน โดยส่ง
รายละเอียดแผนการเพ่ิมก าลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา
ก่อนจะเริ่มด าเนินการไม่น้อยกว่า 3 เดือน  

12. ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร ์

12.1 ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบระบบควบคุมก าลังไฟฟ้า(Active power control) เพ่ือใช้ในการรักษา
ระดับแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจะต้องสามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าจาก 100 เปอร์เซ็นต์ 
เหลือ 0 เปอร์เซนต์ ได้ โดยสามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าอย่างน้อยครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อนาที 

12.2 ความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault Ride through) 

ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ปลดตัวเองออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ภายในเวลาที่ก าหนด ขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะในระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยก าหนดตามระดับ
แรงดัน ณ จุดต่อเชื่อมดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงระยะเวลาทีร่ะบบผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่ปลดตัวเองออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะ 

ระดับแรงดัน ณ จุด เชื่อมต่อ 
Duration time  

(วินาที) 
1) ระดับแรงดันต่ า 
2) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง (ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 500 กิโลวัตต)์ 

ไม่ต้องการ 

3) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง (ก าลังผลิตติดตั้งมากกว่า 500 กิโลวัตต)์ ดังรูป 

 

กราฟแสดงความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault Ride through) 
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สิ่งแนบที่ 1  
 

รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CB-A

CB CB-B

โหลดผู้เชื่อมต่อ

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

Imp
Meter

Exp
Meter

Var
Meter

Single Phase
Converter

รูปแบบที่ 1. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์แบบหนึ่งเฟส 

เชื่อมต่อกับระบบ 220 โวลต์

ระบบจาํหน่าย 22 หรอื 33 กโิลโวลต ์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จุดเช่ือมต่อ

หม้อแปลงจําหน่ายของ กฟภ.

ระบบจําหน่าย 380/220 โวลต์

โหลดผู้ใช้ไฟของ กฟภ.

1) คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นต่ําดังนี้ 

      1.1 การป้องกันแรงดันต่ํา/แรงดันเกิน (27/59)

      1.2 การป้องกันความถี่ตํ่า/ความถ่ีเกิน (81)

      1.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

      1.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-islanding protection)

2) คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ.

3) กรณีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้า ไม่ต้องติดต้ัง Export Meter  

50
51

50N
51N

50
51

50N
51N
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CB-BCB

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

หม้อแปลงจําหน่ายของ กฟภ.

โหลดผู้ใช้ไฟของ กฟภ.

Imp
Meter

Exp
Meter

Var
Meter

รูปแบบที่ 2. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์แบบสามเฟส 

เชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายแรงตํ่า 3 เฟส

ระบบจําหน่าย 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จุดเช่ือมต่อ

ระบบจําหน่าย 3 เฟส

Three Phase
Converter

50
51

50N
51N

Three Phase
Converter

CB-A

50
51

50N
51N

CB-C

50
51

50N
51N

1) คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นต่ําดังนี้ 

      1.1 การป้องกันแรงดันต่ํา/แรงดันเกิน (27/59)

      1.2 การป้องกันความถี่ตํ่า/ความถ่ีเกิน (81)

      1.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

      1.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-islanding protection)

2) คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ. 

3) กรณีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้า ไม่ต้องติดต้ัง Export Meter 

3

3 3
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รหสัรเีลย์ คาํสัง่

27/59 รเีลยป้์องกนัแรงดนัตํ่า / รเีลยป้์องกนัแรงดนัเกนิ สัง่ทรปิ CB-A

81 สัง่ทรปิ CB-A

CB

โหลดผู้เชื่อมต่อ

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

Induction
Gen

27
59 81

3 1

หม้อแปลงไฟฟ้าของ กฟภ.

โหลดผู้ใช้ไฟของ กฟภ.
Imp

Meter
Exp

Meter
Var

Meter

รายละเอยีด

หมายเหตุ  

1) การเช่ือมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าเหนี่ยวนําจะต้องเป็นชนิดสามเฟสเท่านั้น

2) ถ้ามีการติดต้ังตัวเก็บประจุให้ระบุขนาดและตําแหน่งของการติดต้ังในแบบด้วย

3) การติดตั้งตัวเก็บประจุซึ่งมีโอกาสทําให้เกิดการกระตุ้นด้วยตนเอง (Self-excited) จะพิจารณาระบบป้องกันเป็นราย ๆ ไป

4) กรณีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้า ไม่ต้องติดต้ัง Export Meter   

เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จุดเช่ือมต่อ

รูปแบบที่ 3. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา 

เชื่อมต่อกับระบบจําหน่าย 3 เฟส 

ระบบจําหน่าย 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 

ระบบจําหน่าย 3 เฟส

รเีลยป์อังกนัความถีต่ํ่า / รเีลยป์อังกนัความถีเ่กนิ

Induction
Gen

CB-B

50
51

50N
51N

CB-A

50
51

50N
51N

CB-C

50
51

50N
51N

3 3

3
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CB-A

Source

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

59N

27R

Imp
Meter

Var
Meter

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

Source

รหัสรีเลย์ คําส่ัง

25

27/59    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่า / รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน ส่ังทริป CB-A

50/51  50N/51N

59N    รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินแบบแรงดันลําดับศูนย์ ส่ังทริป CB-A

67/67N รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้านเฟสและด้านกราวด์ ส่ังทริป CB-A

81    รีเลย์ป้องกันความถี่ตํ่า / รีเลย์ป้องกันความถี่เกิน ส่ังทริป CB-A

27R    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่าขณะหนึ่ง   ปิดก้ันการปิดวงจรของ CB-A

รายละเอียด

รูปแบบที่ 4.  การเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือคอนเวอร์เตอร์

ขนาดพิกัดรวมกันไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ เชื่อมต่อกับระบบ 22 หรือ 33 กิโลโวลต์  

ระบบจําหน่าย 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 

รีเลย์ซิงโครไนซ์

  รีเลย์ป้องกันกระแสเกินด้านเฟสและกราวด์ ส่ังทริป CB-A, CB-B และ CB-C

 ตรวจสอบการปิดวงจรของ CB-A , CB-B , CB-C

หมายเหตุ

1) รูปแบบการเชื่อมโยงนี้กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา

    2.1 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง

    2.2 ถ้ามีการติดต้ังตัวเก็บประจุให้ระบุขนาดและตําแหน่งของการติดต้ังในแบบด้วย

    2.3 การติดตั้งตัวเก็บประจุ ซ่ึงมีโอกาสทําให้เกิดการกระตุ้นด้วยตนเอง

         (Self-excited) จะพิจารณาระบบป้องกันเป็นรายๆ ไป

3) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีมีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    3.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    3.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นตํ่าดังนี้ 

          3.2.1 การป้องกันแรงดันตํ่า/แรงดันเกิน (27/59)

          3.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

          3.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

          3.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    3.3 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง สามารถใช้ฟังก์ชัน

         ดังกล่าวในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    3.4 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ.

    3.5 ** หากขนาดของคอนเวอร์เตอร์รวมมากกว่า 250 kW ให้ติดตั้งเครื่องวัด

         คุณภาพไฟฟ้าด้วย
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32 ส่ังทริป CB-A   รีเลย์กําลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง
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             ระเบียบการไฟฟ้าสว่นภมูิภาควา่ด้วยข้อกําหนดการเช่ือมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีจุดเช่ือมต่อ

Power
Quality
Meter

3

3
**



รูปแบบที่ 5.  การเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือคอนเวอร์เตอร์

ขนาดพิกัดรวมกันมากกว่า 1 เมกะวัตต์ เชื่อมต่อกับระบบ 22 หรือ 33 กิโลโวลต์  

รายละเอียด คําส่ัง

25 รีเลย์ซิงโครไนซ์  ตรวจสอบการปิดวงจรของ CB-A , CB-C , CB-D

27/59    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่า / รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน ส่ังทริป CB-A

50/51   รีเลย์ป้องกันกระแสเกินด้านเฟส ส่ังทริป CB-A 

59N    รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินแบบแรงดันลําดับศูนย์ ส่ังทริป CB-A

67 รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้านเฟส ส่ังทริป CB-A

81    รีเลย์ป้องกันความถี่ตํ่า / รีเลย์ป้องกันความถี่เกิน ส่ังทริป CB-A

   รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่าขณะหนึ่ง   ปิดก้ันการปิดวงจรของ CB-A27R

รีเลย์ผลต่างสําหรับหม้อแปลง87T ส่ังทริป CB-A และ CB-B

CB-A

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

Imp
Meter

Var
Meter

Source

โหลดผู้เชื่อมต่อ

CB

Source

สวิตช์ตัดโหลด

ระบบจําหน่าย 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 

รหัสรีเลย์

27R25

3

3

3
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51

50N
51N

50
51

50
51

50N
51N

50N
51N

25

3

87T

         หมายเหตุ

1) รูปแบบการเชื่อมโยงนี้ กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) ถ้าขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 5 เมกะโวลต์แอมป์ จะต้องใช้รีเลย์ 87T ป้องกันหม้อแปลง

3) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส    

    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดดในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ.   

    กําหนดให้ติดตั้ง 81R (ROCOF) และ 78 (Vector Shift)เป็นอย่างน้อย

4) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา

    4.1 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*, **) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง

    4.2 ถ้ามีการติดต้ังตัวเก็บประจุ ให้ระบุขนาดและตําแหน่งของการติดต้ังในแบบด้วย

    4.3 การติดตั้งตัวเก็บประจุ ซ่ึงมีโอกาสทําให้เกิดการกระตุ้นด้วยตนเอง

         (Self-excited) จะพิจารณาระบบป้องกันเป็นรายๆ ไป

5) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีมีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    5.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    5.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นตํ่าดังนี้ 

         5.2.1 การป้องกันแรงดันตํ่า/แรงดันเกิน (27/59)

         5.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

         5.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

         5.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    5.3 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (**) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง สามารถใช้ฟังก์ชันดังกล่าว

         ในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    5.4 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ. 
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78 & 81R ส่ังทริป CB-A
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ส่ังทริป CB-A32

รีเลย์ป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

   รีเลย์กําลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง

3

3

Ynd1

3 3

3

3

3

3 3

             ระเบียบการไฟฟ้าสว่นภมูิภาควา่ด้วยข้อกําหนดการเช่ือมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีจุดเช่ือมต่อ
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CB-A

Source

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

59N

27R

Imp
Meter

Exp
Meter

Var
Meter

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

Source

รหัสรีเลย์ คําส่ัง

25

27/59    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่า / รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน ส่ังทริป CB-A

50/51  50N/51N

59N    รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินแบบแรงดันลําดับศูนย์ ส่ังทริป CB-A

67/67N รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้านเฟสและด้านกราวด์ ส่ังทริป CB-A

81    รีเลย์ป้องกันความถี่ตํ่า / รีเลย์ป้องกันความถี่เกิน ส่ังทริป CB-A

27R    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่าขณะหนึ่ง   ปิดก้ันการปิดวงจรของ CB-A

รายละเอียด

รูปแบบที่ 6. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือคอนเวอร์เตอร์

ขนาดพิกัดรวมกันไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ เชื่อมต่อกับระบบ 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 

ระบบจําหน่าย 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 

รีเลย์ซิงโครไนซ์

  รีเลย์ป้องกันกระแสเกินด้านเฟสและกราวด์ ส่ังทริป CB-A, CB-B และ CB-C

 ตรวจสอบการปิดวงจรของ CB-A , CB-B , CB-C

            หมายเหตุ

1) รูปแบบการเชื่อมโยงนี้กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา

    2.1 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง

    2.2 ถ้ามีการติดต้ังตัวเก็บประจุให้ระบุขนาดและตําแหน่งของการติดต้ังในแบบด้วย

    2.3 การติดตั้งตัวเก็บประจุ ซ่ึงมีโอกาสทําให้เกิดการกระตุ้นด้วยตนเอง

         (Self-excited) จะพิจารณาระบบป้องกันเป็นรายๆ ไป

3) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีมีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    3.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    3.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นตํ่าดังนี้ 

          3.2.1 การป้องกันแรงดันตํ่า/แรงดันเกิน (27/59)

          3.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

          3.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

          3.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    3.3 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง สามารถใช้ฟังก์ชัน

         ดังกล่าวในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    3.4 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ. 

    3.5 ** หากขนาดของคอนเวอร์เตอร์รวมมากกว่า 250 kW 

         ให้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าด้วย
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             ระเบียบการไฟฟ้าสว่นภมูิภาควา่ด้วยข้อกําหนดการเช่ือมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีจุดเช่ือมต่อ
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รูปแบบที่ 7. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือคอนเวอร์เตอร์

ขนาดพิกัดรวมกันมากกว่า 1 เมกะวัตต์ เชื่อมต่อกับระบบ 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 

รหัสรีเลย์ รายละเอียด คําส่ัง

25

27/59    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่า / รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน ส่ังทริป CB-A

50/51 50N/51N ส่ังทริป CB-A 

67/67N รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้านเฟสและกราวด์ ส่ังทริป CB-A

81    รีเลย์ป้องกันความถี่ตํ่า / รีเลย์ป้องกันความถี่เกิน ส่ังทริป CB-A

   รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่าขณะหนึ่ง   ปิดก้ันการปิดวงจรของ CB-A27R

รีเลย์ผลต่างสําหรับหม้อแปลง87T ส่ังทริป CB-A และ CB-B 

รีเลย์ซิงโครไนซ์

   รีเลย์ป้องกันกระแสเกินด้านเฟสและกราวด์
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สวิตช์ตัดโหลดชนิดที่สามารถส่ังการ

ควบคุมระยะไกลได้

ระบบจําหน่าย 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 
ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีจุดเชื่อมต่อ ต้องสามารถ

ควบคุมระยะไกลได้

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

CB

 ตรวจสอบการปิดวงจรของ CB-A , CB-C , CB-D
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78 & 81R รีเลย์ป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด ส่ังทริป CB-A 

            หมายเหตุ

1) รูปแบบการเชื่อมโยงนี้ กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) ถ้าขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 5 เมกะโวลต์แอมป์ จะต้องใช้รีเลย์ 87T ป้องกันหม้อ

แปลง

3) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส   

    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดดในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 

    กฟภ.กําหนดให้ติดตั้ง 81R (ROCOF) และ 78 (Vector Shift) เป็นอย่างน้อย
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4) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา

    4.1 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง

    4.2 ถ้ามีการติดต้ังตัวเก็บประจุ ให้ระบุขนาดและตําแหน่งของการติดต้ังในแบบด้วย

    4.3 การติดตั้งตัวเก็บประจุ ซ่ึงมีโอกาสทําให้เกิดการกระตุ้นด้วยตนเอง

         (Self-excited) จะพิจารณาระบบป้องกันเป็นรายๆ ไป

5) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีมีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    5.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    5.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นตํ่าดังนี้ 

          5.2.1 การป้องกันแรงดันตํ่า/แรงดันเกิน (27/59)

          5.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

          5.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

          5.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    5.3 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง สามารถใช้ฟังก์ชัน

         ดังกล่าวในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    5.4 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ. 

78 81R* *

50
51

50N
51N

8167

   32

  67N

27
59

CB-A

3

3

CB - B

ส่ังทริป CB-A32    รีเลย์กําลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง

Ynd

3

3

3 3

3

3 3

3
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หมายเหตุ ระบบไฟฟ้าในส่วนนี้อาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ตามการออกแบบของผู้เชื่อมต่อ



รูปแบบที่ 8. การเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเช่ือมต่อกับระบบ 115 กิโลโวลต์

คําสั่ง

   ตรวจสอบการปิดวงจร CB- 3YB and CB-C

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB , CB-B

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

   ส่งสัญญาณเตือน CB-3YB

รหัสรีเลย์ รายละเอียด

25    รีเลย์ซิงโครไนซ์

27/59    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่า / รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน

50/51 

59N

67

81

68

87T

รีเลย์ป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ทํางานผิดปกติ

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

50BF

   รีเลย์ป้องกันความถี่ตํ่า / รีเลย์ป้องกันความถี่เกิน

   รีเลย์ป้องกันกระแสเกินด้านเฟส

รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้านเฟส

   รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินแบบแรงดันลําดับศูนย์

Imp
Meter

Var
Meter

6825

87T

CB-YB

3
3

3

3

3

CB - C

Source

25

เส้
นใ

ยแ
สง

ระบบส่ง 115 กิโลโวลต์ 

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

สวิตช์ตัดตอน

สถานีไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 

ระบบป้องกันระยะไกล

และระบบ INTER TRIP

ระบบป้องกันระยะไกล

และระบบ INTER TRIP

รีเลย์ตรวจสอบเง่ือนไขการปิดกลับวงจร

รีเลย์ผลต่างสําหรับหม้อแปลง

ปิดกั้นหรืออนุญาตให้ปิดกลับวงจรของ CB-3YB

21

50BF

87L

หมายเหตุ

1) รูปแบบการเช่ือมโยงน้ี กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) ระบบป้องกันหลักจะใช้รีเลย์ฟังก์ชั่น 21 ร่วมกับระบบป้องกันระยะไกล

3) การติดต้ังรีเลย์ฟังก์ชั่น 87L ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีไฟฟ้า ถ้าระยะทางส้ัน

    จะใช้ 87L เป็นระบบป้องกันหลักและ 21 เป็นระบบป้องกันสํารอง

4) กรณีสถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นแบบ Terminal Station กําหนดให้รูปแบบการ

    เชื่อมต่อเป็นไปตามรูปแบบที่ 11 ทั้งนี้ระบบป้องกันจะต้องสอดคล้องกับ Vector  

    Group ของหม้อแปลง

5) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    5.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    5.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นต่ําดังนี้ 

          5.2.1 การป้องกันแรงดันต่ํา/แรงดันเกิน (27/59)

          5.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

          5.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

          5.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    5.3 หากมีพิกัดคอนเวอร์เตอร์รวมกันไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ อาจไม่จําเป็นต้องติดต้ังระบบป้องกัน

         ระยะไกลและระบบ INTER TRIP โดยอนุญาตให้ใช้รีเลย์ท่ีระบุเครื่องหมาย(*) 

         ทดแทนได้

    5.4 รหัสรีเลย์ท่ีระบุเคร่ืองหมาย (**) อาจไม่จําเป็นต้องติดต้ัง สามารถใช้ฟังก์ชัน

         ดังกล่าวในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    5.5 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ. 

6) ระบบ INTERTRIP จะต้องจัดทําตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ที่ กฟภ. ซื้อไฟฟ้า

    และสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

**

CB - B

CB-3YB

50
51

27
59 78

81 81R

59N

67

   32

*

*

78 & 81R รีเลย์ป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด ส่ังทริป CB-3YB 

ส่ังทริป CB-3YB32    รีเลย์กําลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง

Dyn1

เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีจุดเชื่อมต่อ ต้องสามารถ

ควบคุมระยะไกลได้

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

CB

3 3

3

3

3
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Exp
Meter

Imp
Meter

Exp
Meter

Var
Meter

แยกแกนสําหรับมาตรวัดของสัญญา Firm

CB-B

CB-3YB

Power
Quality
Meter

50N
51N

Source

87T

67N

CB-YB

3

3

3

3

3

3

3

สวิตช์ตัดตอน

25

รูปแบบที่ 9. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบ 115 กิโลโวลต์ 

และจ่ายไฟเข้าสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. โดยตรง 

CB - C

สถานีไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ
เส้

นใ
ยแ

สง

25    รีเลย์ซิงโครไนซ์

27/59    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่า / รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน

50/51 50N/51N    รีเลย์ป้องกันกระแสเกินด้านเฟสและกราวด์

67/67N

81    รีเลย์ป้องกันความถี่ตํ่า / รีเลย์ป้องกันความถี่เกิน

รีเลย์ผลต่างสําหรับหม้อแปลง87T

รีเลย์ป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ทํางานผิดปกติ50BF

21/21N รีเลย์แบบระยะทางด้านเฟสและกราวด์

68

87L รีเลย์ผลต่างสําหรับสายส่ง

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

   ส่งสัญญาณเตือน CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB , CB-B

รหัสรีเลย์ รายละเอียด คําสั่ง

รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้านเฟสและกราวด์

ระบบป้องกันระยะไกล

และระบบ INTER TRIP

ระบบป้องกันระยะไกล

และระบบ INTER TRIP

รีเลย์ตรวจสอบเง่ือนไขการปิดกลับวงจร ปิดก้ันหรืออนุญาตให้ปิดกลับวงจรของ CB-3YB

ตรวจสอบการปิดวงจรของ CB-3YB และ CB-C

หมายเหตุ

1) รูปแบบการเช่ือมโยงน้ี กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) ระบบป้องกันหลักจะใช้รีเลย์ฟังก์ชั่น 21/21N ร่วมกับระบบป้องกันระยะไกล

3) การติดต้ังรีเลย์ฟังก์ชั่น 87L ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีไฟฟ้า ถ้าระยะทางส้ัน

    จะใช้ 87L เป็นระบบป้องกันหลักและ 21/21N เป็นระบบป้องกันสํารอง

4) รหัสรีเลย์ท่ีระบุเคร่ืองหมาย (*) จะต้องจัดเตรียมให้มี 2 ชุด แยกกัน เพ่ือให้สามารถ

    ทํางาน Redundant กันได้ (โดยกําหนดให้ VT และ ส่วน CT ต้องแยกเครื่องกัน)

5) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    5.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    5.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นต่ําดังนี้ 

          5.2.1 การป้องกันแรงดันต่ํา/แรงดันเกิน (27/59)

          5.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

          5.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

          5.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    5.3 รหัสรีเลย์ท่ีระบุเคร่ืองหมาย (**) อาจไม่จําเป็นต้องติดต้ัง สามารถใช้ฟังก์ชัน

         ดังกล่าวในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    5.4 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ.

6) ระบบ INTERTRIP จะต้องจัดทําตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ที่ กฟภ. 

    รับซื้อไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

**

21

50BF

21N

50
51

27
59

25

81

6867

   32

87L

*

   รีเลย์กําลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง32   ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB , CB-YB

Ynd

เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีจุดเชื่อมต่อ ต้องสามารถ

ควบคุมระยะไกลได้

CB

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

3

3

3
3

3

3

3
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รูปแบบที่ 10. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ 

และเช่ือมต่อกับระบบ 115 กิโลโวลต์

ระบบส่ง 115 กิโลโวลต ์

Exp
Meter

Imp
Meter

Exp
Meter

Var
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แยกแกนสําหรับมาตรวัดของสัญญา Firm

CB-B

CB-3YB

Power
Quality
Meter

50N
51N

Source

87T

67N

CB-YB

3

3

3

3

3

3

3

สวิตช์ตัดตอน

25

CB - C

สถานีไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

เส้
นใ

ยแ
สง

25    รีเลย์ซิงโครไนซ์

27/59    รีเลย์ป้องกันแรงดันตํ่า / รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน

50/51 50N/51N    รีเลย์ป้องกันกระแสเกินด้านเฟสและกราวด์

67/67N

81    รีเลย์ป้องกันความถี่ตํ่า / รีเลย์ป้องกันความถี่เกิน

รีเลย์ผลต่างสําหรับหม้อแปลง87T

รีเลย์ป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ทํางานผิดปกติ50BF

21/21N รีเลย์แบบระยะทางด้านเฟสและกราวด์

68

87L รีเลย์ผลต่างสําหรับสายส่ง

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB

   ส่งสัญญาณเตือน CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB , CB-B

รหัสรีเลย์ รายละเอียด คําสั่ง

รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้านเฟสและกราวด์

ระบบป้องกันระยะไกล

และระบบ INTER TRIP

ระบบป้องกันระยะไกล

และระบบ INTER TRIP

รีเลย์ตรวจสอบเง่ือนไขการปิดกลับวงจร ปิดก้ันหรืออนุญาตให้ปิดกลับวงจรของ CB-3YB

ตรวจสอบการปิดวงจรของ CB-3YB และ CB-C

หมายเหตุ

1) รูปแบบการเชื่อมโยงนี้ กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) ระบบป้องกันหลักจะใช้รีเลย์ฟังก์ชั่น 21/21N ร่วมกับระบบป้องกันระยะไกล

3) การติดตั้งรีเลย์ฟังก์ชั่น 87L ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีไฟฟ้า ถ้าระยะทางสั้น

    จะใช้ 87L เป็นระบบป้องกันหลักและ 21/21N เป็นระบบป้องกันสํารอง

4) รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (*) จะต้องจัดเตรียมให้มี 2 ชุด แยกกัน เพื่อให้สามารถ

    ทํางาน Redundant กันได้ (โดยกําหนดให้ VT และ ส่วน CT ต้องแยกเครื่องกัน)

5) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีมีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    5.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    5.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นตํ่าดังนี้ 

          5.2.1 การป้องกันแรงดันตํ่า/แรงดันเกิน (27/59)

          5.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

          5.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

          5.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    5.3 รหัสรีเลย์ที่ระบุเครื่องหมาย (**) อาจไม่จําเป็นต้องติดตั้ง สามารถใช้ฟังก์ชัน

         ดังกล่าวในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    5.4 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ.

6) ระบบ INTERTRIP จะต้องจัดทําต้ังแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ท่ี กฟภ. 

    รับซื้อไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

**
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50BF

21N

50
51

27
59

25

81

6867

   32

87L

*

   รีเลย์กําลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง32   ส่ังทริป CB-3YB

  ส่ังทริป CB-3YB , CB-YB

Ynd

เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีจุดเชื่อมต่อ ต้องสามารถ

ควบคุมระยะไกลได้

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

CB

3

3

3

3
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CB - C
25

CB-2YB

ส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ผู้เช่ือมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ

ระบบส่ง 115 กิโลโวลต์ ของ กฟภ. ด้านท่ีเชื่อมกับ CB-1YB

รูปแบบที่ 11. การเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์ 

และเช่ือมต่อกับระบบ 115 กิโลโวลต์ 

ระบบส่ง 115 กิโลโวลต์ ของ กฟภ. ด้านท่ีเชื่อมกับ CB-2YB

สวิตช์ตัดโหลดชนิดท่ีสามารถ

สั่งการควบคุมจากระยะไกลได้

* *

ระบบป้องกันระยะไกล

ไปยังรีเลย์ของสถานีไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง

**

หมายเหตุ

1) รูปแบบการเช่ือมโยงน้ี กําหนดให้ใช้งานกับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภท

2) ระบบป้องกันหลักจะใช้รีเลย์ฟังก์ชั่น 21/21N ร่วมกับระบบป้องกันระยะไกล

3) การติดต้ังรีเลย์ฟังก์ชั่น 87L ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีไฟฟ้า ถ้าระยะทางส้ัน

จะใช้ 87L เป็นระบบป้องกันหลักและ 21/21N เป็นระบบป้องกันสํารอง

4) รหัสรีเลย์ท่ีระบุเคร่ืองหมาย (*) จะต้องจัดเตรียมให้มี 2 ชุด แยกกัน เพ่ือให้

สามารถทํางาน Redundant กันได้ (โดยกําหนดให้ VT และ ส่วน CT ต้องแยกเครื่องกัน)

5) สําหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีการจ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์

    5.1 คอนเวอร์เตอร์จะต้องเป็นชนิดสามเฟส

    5.2 คอนเวอร์เตอร์จะต้องมีระบบป้องกันขั้นต่ําดังนี้ 

          5.2.1 การป้องกันแรงดันต่ํา/แรงดันเกิน (27/59)

          5.2.2 การป้องกันความถี่ต่ํา/ความถี่เกิน (81)

          5.2.3 ระบบการซิงโครไนซ์ (25)

          5.2.4 การป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด

                 (Anti-islanding protection)

    5.3 รหัสรีเลย์ท่ีระบุเคร่ืองหมาย (**) อาจไม่จําเป็นต้องติดต้ัง สามารถใช้ฟังก์ชัน

         ดังกล่าวในตัวคอนเวอร์เตอร์ได้

    5.4 คอนเวอร์เตอร์จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของ กฟภ.

6) ระบบ INTERTRIP จะต้องจัดทําตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ที่ กฟภ. รับซื้อ

    ไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รับสัญญาณ STATUS เชอร์กิตเบรกเกอร์

ของสถานีไฟฟ้า กฟผ. และ/หรือ สัญญาณจาก 

STATUS เชอร์กิตเบรกเกอร์ของสถานีไฟฟ้า 

กฟภ. ท่ีเก่ียวข้อง 

ระบบป้องกันระยะไกล

ไปยังรีเลย์ของสถานีไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง
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ระบบ INTER TRIP
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เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องสามารถ

ควบคุมระยะไกลได้

เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องสามารถ

ควบคุมระยะไกลได้
เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องสามารถ

ควบคุมระยะไกลได้

โหลดผูเ้ชือ่มต่อ

CB

3 3

3

3

3

3

3

             ระเบียบการไฟฟ้าสว่นภมูิภาควา่ด้วยข้อกําหนดการเช่ือมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559



ดา้นทีเ่ชือ่มโยงกบั CB-1YB ดา้นทีเ่ชือ่มโยงกบั CB-3YB

สญัญาณเตอืนและ
แสดงผล

CB-1YB

CB-2YB

CB-3YB

CB-B

รเีล
ยผ์

ลต
่าง
สาํ
หร

บับ
สั

รเีล
ยแ์

บบ
ระ
ยะ
ทา

งด
า้น

เฟ
ส

รเีล
ยแ์

บบ
ระ
ยะ
ทา

งด
า้น

กร
าว
ด์

รเีล
ยป์้

อง
กนั

กร
ะแ
สเ
กนิ

แบ
บ

มที
ศิท

าง
ดา้
นเ
ฟส

แล
ะก
รา
วด

์

รเีล
ยป์้

อง
กนั

เซ
อร
ก์ติ

เบ
รก
เก
อร
์

ทาํ
งา
นผ

ดิป
กต

ิ

   
รเีล

ยป์้
อง
กนั

แร
งด
นัต

ํ่า 
รเีล

ยป์้
อง
กนั

แร
งด
นัเ
กนิ

รเีล
ยป์้

อง
กนั

คว
าม

ถีต่
ํ่า 

รเีล
ยป์้

อง
กนั

คว
าม

ถีเ่
กนิ

รเีล
ยผ์

ลต
่าง
สาํ
หร

บั
หม

อ้แ
ปล

งไ
ฟฟ้

า

หน้
าท

ีข่อ
งอุ
ปก

รณ์

21/21
N

67/67
N 50BF 21/21

N
67/67

N 50BF 81 27/59 50/51
50N/51N 87T87B

สญัญาณเตอืนและแสดงผล

ทรปิและเปิดคา้ง (Trip and lockout)

ทรปิ และปิดกลบัหรอืเปิดคา้ง (Breaker trip and reclose / lockout) ขึน้อยูก่บัรปูแบบระบบป้องกนัของ กฟภ. ในแต่ละพืน้ที ่โดย กฟภ. จะเป็นผูพ้จิารณา
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และเช่ือมต่อกบัระบบ 115 กิโลโวลต ์ของ กฟภ. (ต่อ)
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ทรปิ เมือ่ 50BF สง่สญัญาณมาแจง้

ดา้นทีเ่ชือ่มโยงกบั CB-2YB
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สิ่งแนบที่ 2  
 

รายละเอียดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ 
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รายละเอียดและมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ 

อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อได้แก่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting 
Switch) ชนิดท างานด้วยมือ (Manual) และสวิตช์ชนิดตัดโหลด (Load Break Switch) เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
การแยกระบบ ระหว่างผู้ขอใช้บริการ และระบบโครงข่ายไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตช์  ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้อง
เป็นผู้จัดหาสวิตช์ตัดตอนหรือสวิตช์ชนิดตัดโหลดเอง เพ่ือความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า จึงต้องสามารถมองเห็นใบมีดของสวิตช์ตัดตอนได้ในขณะปลด   หากเป็นชุดสวิตช์ 
(Group switch) จะต้องสามารถล็อคคันโยกได้ในต าแหน่งปลดด้วย ส าหรับรายละเอียดของเซอร์กิตเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันกลาง และแรงดันสูงจะต้องเป็นแบบที่มีการบ ารุงรักษาน้อย และให้มีคุณสมบัติทางเทคนิคของ
เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดหลัก ดังนี้ 

1) เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ตัวดับอาร์กชนิดสูญญากาศ  หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ตัวดับอาร์กชนิดก๊าซ 
SF6  

2) พิกัดแรงดันตามมาตรฐานสากล 
3) พิกัด short circuit breaking current in 1 second ขนาด 25 กิโลแอมป์ ส าหรับระบบ 22 หรือ 

33 กิโลโวลต์ และขนาด 31.5 กิโลแอมป์ หรือ 40 กิโลแอมป์ ส าหรับระบบ 115 กิโลโวลต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับกระแสลัดวงจร ณ จุดที่เชื่อมต่อ  

4) ส าหรับคุณสมบัติทางเทคนิคของเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดแรงดันต่ า (380/220 โวลต์) ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.)  

2. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 

1) ระบบป้องกันสามารถใช้รีเลย์ป้องกันแรงดันต่ าขณะหนึ่ง (27R) หรือเทียบเท่าได้  
2) หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าส าหรับระบบป้องกัน จะต้องใช้ Class 5P20 หรือดีกว่า      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) 

1) เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าต้องสามารถตรวจวัดและบันทึกค่าทางไฟฟ้าแบบ  True RMS ทั้ง 3 เฟส โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Profile Recording และ Event Recording 

2) Profile Recording เป็นการบันทึกค่า RMS ของค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ต่อเนื่องทุกๆ 10 นาที 
ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้า (Voltage), กระแสไฟฟ้า (Current), ก าลังไฟฟ้าจริง (Real Power), 
ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power), ก าลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power), ตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้า (Power Factor), ฮาร์มอนิกแรงดัน (Voltage Harmonics) และฮาร์มอนิกกระแส (Current 
Harmonics), ฮาร์มอนิกก าลัง (Power Harmonics) ได้ถึงล าดับท่ี 50th แรงดันไม่สมดุล (Voltage 
Unbalance) ประกอบด้วย Unbalance Factor, แรงดันไฟฟ้าล าดับบวก (Positive Sequence 
Voltage), แรงดันไฟฟ้าล าดับลบ (Negative Sequence Voltage), แรงดันไฟฟ้าล าดับศูนย์ (Zero 
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Sequence Voltage) และไฟกะพริบ (Flicker) ประกอบด้วย ดรรชนีไฟกะพริบระยะสั้น (Short-Term 
Severity Values , Pst), ดรรชนีไฟกะพริบ ระยะยาว (Long-Term Severity Values , Plt) 

3) Event Recording เป็นการบันทึกข้อมูลรูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ (Voltage Sag/Dip) แรงดันไฟฟ้าเกิน
ชั่วขณะ (Voltage Swell) และไฟดับช่วงสั้น (Short Interruption) โดยมีอัตราการสุ่มสัญญาณอย่าง
น้อย 128 samples/cycle และสามารถปรับค่า Trigger เพ่ือเริ่มการบันทึกได้ 

4) เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 (Power Quality Measurement 
Method) Class A, IEC 61000-4-7 (Harmonics) และ IEC 61000-4-15 (Flicker) 

5) เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าต้องมีหน่วยความจ าภายในที่สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจวัดเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน โดยข้อมูลไม่เกิดการสูญหาย 

6) การใช้งานเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ส ารองไฟ (Uninterruptible Power Supply) ซึ่งมี
ระยะเวลาในการส ารองไฟอย่างน้อย 15 นาที ในกรณีที่เกิดไฟดับ และเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าต้องมี
ฟังก์ชั่นการสตาร์ทอัตโนมัติเมื่อไฟกลับคืนมา 
 

4. มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานอ้างอิงตามรายการ หรือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับดังนี้ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานอ้างอิง 
มาตรวัดไฟฟ้า (Meter) มอก.1030, มอก.2543 และ มอก.2544 หรือ  

IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22 และ IEC 
62053-23 

ห ม้ อ แ ป ล ง เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด  (Instrument 
transformer) 

IEC 61869-1, 
IEC 61869-2 (ส าหรับหม้อแปลงกระแส) และ 
IEC 61892-3 (ส าหรับหม้อแปลงแรงดัน) 

รีเลย์ระบบป้องกัน (Protection relay) IEC 60255 โดยผู้ผลิตใน Vendor list ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) IEC 62271-100 หรือ IEC 62271-200 
โหลดเบรกสวิตช์ (Load break switch) 
- โหลดเบรกสวิตช์ส าหรับระบบ 115 เควี  
- โหลดเบรกสวิตช์ส าหรับระบบ 22 และ 33 เ 
- ควี 

 
- IEC 62271-104 หรือ IEEE 1247, IEEE C37.09 และ 
IEEE C37.016   
- IEC 62271-103 

สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting switch) และ
สวิตช์ต่อลงดิน (Earthing switch) 

IEC 62271-102 

ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (Dropout fuse cutout) IEEE C37.42 
กับดักเสิร์จ (Surge arrester) มอก.2366 หรือ IEC 60099-4 
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สิ่งแนบที่ 3  
 

ข้อก าหนดเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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ขอกํ าหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพ่ือม
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะกรรมการปรับปรุงความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา
• • • • การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   • • • • การไฟฟานครหลวง   • • • • การไฟฟาสวนภูมิภาค
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1. ขอบเขต

ขอกํ าหนดกฎเกณฑฉบับนี้จัดท ําข้ึนโดยมีขอบเขตดังน้ี
1.1 เพ่ือเปนขอกํ าหนดกฎเกณฑส ําหรับขีดจํ ากัดและวิธีการตรวจสอบแรงดันกระเพ่ือม (Voltage

Fluctuation) สํ าหรับผูใชไฟฟาประเภทธรุกิจและอุตสาหกรรม
1.2 เพื่อก ําหนดมาตรการใหผูใชไฟฟาแกไขและปรับปรุงวงจรที่ท ําใหเกิดแรงดันกระเพ่ือมท่ีไมเปนไปตาม
ขอกํ าหนด

1.3 ขอกํ าหนดนี้จะใหแนวทางเกี่ยวกับขีดจ ํากัดแรงดันกระเพ่ือมท่ียอมรับไดท่ีจุดตอรวม (Point of Common
Coupling) ซึ่งเกิดจากการใชอุปกรณไฟฟาทั้งในระบบแรงสูงและแรงตํ ่า

1.4 ขอกํ าหนดนี้ใชกับอุปกรณไฟฟาที่มีพิกัดโหลดมากกวา 3.5 kVA และกอใหเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงขณะ
ใชงานต้ังแต 1 คร้ังตอวัน ถึง 1,800 คร้ังตอนาที อุปกรณดังกลาวตัวอยางเชน มอเตอรคอมเพรสเซอร ,
มอเตอรปมตางๆ , เคร่ีองเช่ือมโลหะ , เตาหลอมโลหะ , ลิฟต , เคร่ืองปรับอากาศ , มอเตอร และอุปกรณ
ไฟฟาที่ใชในขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ

2. วัตถุประสงค

เพื่อก ําหนดขีดจํ ากัดแรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) มิใหเกิดการรบกวนในระบบไฟฟา
และผูใชไฟฟารวมกัน

3. มาตรฐานอางอิง

-  A.S 2279.4-1991 Australian Standard
-  Engineering Recommendation P.28 , 1989
       “Planning Limits for Voltage Fluctuations Caused by Industrial , Commercial and Domestic

Equipment in The United Kingdom”

1
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4. นิยาม

4.1 แรงดันเปล่ียนแปลง (Voltage Change) - การเปลี่ยนแปลงของคา RMS (หรือคา Peak) ของแรงดัน
ระหวางคาระดับแรงดัน 2 ระดับใกลกัน ซึ่งแตละระดับมีคาคงที่ในระยะเวลาที่แนนอนแตไมก ําหนดชวง
ระยะเวลา

4.2 แรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) - ชุดของแรงดันเปล่ียนแปลง (Voltage Change) หรือการเปล่ียน
แปลงอยางตอเน่ืองของคาแรงดัน RMS

4.3 แรงดันตกช่ัวขณะ (Voltage Sag or Voltage Dip) - แรงดันลดลงต้ังแตรอยละ 10  ในชวงระยะเวลาตั้งแต
ครึ่งไซเกิลจนถึงไมกี่วินาท ีโดยเกิดเน่ืองจากการเดินเคร่ืองของมอเตอรหรือโหลดขนาดใหญ หรือเกิด
ความผิดพรอง (Fault) ในระบบไฟฟา

4.4 แรงดันเปล่ียนแปลงสูงสุด ( Maximum Voltage Change , ∆Umax ) - ความแตกตางระหวางคา RMS สูง
สุดและต่ํ าสุดของลักษณะแรงดันเปลี่ยนแปลง U(t) ( พิจารณารูปท่ี 4-1 )

4.5 แรงดันเปล่ียนแปลงภาวะคงท่ี ( Steady-State Voltage Change , ∆Uc ) - ความแตกตางระหวางแรงดัน
ภาวะคงที ่2 คาที่อยูใกลกัน แบงแยกโดยแรงดันเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 ชุด ( พิจารณารูปท่ี 4-1 )

รูปท่ี 4-1 แสดงแรงดันเปล่ียนแปลงแบบตางๆ

4.6 แรงดันเปล่ียนแปลงสัมพัทธสูงสุด ( Maximum Relative Voltage Change , dmax) - อัตราสวนระหวางแรง
ดันเปลี่ยนแปลงสูงสุด ∆Umax กับแรงดัน Nominal ของระบบ , Un ( พิจารณารูปท่ี 4-2 )

4.7 แรงดันเปล่ียนแปลงภาวะคงท่ีสัมพัทธ ( Relative Steady-State Voltage Change , dc ) - อัตราสวน
ระหวางแรงดันเปลี่ยนแปลงภาวะคงที ่∆Uc กับแรงดัน Nominal ของระบบ , Un ( พิจารณารูปท่ี 4-2 )

U(t)

∆Uc  ∆Umax

t

2
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รูปท่ี 4-2 แสดงแรงดันเปล่ียนแปลงสัมพัทธแบบตางๆ

4.8 ไฟกะพริบ (Flicker) - ความรูสึกในการมองที่ไมสมํ ่าเสมอ เนื่องจากการกระตุนจากระดับของแสงสวาง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามเวลา โดยเกดิจากการปอนแรงดันกระเพือ่มใหกบัหลอด Coiled-Coil
Filament 230 V / 60 W

4.9 เครื่องวัดไฟกะพริบ (Flickermeter) - เคร่ืองมือท่ีออกแบบสํ าหรับใชวัดปริมาณที่เกี่ยวของกับไฟกะพริบ
(โดยปกติใชวัดคา Pst และ Plt )

4.10 ดรรชนีไฟกะพริบระยะส้ัน (Short-Term Severity Values , Pst) - คาที่ใชประเมินความรุนแรงของไฟ
กะพริบในชวงเวลาสั้นๆ(10 นาท ี)

4.11 ดรรชนีไฟกะพริบระยะยาว (Long-Term Severity Values , Plt) - คาที่ใชประเมินความรุนแรงของไฟ
กะพริบในระยะยาว ( 2-3 ช่ัวโมง ) โดยหาไดจากคา  Pst  ตามสูตร

1
1

3
3

n
Pst j

j

j n( )
=

=∑
n = จํ านวนของคา Pst ในชวงระยะเวลาที่หาคา Plt

          ชวงระยะเวลาที่แนะนํ า คือ 2 ช่ัวโมง ดังน้ัน  n = 12

4.12 จุดตอรวม (Point of Common Coupling ,PCC) - ตํ าแหนงในระบบของการไฟฟาที่อยูใกลกับผูใชไฟ
ฟาที่สุด ซ่ึงผูใชไฟฟารายอ่ืนอาจตอรวมได

4.13 เครื่องมือที่เคลื่อนยายได (Portable Tool) - อุปกรณไฟฟาที่สามารถยกหรือจับถือไดในชวงเวลาการ
ท ํางานปกติ และใชงานในชวงเวลาสั้นๆเทานั้น ( 2-3 นาท ี)

4.14 อุปกรณสามเฟสสมดุล (Balanced Three-Phase Equipment) - อุปกรณที่มีพิกัดกระแสในสายเสนไฟ
(Line) ของแตละเฟสตางกันไมเกินรอยละ 20

U(t) / Un

dc  dmax

t

3
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5. ขีดจํ ากัดแรงดันกระเพ่ือม

ในการประเมินแรงดันกระเพ่ือม แบงเปน 3 ขั้นตอน ตามขนาดของโหลดในสวนที่กอใหเกิดแรง
ดันกระเพ่ือม ดังน้ี

ข้ันตอนท่ี 1
โหลดของอุปกรณไฟฟาในสวนท่ีกอใหเกิดแรงดันกระเพ่ือม คิดเปน เควีเอ. นอยกวา 0.002 เทาของ

พิกัดเควีเอ. ลัดวงจรท่ีจุดตอรวม จะยินยอมใหตอเขากับระบบของการไฟฟาไดเลย โดยไมตองผานการตรวจ
สอบคาแรงดันกระเพ่ือม

ข้ันตอนท่ี 2
ถาโหลดของอุปกรณไฟฟาในสวนที่กอใหเกิดแรงดันกระเพื่อม คดิเปนเควีเอ. อยูระหวาง 0.002-0.03

เทาของพิกัด เควีเอ. ลัดวงจรที่จุดตอรวม จะยินยอมใหตอเขากับระบบของการไฟฟาไดโดยมีขอจํ ากัดดังนี้
-  ขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลง (Magnitude and Rate of Occurrence of Voltage

Change) ของอุปกรณแตละตัว (Individual Load) จะตองไมเกินเสนกราฟขีดจํ ากัดหมายเลข 1ใน
รูปท่ี 5-1

-  ส ําหรับอุปกรณท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของแรงดัน ท่ีมีรูปแบบท่ีไมแนนอน คาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะสั้น (Short-Term Severity Values, Pst) ของอุปกรณจะตองไมเกิน 0.5

ข้ันตอนท่ี 3
ถาโหลดของอุปกรณไฟฟา ในสวนท่ีกอใหเกิดแรงดันกระเพ่ือมมีคาเกินขีดจํ ากัดในข้ันตอนท่ี 2 จะ

ตองมาดํ าเนินการตรวจสอบในข้ันตอนท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  ตรวจสอบระบบเดิม (Background) วามีขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียง
ใด หรือถาขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปล่ียนแปลงของระบบเดิม เปนแบบไมแนนอนก็ใหใช
วิธีตรวจวัดคา Pst

-  นํ าผลการตรวจสอบขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปล่ียนแปลง หรือผลการตรวจวัดคา Pst ใน
ระบบเดิมมารวมกบัขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปลีย่นแปลงหรือคา Pst ของอุปกรณท่ีจะนํ ามา
ตอเขากับระบบผลลัพธที่ได จะตองเปนไปตามขอกํ าหนด ในการรวมระดับแรงดันกระเพ่ือมท่ีเกิด
มาจากหลาย ๆ แหลงกํ าเนิดตามขอ 6

4
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รูปท่ี 5-1 รูปกราฟขีดจํ ากัดขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลง

5
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6. ขอกํ าหนดในการรวมระดับแรงดันกระเพ่ือมท่ีเกิดมาจากหลาย ๆ แหลงกํ าเนิด

การรวมระดับแรงดันกระเพ่ือมท่ีเกิดจากหลายแหลง สามารถนํ าเอาวิธีการทางสถิติ มาใชในการ
คํ านวณหาคาระดับแรงดันกระเพ่ือมไดดังน้ี

6.1 กรณีท่ีสามารถรูขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปล่ียนแปลงท่ีแนนอน
1) ถาขนาดของแรงดันเปลี่ยนแปลงของระบบเดิม และของอุปกรณตัวใหมที่จะนํ ามาตอเขากับระบบ มี
ขนาดเทากัน แตเกิดข้ึนไมพรอมกัน หรือมีวงจรอินเตอรล็อค ปองกันมิใหเกิดขึ้นพรอมกัน คาอัตรา
การเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงรวม จะเทากับผลรวมของอัตราการเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงของระบบ
เดิมและของอุปกรณตัวใหม

2) ถาแรงดันเปลี่ยนแปลงของระบบเดิม และของอุปกรณตัวใหมที่จะน ํามาตอเขากับระบบเกิดข้ึนพรอม
กัน ขนาดของแรงดันเปล่ียนแปลงรวมจะเทากับผลรวมของขนาดแรงดันเปล่ียนแปลงของระบบเดิม
และของอุปกรณตัวใหม

3) ถาขนาดของแรงดันเปลี่ยนแปลงของระบบเดิม หรืออุปกรณตัวใหมท่ีจะนํ ามาตอเขากับระบบอันใด
อันหน่ึง มีขนาดนอยมากใหตัดทิ้งไดไมตองน ํามาคิด
ขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปลีย่นแปลง ที่หามาไดใหมตามที่กลาวมาแลวทัง้ 3 ขอ เมือ่นํ ามา

พจิารณากบัรูปกราฟ จะตองไมเกินเสนกราฟขีดจํ ากัดหมายเลข 2 ในรูปที ่5-1 จึงจะยอมใหตออุปกรณ
ตัวใหมเขาระบบของการไฟฟาได

4) ถาขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปล่ียนแปลงของระบบเดิม และอุปกรณตัวใหมที่จะนํ ามาตอเขากับ
ระบบ ไมสามารถรวมกันไดตามหลักเกณฑในทั้ง 3 ขอดังกลาวแลว ใหใชวิธีการประเมินดังนี้
ขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงหลายคา ที่เกิดจากแหลงก ําเนิดเดียวหรือหลาย

แหลงกํ าเนิด สามารถประยุกตใชไดกับกราฟในรูปที่ 5-1 ได โดยคา R R Rm m
N

mm
1 2+ + +... ตอง

มีคานอยกวา 1 จึงจะยอมใหอุปกรณตัวใหมตอเขากับระบบของการไฟฟาได
เม่ือ Ri คือ อัตราสวนของขนาดแรงดันเปลี่ยนแปลงแตละคาที่เกิดจากแหลงกํ าเนิด i ตอขนาดของ

คาแรงดันเปลี่ยนแปลงสูงสุด ตามเสนกราฟหมายเลข 2 ในรูปที่ 5-1 ท่ีอัตราการเกิดแรงดันเปล่ียนแปลง
เดียวกัน และใชคา m เทากับ 2

6.2 กรณีท่ีไมสามารถรูคาขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปล่ียนแปลงท่ีแนนอน
1) ตรวจวัดคาแรงดันกระเพ่ือมของระบบเดิม และของอุปกรณตัวใหมที่จะนํ ามาตอเขากับระบบ โดยใช

Flickermeter ตรวจวัดคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้น ( Short-Term Severity Values, Pst )

6
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2) นํ าคา Pst มารวมกันตามสูตรดังน้ี โดยคา Pst ที่คํ านวณไดจะตองมีคาไมเกินในตารางที ่6-1

( ) ( ) ( )Pst Pst Pst Pstt

m m mm= + + +1 2 3...

คาของ m ขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงก ําเนิดแรงดันกระเพ่ือม โดยมีขอแนะนํ าดังน้ี
m = 4 ใชส ําหรับอุปกรณไฟฟาประเภทเตาหลอม (Arc Furnace) ที่มีการท ํางานในชวงการหลอม

ละลายไมพรอมกัน
m = 3 ใชส ําหรับอุปกรณไฟฟา ที่กอใหเกิดแรงดันกระเพื่อมเกือบทุกประเภท โดยคาดวาโอกาส

ที่จะท ํางานพรอมกันมีนอย หากไมแนใจวาโอกาสที่จะทํ างานพรอมกันมีมากนอยเพียงใด
ก็ใหใชคานี้ได

m = 2 ใชส ําหรับอุปกรณไฟฟาที่มีโอกาสจะเกิดการทํ างานพรอมกันบอยคร้ัง
m = 1 ใชกับอุปกรณไฟฟาที่มีการท ํางานพรอมกัน

3) นํ าคา Pst ที่ไดมาค ํานวณหาคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะยาว (Long-Term Severity Values ,
Plt) ตามสูตรดังน้ี

Plt
n

Pst jj

j n
=

=

=∑1
1

3
3 ( )

เม่ือ n คือจํ านวนคา Pst ในชวงเวลาท่ีตรวจวัด ซึ่งชวงเวลาที่ใช ปกติประมาณ 2 ชั่วโมง ดังน้ัน
คา n จึงเทากบั 12 คา Plt ทีค่ ํานวณได จะตองไมเกนิคาในตารางที ่6-1

ถาผลการตรวจเช็คหรือตรวจวัดเกินขอกํ าหนดในข้ันท่ี 3 จะตองดํ าเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือมิให
คาแรงดันกระเพ่ือมเกินขอกํ าหนดดังกลาวแลว โดยอาจจะใชวิธีการตาง ๆ ดังน้ี

1) ปรับปรุงระบบไฟฟา โดยอาจจะกอสรางวงจรเฉพาะ
2) ปรับปรุงวิธกีารเดินเคร่ืองจักรโดยไมใหเดินเคร่ืองจักรหลาย ๆ เคร่ืองพรอมกนั หรืออาจจะใชวิธี
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของแรงดันใหเปนแบบลาดเอียง (Ramp Change)

3) ปรับปรุงคุณลักษณะของโหลด
4) ติดต้ังอุปกรณจํ ากัดแรงดันกระเพ่ือม
5) จํ ากัดเวลาเดินเคร่ืองจักรบางประเภท
6) ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม Fault Level ของระบบ

หมายเหตุ  ทัง้น้ีขอก ําหนดดังกลาวแลวทัง้หมด มไิดรับประกนัวาจะไมเกดิผลกระทบกบัผูใชไฟขางเคยีงหาก
เปนแตเพียงมาตรการเพ่ือควบคุมมิใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงเทาน้ัน ดังน้ันหลังจากการติดต้ังใชงานจริงแลว
หากพบวายังมีผลกระทบตอผูใชไฟขางเคียงอยูอีก ก็จะตองปรับปรุงแกไขจนเปนที่ยอมรับกันได
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ตารางท่ี 6-1
ขีดจ ํากัดสํ าหรับ

คาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้น (Pst) และคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะยาว (Plt)
เม่ือรวมแหลงกํ าเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลตอระบบไฟฟา ณ จุดใดๆ
ระดับแรงดันไฟฟา
ท่ีจุดตอรวม

Pst Plt

115 kV หรือต่ํ ากวา 1.0 0.8
มากกวา 115 kV 0.8 0.6

ตัวอยางการคํ านวณ
กํ าหนดคาตัวแปรและลักษณะของวงจรดังรูปที ่6-1

ระบบไฟฟาแรงดันสงู (High Voltage System)
         ก ําลังไฟฟาลัดวงจร (Fault Level) = 4000 MVA

หมอแปลงไฟฟากํ าลัง (Power Transformer)
132/11 kV  60% Impedance on 100 MVA  X/R = 30

ระบบจํ าหนาย (Feeder) 11 kV
    Z = 0.28 + j0.34 Ω

  
หมอแปลงในระบบจ ําหนาย (Distribution Transformer)
1000 kVA  11/0.433 kV  5% Impedance  X/R = 5

จุดตอรวม (PCC)

ระบบแรงดันไฟฟาต่ํ า (Low Voltage System)
Z = 0.03 + j0.05 Ω

โหลดอ่ืน ๆ
มอเตอร 75 kW กํ าลังไฟฟาขณะเริ่มเดิน

            8 kVA/kW  Power Factor ขณะเร่ิมเดิน = 0.25
จํ านวนคร้ังการเร่ิมเดิน 15 คร้ังตอช่ัวโมง

รูปท่ี 6-1 แสดงแผนผังวงจร

8
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ข้ันตอนท่ี 1  การหาคาก ําลังไฟฟาลัดวงจร ณ จุดตอรวม ที่คา Base 100 MVA

1) คาอิมพีแดนซของระบบไฟฟาแรงดันสูง
( )

( )Z
Z
Z

kV
MVA

MVA

kV
pu

S C

B

S C

S C

B

B

= = ×/ /

/

2

2

Z j
MVA

MVA
j jpu

B

S C
= = =

/
.

100
4000

0 025 pu

2) คาอิมพีแดนซของหมอแปลงไฟฟาก ําลัง
60

100
1 30
1 30

0 020 0 600
2

×
+

+
= +

j
j. . pu

3) คาอิมพีแดนซของระบบจ ําหนาย 11 kV
( )100

11
0 28 0 34 0 231 0 2812 . . . .+ = +j j pu

4) คาอิมพีแดนซของหมอแปลงในระบบจ ําหนาย
5

100
100
01

1 5
1 5

0 981 4 903
2

× ×
+

+
= +

.
. .

j
j pu

5) คาอิมพีแดนซรวม ณ จุดตอรวม
0.000 + j0.025
0.020 + j0.600
0.231 + j0.281
0.981 + j4.903
1.232  + j5.809

Z j1 1232 5809= +. . pu
Z1 5938= . pu

6) กํ าลังไฟฟาลัดวงจร ณ จุดตอรวม
จากสมการในขั้นตอนที่ 1

Z
MVA

MVApu
B

S C
=

/

MVA
MVA
Z

MVAS C
B

pu
/ .

.= = =
100

5938
168

กํ าลังไฟฟาลัดวงจร = 16.8 MVA
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ข้ันตอนท่ี 2  การหาคาอัตราสวนกํ าลังไฟฟา ขณะเร่ิมเดินมอเตอรตอกํ าลังไฟฟาลัดวงจร ณ จุดตอรวม

อัตราสวน=
×
×

8 75
16 8 1000
kVA kW kW

MVA
/

.

= 0 0357.
อัตราสวนน้ีมีคาเกิน 0.03 ดังน้ันการตอมอเตอรเขาในระบบจะตองผานการประเมินในข้ันตอนท่ี 3

ข้ันตอนท่ี 3  การหาคาแรงดันเปลี่ยนแปลง ขณะเร่ิมเดินมอเตอร ณ จุดตอรวม
1) คาอิมพีแดนซขณะเร่ิมเดินมอเตอร

( )100 1000
8 75

0 25 0 9682 41667 161367
MVA

kVA kW kW
j j

×
×

+ = +
/

. . . . pu

2) คาอิมพีแดนซของระบบแรงต่ํ า
( )100

0 433
0 03 0 05 16 001 26 6682.
. . . .+ = +j j pu

3) คาอิมพีแดนซรวมทางดานโหลดของจุดตอรวม
41.667 + j161.367
16.001 + j26.668
57.668 + j188.035
Z j2 57 668 188 035= +. . pu
Z2 196 679= . pu
Z Z j1 2 58 900 193844+ = +. . pu
Z Z1 2 202 595+ = . pu

4)  คาแรงดันขณะเร่ิมเดินมอเตอร ณ จุดตอรวม

=
+

×
Z

Z Z
2

1 2
100%

= ×
196 679
202 595

100%
.
.

= 97 08%.

5) ดังนั้นคาแรงดันเปลี่ยนแปลง ณ จุดตอรวม
 =  100% - 97.08%
 =  2.92%

10
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การพิจารณา

-  กรณีท่ี 1 ระบบเดิมไมมีอุปกรณท่ีกอใหเกิดแรงดันกระเพ่ือม จากกราฟในรูปที ่5-1 หมายเลข 2 คา
แรงดันเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ยอมรับไดที่อัตราการเกิด 15 คร้ังตอช่ัวโมงเทากับรอยละ 4.2 ดังน้ันจึง
ยินยอมใหตอมอเตอรชุดน้ีเขาระบบของการไฟฟาได

-  กรณีท่ี 2 หากระบบเดิมมอุีปกรณทีก่อใหเกดิแรงดันกระเพือ่มอยูแลว โดยมคีาแรงดันเปลีย่นแปลงสูง
สุดรอยละ 2 และมีอัตราการเกิด 12 คร้ังตอช่ัวโมง
จากกราฟรูปที ่5-1 หมายเลข 2 คาแรงดันเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ยอมรับไดที่อัตราการเกิด 15

ครั้งและ 12 คร้ังตอช่ัวโมง เทากับรอยละ 4.2 และรอยละ 4.5 ตามล ําดับ
อัตราสวนของขนาดแรงดันเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริง ตอขนาดของคาแรงดันเปล่ียนแปลงสูง

สุด ตามเสนกราฟหมายเลข 2 ในรูปที่ 5-1 ท่ีอัตราการเกิด 15 ครั้งและ 12 คร้ังตอช่ัวโมง มีคาเทากับ
( 2.92 / 4.2 ) = 0.69 และ ( 2 / 4.5 ) = 0.44  ตามล ําดับ
จากขอก ําหนดคา R R Rm m

N
mm

1 2+ + +... ตองมีคานอยกวา 1 ( โดยที ่m = 2 )
ดังน้ัน R R RN1

2
2

2 2 2 20 69 0 44+ + + = +... . .

=   0.81
จากผลการตรวจสอบดังกลาวจึงสามารถยนิยอมใหตอมอเตอรชดุน้ีเขาระบบของการไฟฟาได
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7. การบังคับใช

รูปท่ี 7-1 Flow Chart แสดงวิธีการบังคับใช

12

การไฟฟา สิ่งที่ตองรวมดํ าเนินการ ผูใชไฟฟา
ย่ืนขอใชไฟฟาใหมหรือ
ขอเปล่ียนแปลงการใชไฟฟา

พิจารณาขอเสนอรวมท้ังขอมูล
ทางดานแรงดันกระเพื่อมทั้งหมด

ประเมินระดับแรงดันกระเพื่อมที่จะเกิดจาก
อุปกรณของผูใชไฟฟาตามข้ันตอนท่ีกํ าหนด

ทํ าสัญญาซ้ือขายไฟฟาโดยมีขอกํ าหนด
เร่ืองแรงดันกระเพ่ือมรวมอยูดวย

อนุญาตใหตอเขากับระบบ
ของการไฟฟาได

ทํ าการตรวจวัดคาแรงดันกระเพ่ือม คร้ังท่ี 1

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ่ ากวาหรือเทากับขดีจ ํากัด

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ่ ากวาหรือเทากับขดีจ ํากัด

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ่ ากวาหรือเทากับขดีจ ํากัด

ทํ าการแกไข

ทํ าการแกไข

ทํ าการตรวจวัดคาแรงดันกระเพ่ือม คร้ังท่ี 2

ทํ าการตรวจวัดคาแรงดันกระเพ่ือม คร้ังท่ี 3

ผานการตรวจสอบ
และจายไฟฟาตามปกติ

การไฟฟาสงวนสิทธ์ิในการเขา
ตรวจสอบตามวาระที่เห็นสมควร

ดํ าเนินการแกใขให
โดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟา
หรือระงับการจายไฟฟา

ใช

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

ตรวจสอบผูใชไฟฟารายเดิม
ท่ีคาดวากอใหเกิดปญหาเก่ียวกับ
แรงดันกระเพื่อมในระบบไฟฟา
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7.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม

ผูขอใชไฟฟารายใหมตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณและการค ํานวณใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ
โดยแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการตอเขากับระบบไฟฟาแลว จะไมกอใหเกิดแรงดันกระเพ่ือมเกินขีดจํ ากัดฯ
ขางตน การไฟฟาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟา หากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบไฟฟาและผูใชไฟฟารายอ่ืน

7.2 ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟา
ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 7.1 โดยจะตองจัดสงรายละเอียดของ

อุปกรณและการคํ านวณทั้งโหลดเดิมและโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ

7.3 ผูใชไฟฟารายเดิม
ถาทางการไฟฟาฯ ตรวจสอบแลวพบวาการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายเดิมนั้น กอใหเกิดแรงดัน

กระเพ่ือมเกินขีดจํ ากัดฯ ขางตน ผูใชไฟฟาจะตองท ําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว หากผู
ใชไฟฟาไมดํ าเนินการปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯ จะเขาไปท ําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผู
ใชไฟฟา หรืองดการจายไฟฟา
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ภาคผนวก

ขอแนะนํ าในการวัดและอุปกรณท่ีใชในการวัดแรงดันกระเพ่ือม

ผ.1 อุปกรณท่ีใชในการวัดแรงดันกระเพ่ือม
    - Flickermeter ตามมาตรฐาน IEC 868
    - Disturbance Recorder

ผ.2 วิธีการวัด
    - วัดโดยตรงใช Flickermeter ไปตรวจวัดคาความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสัน้ (Pst) และคาความรุนแรง
ของไฟกะพริบระยะยาว (Plt) ท่ีจุด PCC (Point of Common Coupling)

    - วัดทางออม Disturbance Recorder ไปตรวจวัดคาแรงดันเปล่ียนแปลงท่ีจุด PCC แลวนํ าผลที่ไดไปตรวจ
สอบกับรูปกราฟขีดจํ ากัดขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปล่ียนแปลง

ผ.3 ขอกํ าหนดในการวัด
    - อุปกรณท่ีจะนํ ามาติดตั้งเพิ่มของผูใชไฟเดิม หรืออุปกรณท่ีจะนํ ามาติดตั้งของผูใชไฟรายใหม ถาผลการ
พิจารณาในเบ้ืองตนกอนการติดต้ังใชงานปรากฎวาเกินขอจํ ากัด (Limit) ในข้ันตอนท่ี 2 (Stage 2) แต
ยอมรับไดในช้ันตอนท่ี 3 (Stage 3) ควรจะตองไปตรวจวัดหลังการติดต้ังใชงานไปแลว 3 ถึง 6 เดือน

    - การวัดจะไมรวมเหตุการณผิดปกติ เชน กรณีเกิดฟอลตในระบบสายสงหรือสายจํ าหนาย หรือระบบการ
ผลิตขัดของ

    - ระยะเวลาในการวัดตองนานพอจนครบวงรอบ หรือคาบเวลาการเดินเคร่ืองจักร ปกติ 1 วัน หรือ 1
อาทิตยในกรณีท่ีเปนโหลดเตาหลอมไฟฟา

    - ตองวัดใหครบทุกเฟส เพื่อจะไดทราบวาเฟสไหนมีความรุนแรงตางกันอยางไร
    - การวัดในระบบแรงดันสูงผานอุปกรณแปลงแรงดันใหตระหนักถึงความสัมพันธของเฟสที่จะวัดวาสอด
คลองกับเฟสเทียบกับจุดนิวตรอลในระบบแรงดันตํ ่าหรือไม เพราะผลกระทบที่แทจริงจะเกิดกับ
อุปกรณไฟฟาประเภทแสงสวาง ซึ่งจะตออยูระหวางสายเฟสกับสายนิวตรอล ดังน้ันในการวัดใหวัดแรง
ดันระหวางเฟสกับนิวตรอล

ผ.4 แผนผังลํ าดับขั้นตอนในการตรวจสอบ
ข้ันตอนการตรวจสอบเบ้ืองตนจนกระท่ังการตรวจสอบดวยวิธีการตรวจวัดแสดงเปนแผนผัง

ลํ าดับข้ันตอนการตรวจสอบ (Flow Diagram) ไดดังรูปท่ี ผ-1
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รูปท่ี ผ-1 แผนผังลํ าดับขั้นตอนการตรวจสอบโหลดที่กอใหเกิดแรงดันกระเพื่อม

15

เร่ิมตน

โหลดท่ีกอใหเกิดแรงดัน
กระเพ่ือมคิดเปนเควีเอตอพิกัด
เควีเอลัดวงจรท่ีจุดตอรวม

มากกวา 0.03
หรือไม

ขนาดและอัตราการเกิดแรงดันเปลีย่น
แปลงมากกวาเสนกราฟขีดจ ํากัด
หมายเลข 1 ในรูปที ่5-1 หรือไม หรือ
คา Pst มากกวา 0.5 หรือไม

ตรวจสอบแรงดันกระเพ่ือมในระบบเดิม
แลวนํ าผลที่ไดมารวมกับผลที่จะเกิดจาก
อุปกรณตัวใหมตามวิธีการในขอ 6

ผลลัพธที่ไดมากกวาเสนกราฟขีดจํ ากัดหมายเลข 2 ใน
รูป 5-1 หรือไม หรือคา R R RN1

2
2
2 2+ + +... มากกวา 1

หรือไม หรือคา Pst และ Plt มากกวาคาที่ก ําหนดในตา
ราง 6-1 หรือไม

ปรับปรุงแกไขไดหรือไม

ไมยินยอมใหตอเขากับ
ระบบของการไฟฟา

ยินยอมใหตอเขากับ
ระบบของการไฟฟาได

ไมนอยกวา 0.002

ขั้นที ่1

ไมได

ไมมากกวา

มากกวา

มากกวา

ขั้นที ่2

ขั้นที ่3

ไมมากกวา

นอยกวา 0.002

ไมมากกวา

ได

มากกวา
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เอกสารอางอิง

1. A.S 2279.4-1991 Australian Standard
2. Engineering Recommendation P.28 , 1989 “ Planning Limits for Voltage Fluctuations caused by

Industrial , Commercial and Domestic Equipment in The United Kingdom”
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ขอกํ าหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะกรรมการปรับปรุงความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา
• • • • การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   • • • • การไฟฟานครหลวง   • • • • การไฟฟาสวนภูมิภาค
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1. ขอบเขต

ขอกํ าหนดกฎเกณฑฉบับนี้จัดท ําข้ึนโดยมีขอบเขตดังน้ี
1.1 เพ่ือเปนขอกํ าหนดกฎเกณฑส ําหรับขีดจํ ากัดและวิธีการตรวจสอบฮารมอนิก (Harmonics) สํ าหรับลูกคา
ผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

1.2 เพื่อก ําหนดมาตรการใหผูใชไฟฟาแกไขและปรับปรุงวงจรที่ท ําใหเกิดฮารมอนิกที่ไมเปนไปตามขอ
กํ าหนด

1.3 ใชกับอุปกรณไฟฟาประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมส ําหรับ
ระบบไฟฟา ทั้งอุปกรณชนิดเฟสเดียวและสามเฟส

2. วัตถุประสงค

เพือ่ก ําหนดขดีจํ ากดัทีย่อมรับไดของระดับความเพีย้นของแรงดันทีเ่กดิจากฮารมอนิก (Harmonic
Voltage Distortion) และระดับความเพี้ยนของกระแสที่เกิดจากฮารมอนิก (Harmonic Current Distortion) ของ
อุปกรณท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม

3. มาตรฐานอางอิง

- Engineering Recommendation G.5/3
September 1976 The Electricity Council Chief Engineer’ Conference
   “Limits for Harmonics in The United Kingdom Electricity Supply System”

- The State Energy Commission of Western Australia (SECWA)
Part 2 : Technical Requirement

- IEC 1000 Electromagnetic Compatibility (EMC)
Part 4 : Testing and Measurement Techniques

Section 7 : General Guide for Harmonics and Interharmonics Measurements and
Instrumentation for Power Supply Systems and Equipment Connected
thereto
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4. นิยาม

4.1 ฮารมอนิก (Harmonic) - สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน( Sine Wave) ของสญัญาณหรือปริมาณ
เปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เปนจ ํานวนเต็มเทาของความถี่หลักมูล(Fundamental Frequency)  ตัวอยางเชน
สวนประกอบที่มีความถี่เปน 2 เทาของความถี่หลักมูลจะเรียกวา ฮารมอนิกที ่2 (Second Harmonic)

4.2 ความเพี้ยนฮารมอนิก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทางไฟฟา (Power
Waveform)ไปจากรูปสัญญาณคลื่นไซน( Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของคาความถี่หลักมูล
(Fundamental) และฮารมอนิกอื่นๆเขาดวยกัน

4.3 สวนประกอบฮารมอนิก (Harmonic Component) - สวนประกอบของอันดับฮารมอนิก ที่มากกวาหนึ่ง
ของปริมาณเปนคาบใดๆ ซ่ึงแสดงในรูปของอันดับ (Order) และคา RMS ของอันดับน้ัน

4.4 ปริมาณรวมฮารมอนิก (Harmonic Content) - ปริมาณที่ไดจากการหักคา DC และสวนประกอบความถี่
หลักมูลจากปริมาณเปนคาบที่ไมอยูในรูปสัญญาณคลื่นไซน ( Sine Wave)

4.5 คาความเพี้ยนฮารมอนิกเฉพาะ (Individual Harmonic Distortion ,IHD) หรือ อัตราสวนฮารมอนิก
(Harmonic Ratio) - อัตราสวนระหวางคา RMS ของสวนประกอบฮารมอนิก (Harmonic Component) ตอ
คา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component) เทียบเปนรอยละ

4.6 คาความเพี้ยนฮารมอนิกรวม (Total Harmonic Distortion ,THD ) - คืออัตราสวนระหวางคารากท่ีสอง
ของผลบวกก ําลังสอง (Root-Sum-Square) ของคา RMS ของสวนประกอบฮารมอนิก ( Harmonic
Component) กับคา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component)  เทียบเปนรอยละ
ดังแสดงในสมการ (1) และ (2)

THD (Voltage)           =           2
2

3
2

1

V V
V

+ + .......... (1)

THD (Current)           =            2
2

3
2

1

I I
I

+ + .......... (2)
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4.7 แรงดันตกช่ัวขณะ (Voltage Sag or Voltage Dip) - แรงดันลดลงต้ังแตรอยละ 10  ในชวงระยะเวลาตั้งแต
ครึ่งไซเกิลจนถึงไมกี่วินาท ีโดยเกิดเน่ืองจากการเดินเคร่ืองของมอเตอรหรือโหลดขนาดใหญ หรือเกิด
ความผิดพรอง (Fault) ในระบบไฟฟา

4.8 จุดตอรวม (Point of Common Coupling , PCC) - ตํ าแหนงในระบบของการไฟฟาที่อยูใกลกับผูใชไฟฟา
ที่สุด ซ่ึงผูใชไฟฟารายอ่ืนอาจตอรวมได

4.9 เครื่องมือที่เคลื่อนยายได (Portable Tool) - อุปกรณไฟฟาที่สามารถยกหรือจับถือไดในชวงเวลาการ
ท ํางานปกติ และใชงานในชวงเวลาสั้นๆเทานั้น ( 2-3 นาท ี)

4.10 อุปกรณสามเฟสสมดุล (Balanced Three-Phase Equipment) - อุปกรณที่มีพิกัดกระแสในสายเสนไฟ
(Line) ของแตละเฟสตางกันไมเกินรอยละ 20

5. ขีดจํ ากัดกระแสและแรงดันฮารมอนิก

ตารางท่ี 5-1
ขีดจ ํากดักระแสฮารมอนิกส ําหรับผูใชไฟฟารายใดๆท่ีจดุตอรวม *

ระดับแรงดันไฟฟา อันดับฮารมอนิกและขีดจํ ากัดของกระแส (A rms)
ท่ีจุดตอรวม (kV) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.400 48 34 22 56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5 6 4 6
11 and 12 13 8 6 10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2 2 1 1

22 , 24 and 33 11 7 5 9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1 2 1 1
69 8.8 5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1 1.6 1 1

115 and above 5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1

* : ยอมใหนํ าคาความคลาดเคลือ่นรอยละ 10 หรือ 0.5 A (คาทีม่ากกวาคาใดคาหน่ึง) มาใชกบัขดีจํ ากดัของกระแส
แตละอันดับไดไมเกนิ 2 อันดับ
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ตารางท่ี 5-2

ขีดจ ํากัดความเพี้ยนฮารมอนิกของแรงดันสํ าหรับผูใชไฟฟารายใดๆที่จุดตอรวม
(รวมทั้งระดับความเพี้ยนที่มีอยูเดิม)

ระดับแรงดันไฟฟา
ท่ีจุดตอรวม (kV)

คาความเพ้ียนฮารมอนิกรวม
ของแรงดัน (%)

คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน
แตละอันดับ (%)

อันดับค่ี อันดับคู
0.400 5 4 2

11 , 12 , 22 and 24 4 3 1.75
33 3 2 1
69 2.45 1.63 0.82

115  and above 1.5 1 0.5

6. วิธีการประเมิน

ขดีจํ ากดัความเพีย้นของแรงดันทีเ่กดิจากฮารมอนิก แบงการพจิารณาออกเปน 3 ขัน้ตอน ดังตอไปน้ี
6.1 ข้ันตอนท่ี 1

6.1.1 อุปกรณไฟฟา 3 เฟส
อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C Regulator ไมเกิน 1 ตัวท่ีจะนํ าเขาระบบแรงดัน  0.400 ,

11 , 12 kV หากมีขนาดไมเกินตารางที ่6-1 สามารถนํ าเขาระบบไดโดยไมตองพิจารณาในสวนฮาร
มอนิก แตถามีอุปกรณหลายตัวใหพิจารณาใน ข้ันตอนท่ี 2

ตารางท่ี 6-1
   ขนาดสูงสุดของอุปกรณประเภท Convertor และ A.C Regulator แตละตัว

ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดตอรวม Convertors ชนิด 3 เฟส A.C. Regulator ชนิด 3 เฟส
(kV) 3-Pulse 6-Pulse 12-Pulse 6-Thyristor 3-Thyristor /

(kVA) (kVA) (kVA) (kVA) 3-Diode (kVA)
0.400 8 12 - 14 10

11 และ 12 85 130 250 150 100

4
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6.1.2 อุปกรณไฟฟา 1 เฟส

6.1.2.1 เคร่ืองใชไฟฟาท่ัวไปหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่มีคาตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2
สามารถติดตั้งเขาระบบได

6.1.2.2 อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C. Regulator ที่ตามทฤษฏีแลวไมสรางกระแสฮารมอ
นิกอันดับคู (Even Harmonic Current) สามารถนํ าเขาระบบไดโดยอุปกรณตองมีขนาดตามท่ี
กํ าหนดคือไมเกิน 5 kVA ท่ีระดับแรงดัน 230 V และไมเกิน 7.5 kVA ท่ีระดับแรงดัน 415 V
อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C. Regulator ที่สรางกระแสฮารมอนิกทั้งอันดับคู
และอันดับคีจ่ะไมอนุญาตใหนํ าเขาระบบ และหากมีการติดต้ังอุปกรณประเภท Convertor
หรือ A.C.Regulator สํ าหรับ Single-Phase อยูแลวแตตองการติดต้ังอุปกรณเพ่ิมข้ึน อนุญาต
ใหทํ าไดหากมีการติดต้ังท่ีเฟสอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อทํ าใหเกิดการสมดุลของอุปกรณประเภท
Non-Linear Load แตหากตองการติดต้ังอุปกรณมากกวาหน่ึงตัวตอเฟสใหพิจารณาในข้ัน
ตอนท่ี 2

6.2 ข้ันตอนท่ี 2
6.2.1 อุปกรณไฟฟา 3 เฟส
อุปกรณท่ีมีขนาด (Size) เกินขอบเขตจํ ากัดในข้ันตอนท่ี 1 สามารถนํ าเขาระบบไดก็ตอเม่ือ

(ก) ระบบของผูใชไฟฟาจะตองไมสรางกระแสฮารมอนิก (Harmonic Current) ท่ีจุด PCC. เกินคาขีด
  จํ ากัดในตารางที่ 5-1

(ข) คาแรงดันฮารมอนิกท่ีจุด PCC. กอนท่ีจะตอเช่ือมโหลดใหมจะตองมีคาไมเกิน 75% ของคาขีด
  จํ ากัดในตารางที่ 5-2

(ค) คา Shot-Circuit Level ตองมีคาไมต่ํ ามาก
เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  ตารางท่ี ผ-1 และ ผ-2 ในภาคผนวกไดแสดงขนาดของอุปกรณ

ประเภท Convertor และ A.C. Regulator ที่มีคากระแสฮารมอนิกไมเกินคาตามรางที่ 5-1
6.2.2 อุปกรณไฟฟา 1 เฟส

อุปกรณท่ีเกินขีดจํ ากัดในข้ันตอนท่ี 1 ไมอนุญาตใหตอเขากับระบบ
การติดต้ังอุปกรณ 1 เฟสจะตองสอดคลองกับขีดจ ํากัดแรงดันไมสมดุลตาม Engineering

Recommendation P.16 จึงจะสามารถน ําเขาระบบได
6.3 ข้ันตอนท่ี 3

อุปกรณประเภท Non-Linear ที่ไมผานการพิจารณาตาม ข้ันตอนท่ี 2 หรือท่ีจุด PCC.ของระบบมีคา
แรงดันฮารมอนิก (Harmonic Voltage) เกิน 75% ของคาในตารางที่ 5-2 ใหพจิารณาคาฮารมอนิกที่
สามารถยอมรับอุปกรณเหลาน้ันเขาระบบไดตาม ภาคผนวก ผ.3.6
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7. การบังคับใช

รูปท่ี 7-1 Flow Chart แสดงวิธีการบังคับใช

6

การไฟฟา สิ่งที่ตองรวมดํ าเนินการ ผูใชไฟฟา
ย่ืนขอใชไฟฟาใหมหรือ
ขอเปล่ียนแปลงการใชไฟฟา

พิจารณาขอเสนอรวมท้ังขอมูล
ทางดานฮารมอนิกท้ังหมด

ประเมินระดับฮารมอนิกที่จะเกิดจากอุปกรณ
ของผูใชไฟฟาตามข้ันตอนท่ีกํ าหนด

ทํ าสัญญาซ้ือขายไฟฟาโดยมีขอกํ าหนด
เร่ืองฮารมอนิกรวมอยูดวย

อนุญาตใหตอเขากับระบบ
ของการไฟฟาได

ทํ าการตรวจวัดคาฮารมอนิก คร้ังท่ี 1

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ่ ากวาหรือเทากับขดีจ ํากัด

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ่ ากวาหรือเทากับขดีจ ํากัด

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ่ ากวาหรือเทากับขดีจ ํากัด

ทํ าการแกไข

ทํ าการแกไข

ทํ าการตรวจวัดคาฮารมอนิก คร้ังท่ี 2

ทํ าการตรวจวัดคาฮารมอนิก คร้ังท่ี 3

ผานการตรวจสอบ
และจายไฟฟาตามปกติ

การไฟฟาสงวนสิทธ์ิในการเขา
ตรวจสอบตามวาระที่เห็นสมควร

ดํ าเนินการแกใขให
โดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟา
หรือระงับการจายไฟฟา

ใช

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

ตรวจสอบผูใชไฟฟารายเดิม
ท่ีคาดวากอใหเกิดปญหาเก่ียวกับ
ฮารมอนิกในระบบไฟฟา



PRC - PQG - 01 / 1998
7.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม

ผูขอใชไฟฟารายใหมตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณและการค ํานวณใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ
โดยแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการตอเขากับระบบไฟฟาแลว จะไมกอใหเกิดฮารมอนิกเกินขีดจํ ากัดฯ ขางตน
การไฟฟาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟา หากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
ไฟฟาและผูใชไฟฟารายอ่ืน

7.2 ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟา
ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 7.1 โดยจะตองจัดสงรายละเอียดของ

อุปกรณและการคํ านวณทั้งโหลดเดิมและโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ

7.3 ผูใชไฟฟารายเดิม
ถาทางการไฟฟาฯ ตรวจสอบแลวพบวาการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายเดิมนั้น กอใหเกิดฮารมอนิก

เกินขีดจํ ากัดฯ ขางตน ผูใชไฟฟาจะตองท ําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว หากผูใชไฟฟา
ไมด ําเนินการปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯ จะเขาไปท ําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟา
หรืองดการจายไฟฟา

7
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ภาคผนวก

ขอแนะนํ าในการวัดและอุปกรณท่ีใชในการวัดกระแสและแรงดันฮารมอนิก

ผ.1 ขนาดสูงสุดของอุปกรณ Convertor - พิจารณาตามขั้นตอนที่ 2
ตารางท่ี ผ-1 และ ผ-2 เปนแนวทางในการพิจารณาขนาดของอุปกรณท่ีอนุญาตใหติดต้ังเขากับระบบ

ไฟฟา ซึ่งเปนไปตามขอบเขตก ําหนดในข้ันตอนท่ี 2

ตารางท่ี ผ-1
ขนาดสูงสุดของอุปกรณ Convertor แตละตัว

พิจารณาตามขีดจ ํากดัของกระแสฮารมอนิก ข้ันตอนท่ี 2
ระดับแรงดันท่ี การทํ างานของ Convertor ขนาดอุปกรณ (kVA) แบงตามจํ านวนพัลซ
จุดตอรวม (kV) ของอุปกรณ 3 เฟส

3 พัลซ 6 พัลซ 12 พัลซ
0.400 ไมมีการควบคุม - 150 300

กึ่งควบคุม - 65* -
ควบคุม - 100 150

11 , 12 , 22 ไมมีการควบคุม 400 1000 3000
และ 24 กึ่งควบคุม - 500* -

ควบคุม - 800 1500
33 ไมมีการควบคุม 1200 3000 7600

กึ่งควบคุม - 1200* -
ควบคุม - 2400 3800

115 ไมมีการควบคุม 1800 5200 15000
กึ่งควบคุม - 2200* -
ควบคุม - 4700 7500

* หมายเหตุ
1. การติดต้ังอุปกรณ Convertor จํ านวนมาก

ขนาดโดยรวมของอุปกรณConvertor อาจมีคาสูงกวาตาราง ผ-1 หากมีการใชงาน หรือการควบคมุที่
ตางกัน พิจารณาตามหัวขอ ผ.2.1 “Coincidence Factor” และตารางที่ ผ-3

2. อุปกรณ Convertor ชนิด 3 พัลซ
จะไมยอมรับการติดต้ังอุปกรณ Convertor ชนิดน้ีท่ีระดับแรงดัน 400 V เพราะจะเกิดกระแสตรง

(Direct Current) ในระบบไฟฟาแรงดันต่ํ า

8
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* หมายเหตุ (ตอ)
3. อุปกรณ Convertor ที่มีการท ํางานแบบกึ่งควบคุม

จากตาราง ผ-1 ขนาดของอุปกรณ Convertor แบบ 6 พัลซ ที่มีการท ํางานแบบกึ่งควบคุมจะเปน
Convertor แบบ Three-Thyristor / Three-Diode Half Controlled Bridges

4. อุปกรณ Convertor ที่มีการท ํางานแบบไมมีการควบคุม Firing Angle
ขนาดของ Convertor ที่มีการทํ างานแบบไมมีการควบคุม Firing Angle ในตาราง ผ-1 เปนขนาดท่ี

คํ านึงถึงผลสืบเนื่องจากอิมพีแดนซของหมอแปลงที่จะชวยลดกระแสฮารมอนิกใหตํ ่าลงกวาคาที่ควรจะ
เปนจากการค ํานวณทางทฤษฎี

5. ความแมนย ําในการควบคุม
ขนาดของอุปกรณดังกลาว ถือวาการทํ างานของอุปกรณตองมคีวามแมนยํ าในการควบคุมการ

ท ํางาน เชน Firing Pulse จะตองสอดคลองกันท้ัง 3 เฟส

ตารางท่ี ผ-2
ขนาดสูงสุดของอุปกรณ A.C. Regulator แตละตัว
พิจารณาตามขอบเขตของกระแสฮารมอนิก ข้ันตอนท่ี 2

ระดับแรงดัน 3 เฟส 1 เฟส
ท่ีจุดตอรวม * 6 Thyristor Type (kVA) 3 Diode/ 3 Thyristor * 2 Thyristor

(kV) Type (kVA) Full Wave Type
(kVA)

0.400 100 85 25 (240 V)
45 (415 V)

11 และ 12 900 600 -
* หมายเหตุ   อุปกรณกลุมน้ีอาจรวมถึงอุปกรณไตรแอก (Triac) แบบ 3 เฟส หรือ 1 เฟส โดยไตรแอกจะมี
โครงสรางเปน Two Thyristors แบบ Common Gate

ผ.2 วิธีการพิจารณาเมื่อมีการใชงานอุปกรณที่สรางฮารมอนิกมากกวา 1 ตัว
โดยสถิติเกี่ยวกับกระแสฮารมอนิกที่เกิดจากการใชงานอุปกรณที่ไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load)

หลายตัวที่แหลงจายพลังงานเดียวกัน ไดทํ าการตรวจสอบเปรียบเทียบระหวางคาที่วัดไดจริงกับคาที่
คํ านวณ พบวาสามารถใชคาตัวประกอบการคูณจากตาราง ผ-3 เพื่อประมาณคาฮารมอนิกที่เกดิจากการใช
อุปกรณดังกลาว หลาย ๆ ตัวท่ีจุดตอรวมเดียวกันได แตหากพบวามีอุปกรณตัวใดตัวหน่ึงสรางฮารมอนิก
มากกวารอยละ 60 ของคากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ควรจะใชคาท่ีเกิดข้ึนจริง  ส ําหรับตัว
ประกอบการคูณ (Coincidence Factor) การพิจารณาจะเปนไปตามที่แสดงไวในตาราง ผ-3

9
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ตารางท่ี ผ-3

คาตัวประกอบการคูณส ําหรับใชหาผลรวมของกระแสฮารมอนิก *

กลุมที่ ชนิดและรูปแบบการใชงานConvertor ตัวประกอบการคูณ
1 Convertor ชนิดท ํางานแบบไมมีการควบคุม ( มีคาสูงเพราะ 0.9
โอกาสที่จะเกิดฮารมอนิกสูงสุดมีมาก )

2 Convertor ชนิดท ํางานโดยวิธีควบคุม Firing Angle 0.75
ซึ่งมีการใชงานเปนชวงเวลาที่แนนอน และทํ าใหเกิดคากระแส
ฮารมอนิกสูงหลายครั้งในแตละวัน ( มีโอกาสพอสมควรในการ
เกิดฮารมอนิกสูงสุด จากอุปกรณหลาย ๆ ตัว )

3 Convertor ชนิดท ํางานโดยวิธีควบคุม Firing Angle มีการ 0.6
ใชเปนอิสระใชงานเปนพัก ๆ ตลอดวัน หรือเพียงสรางกระแส เมื่อมีการใชงาน Convertor
ฮารมอนิกในชวงเวลาเร่ิมเดินเคร่ือง ( มีคาที่ตํ่ า เหมาะส ําหรับ ไมเกิน 3 ตัว
ใชพิจารณาคากระแสฮารมอนิกสูงสุด ท่ีเปนชวงเวลาอ่ืน ๆ ) 0.5

เมื่อมีการใชงาน Convertor
ต้ังแต 4 ตัวขึ้นไป

* หมายเหตุ ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ ผ.2 คือคาตัวคูณดังกลาวจะใชก็ตอเมื่อไมมี Convertor ตัวใดสราง
กระแสฮารมอนิกเกินรอยละ 60 ของคากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด แตหากพบวา
Convertor ตัวใดตัวหน่ึงสรางกระแสฮารมอนิกเกินรอยละ 60 จะใชตัวคูณเทากับ 1 ตัวคูณในตา
ราง ผ-3 สามารถใชส ําหรับพิจารณาผลรวมของกระแสฮารมอนิกท่ีเกิดจากการใชงานอุปกรณ
จํ านวนมาก ๆ ได โดยใชประกอบการพิจารณากับคาในตารางที ่5-1 หรือตาราง ผ-1 และ ผ-2

ผ.3 การปฏิบัติตามขอกํ าหนดในข้ันตอนท่ี 2 และ 3
ผ.3.1 วิธีการวัด

จํ าเปนตองมีการตรวจวัดฮารมอนิกกอนท่ีจะมีการติดต้ังอุปกรณท่ีไมเปนเชิงเสนไมวาจะเปนผู
ใชไฟฟารายใหม หรือลูกคาเดิมท่ีตองการติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติม ซ่ึงควรจะตรวจวัดขณะท่ีเกิดความ
เพี้ยนฮารมอนิกสูงสุด สวนใหญจะเปนชวงเวลาที่มีความตองการพลงังานต่ํ าสดุจากระบบไฟฟาโดย
ไมมีการใชเครื่องก ําเนิดไฟฟาที่ไมใชของระบบ โดยแบงข้ันตอนการตรวจวัดดังน้ี
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การตรวจวัดตามข้ันตอนท่ี 2

(1) ผูใชไฟฟารายใหม ตรวจวัดความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน เพ่ือดูวาคาความเพ้ียนของแรงดันท่ีจุดตอ
รวมไมเกินรอยละ 75 ของคาในตารางท่ี 5-2  และพิจารณาผูใชไฟฟาตามขั้นตอน
ที ่2

(2) ผูใชไฟฟารายเดิม ตรวจวัดคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันเหมือนในขอ (1) และตรวจวัดคา
กระแสฮารมอนิก เพื่อใชเปนขอมูลสํ าหรับประมาณคาอุปกรณใหม ตามข้ันตอนท่ี
2 (วิธีการค ํานวณตามหัวขอ ผ.3.5)

การตรวจวัดตามข้ันตอนท่ี 3

(3) ผูใชไฟฟารายใหม ตรวจวัดความเพ้ียนของแรงดันฮารมอนิกท่ีจุดตอรวม เพื่อใชเปนขอมูลสํ าหรับ
ประมาณคาความเพี้ยนของแรงดันที่จะยอมรับไดส ําหรับการติดต้ังอุปกรณท่ีไม
เปนเชิงเสนตัวใหม และอาจตรวจวัดคากระแสฮารมอนิก เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ในชวงเวลาตางๆของคากระแสแตละเฟสในแตละวัน ของ Feeder ที่มีการขอใชไฟ
ฟา (วิธีการค ํานวณตามหัวขอ ผ.3.6.1)

(4) ผูใชไฟฟารายเดิม ตรวจวัดคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันและกระแสของ Feeder ผูใชไฟฟาราย
ดังกลาว เพื่อใหไดขอมูลส ําหรับประมาณคาอุปกรณท่ีจะติดต้ังเพ่ิม (วิธีการ
คํ านวณตามหัวขอ ผ.3.6.2)

ผ.3.2 ขอมูลของผูใชไฟฟาเพื่อใชประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
การขอใชไฟฟา ผูขอจะตองใหขอมลูเกีย่วกบัโรงงาน และอุปกรณทีม่กีารใชงานในโรงงานซึ่งขอ

มูลบางอยางอาจขอไดจากผูผลิตอุปกรณ ดังรายละเอียดตอไปน้ี
ผูใชไฟฟารายใหม

(1) ประเภทและขนาดของโรงงานที่ตองการใชไฟฟา
(2) ขนาดและจุดตอรวมของคาปาซิเตอรท่ีใชปรับปรุง Power Factor และอุปกรณกรองฮารมอนกิ
(3) จํ านวนพัลซของ Convertor , ชนิดของ A.C Regulator และรายละเอียดอื่นๆเกีย่วกบัอปุกรณ รวม
ทัง้วิธกีารตอหมอแปลง ซึง่อาจท ําใหเกดิ Phase Displacement ระหวางอุปกรณ Convertor แตละตัว

(4) คากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยจะแสดงคาสูงสุดแบบ R.M.S ของแตละอันดับฮารมอ
นิกที่เวลาใด ๆ และจะวัดคากระแสฮารมอนิกขณะที่มีคาความเพี้ยนฮารมอนิกของแรงดันสูงสุด
ซึ่งจะเปนขณะที่มีโหลดเต็มพิกัดของโรงงาน

11



PRC - PQG - 01 / 1998
(5) ชนิดและชวงเวลาท ํางานของอุปกรณตาง ๆ ในโรงงาน โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีเกิดกระแสฮารมอ
นิกสูงสุด

(6) ขอมูลขณะเกิดกระแสฮารมอนิกสูงผิดปกติ (พิจารณาตามหัวขอที่ 9 ของ Engineering
Recommendation G.5/3 เร่ือง “Short Duration Harmonic”)

ผูใชไฟฟารายเดิม
ใชขอมูลเชนเดียวกับผูใชไฟฟารายใหมตั้งแต (1)-(6) และ
(7) ความสัมพันธของ Phase Displacement ของฮารมอนิกทีเ่กดิจากอุปกรณใหมและอุปกรณเดิมที่มี
อยู หากไมสามารถหาขอมูลนี้ได ใหพิจารณาตามหัวขอ ผ.2 ของภาคผนวก ตามตาราง ผ-3 หรือ
พจิารณาคากระแสฮารมอนิกสงูสดุ ทีเ่กดิจากผูใชไฟ หลงัจากการติดตั้งสมบูรณแลว โดยจะตองไม
เกินคาที่กํ าหนดไวในตารางท่ี 5-1 ซึง่สามารถตรวจสอบไดโดยการวัดจริง

ผ.3.3 ขอมูลส ําหรับผูขอใชไฟฟา
(1) ระดับของการลัดวงจรของระบบท่ีจุดตอรวม
(2) รายละเอียดของคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ีจุดตอรวมท่ีมีอยูแลว
(3) หากพิจารณาตามขั้นตอนที่ 3 ผูใชไฟฟารายใหมจะตองการขอมูลของคากระแสฮารมอนิกที่
ยอมใหเกิดข้ึนท่ีจุดตอรวม สวนผูใชไฟฟารายเดิมจะตองการขอมูลคากระแสฮารมอนิกที่ยอมให
เกิดข้ึนท่ีจุดตอรวม ซ่ึงเปนผลรวมระหวางอุปกรณท่ีติดต้ังเพ่ิมกับอุปกรณเดิมท่ีมีอยู

ผ.3.4 คาอิมพีแดนซของระบบ (System Impedance)
คาอิมพีแดนซของระบบจายไฟฟา เม่ือมองจากจุดตอรวม (PCC) จะขึ้นอยูกับความถี่ของ

กระแสที่กํ าลังใชงาน คาความตานทาน คาอินดัคแตนซ (Inductance) และคาคาปาซิแตนซ
(Capacitance) ของระบบและของโหลดที่ตออยูกับระบบ เมือ่พจิารณาถึงผลของกระแสฮารมอนิกที่
ผลิตโดยผูใชไฟฟา พบวาเปนไปไดยากที่จะมีขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับระบบและคุณสมบัติของ
โหลดเพื่อใชในการศึกษาเกี่ยวกับฮารมอนิกไดอยางถูกตองและชัดเจน  จุดประสงคของเอกสาร
เพ่ือแนะนํ าใชในกรณีที่ขอมูลมีไมเพียงพอ โดยจะสมมุติวาคาอิมพีแดนซของระบบเปนอินดัคทีฟ
(Inductive) และแปรผนักบัความถี ่และไมมีผลของรีโซแนนซ (Resonance)
ท่ีระดับแรงดัน 115 kV ควรจะมีขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใชในการคํ านวณโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร โดยเฉพาะฮารมอนิกอันดับท่ีสูงข้ึน และอันดับที่เปน 3 เทา (Triplen) ควรจะสนใจ
เปนพเิศษ ในกรณีทีก่ลาวแลว การตอขดลวดของหมอแปลงจะเปนสาเหตุหลักและตองถูกแทนใน
การค ํานวณอยางระมัดระวัง

ผ.3.5 การประเมินกระแสฮารมอนิกส ําหรับข้ันตอนท่ี 2
กรณีที่ผูใชไฟฟาเดิมตองการที่จะติดตั้งอุปกรณไฟฟาประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear

Load) เพ่ิมภายในข้ันตอนท่ี 2 การพิจารณาถึงการประยุกตใชมีความจ ําเปนท่ีจะตองทํ ารวมกับผูใช
ไฟฟา เพื่อหาคากระแสฮารมอนิก ซึ่งเกิดจากโหลดตัวใหม โดยตองไมมกีารรวมของคาทีม่อียูเดิม
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กบัคาของกระแสฮารมอนิกใหม ซึง่เกนิจากคาทีอ่นุญาตในตารางที ่5-1 จากน้ันกเ็ปนไปไดทีว่าผูใชไฟ
ฟาหรือผูขายอุปกรณจะไปประมาณคณุสมบติัเกีย่วกบัฮารมอนิกของอุปกรณใหไดตามที่ก ําหนด
การประมาณคาถูกทํ าขึ้นโดยใชผลที่ไดจากการวัดยังสถานที่จริงดังที่วางไวในสวนที ่ผ.3.1(2)

และอธิบายในสวน ผ.4 :
     สํ าหรับแตละฮารมอนิก กํ าหนดให

Im = คากระแสฮารมอนิกทีไ่ดจากการวัด (หัวขอ (2) ของสวน ผ.3.1)
Ip = คารวมของกระแสฮารมอนิกท่ีอนุญาตตามตารางท่ี 5-1
Ia = คาของกระแสฮารมอนิกจากโหลดทีต่อใหม ซึง่ยอมรับไดภายใตขัน้ตอนที ่2
k1 = ตัวคูณจากตาราง ผ-3 โดยพจิารณาทัง้ผูใชไฟฟาเดิมและโหลดทีต่อใหม ดังน้ี

Ia
Ip
k

= −
1

Im

จากน้ันกส็ามารถแนะนํ าตอผูใชไฟฟาไดวา ถาการท ํางานรวมกนัของโหลดเดิมกบัโหลดทีต่อเขา
ไปใหมจะเปนทีย่อมรับ เมือ่โหลดทีติ่ดต้ังทัง้หมดไมทํ าใหเกดิกระแสฮารมอนิกเกนิจาก Ip (จากตาราง
ที ่5-1) ซึ่งไดประมาณวา Ia อาจถูกผลิตโดยโหลดท่ีตอเขามาใหม การวัดควรจะถกูทํ าในระหวาง
การทดสอบนํ าอุปกรณเขาใชงาน เพ่ือม่ันใจวาคาของ Ip ไมเกินจากที่กํ าหนด
ในการใชวิธีการที่กลาวมาแลว คํ านวณคาของ Ia ไมใหเกินจากที่ก ําหนด จะตองใชตัว

ประกอบการคูณ k1 (Coincidence Factor) ดังน้ันเปนไปไดวาบางคร้ังคาของ Ip จะเกินจากที่
กํ าหนด (ดู Section 10.2 ของ Engineering Recommendation G.5/3 เร่ือง “Automatic Mains
Harmonic Analyzer”) เม่ือทํ าการวัดเพื่อหาคาจริงของกระแสที่ถูกผลิตขึ้น ก็ควรตระหนักถึงเร่ือง
น้ีไวดวย ซึ่งก็จะชวยลดคาใชจายในการหาวิธีการวัดแบบใหม

ผ.3.6 การประมาณคาแรงดันและกระแสฮารมอนิกสํ าหรับข้ันตอนท่ี 3
จะมีปญหา 2 แบบเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ดังที่แสดงไวในสวนที่ ผ.3.1(3) และ (4) ที่กลาว

ถึงการตอเขาระบบของผูใชไฟฟารายใหม หรือการพิจารณาถึงการติดต้ังอุปกรณประเภทไมเปน
เชิงเสนเพิ่มสํ าหรับผูใชไฟฟารายเดิม ความจริงการพิจารณาการเพ่ิมโหลดภายใตข้ันตอนท่ี 3 น้ี
บอกเปนนัยวากระแสฮารมอนิกที่คาดวาจะถูกผลิตออกมาจะมีคามากกวาคาที่แนะนํ าไวตามตาราง
ที ่5-1 หรือคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน (Voltage Distortion) ท่ีจุดตอรวม (PCC) เกนิรอย
ละ 75 ของคาในตารางท่ี 5-2 การประเมินผลกระทบจากโหลดที่เพิ่มเขามาในระบบนั้น ควรทํ าโดย
ใชขอมูลที่ดีที่สุดเทาที่หาได และวิเคราะหโดยพจิารณาคณุลกัษณะที่แทจริงของระบบ เชน คาอิมพี
แดนซ (Impedance) และความถี่ อยางไรก็ตามอาจเปนไปไดยากที่จะมีขอมูลอยางเพียงพอให
คํ านวณไดอยางจริงจัง และวิธกีารประมาณตอไปน้ี เปนเสมือนขอแนะนํ า (Guide) สํ าหรับแตละ
ฮารมอนิกให
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kV   =   แรงดันของระบบท่ีจุดตอรวม (PCC) หนวย kV (เฟสตอเฟส)
n      =   อันดับของฮารมอนิก
Vp   =    คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ียอมรับได ตามตารางท่ี 5-2
Vm  =    คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ีวัดได ตามสวนที ่ผ.3.1(3), ผ.3.1(4) และ ผ.4
Va   =    คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันซ่ึงควรจะเปน ท่ียอมภายใตข้ันตอนท่ี 3 เน่ืองจาก

โหลดท่ีตอเขาไปใหม
k2   =     ตัวประกอบการคูณจากตาราง ผ-3 โดยพิจารณาทั้งโหลดใหม และโหลดที่มีอยูแลวที่

จุดตอรวม PCC
F     =    ระดับของการลัดวงจรของระบบท่ีจุดตอ (System Short-Circuit Level) หนวย MVA ,

ดูสวน ผ.3.3(1)

ดังน้ัน Va
Vp
k

Vm= −
2

%

ผ.3.6.1 ผูขอใชไฟฟาใหม
เร่ิมแรกในกรณีของการเช่ือมตอผูใชไฟฟารายใหมภายใตข้ันตอนท่ี 3 ตองประมาณคา

ของกระแสฮารมอนิกทีย่อมรับไดกอน
ในกรณีทีต่องเปลีย่นคาของ Va ไปเปนกระแสฮารมอนิกให Ia = คากระแสฮารมอนิกที่ควร

จะเปนที่ยอมรับไดถาถูกสรางขึ้นโดยโหลดที่ตอใหม
ดังน้ัน Ia

Va F
kV n

=
× ×
× ×

10
3

A rms

จากนั้นก็สามารถแนะนํ ากับผูใชไฟฟาไดวาโหลดที่จะตอใหมยอมรับไดหรือไม ซึ่งทํ า
ใหกระแสฮารมอนิกที่สรางขึ้นไมเกินคาของ Ia ที่คํ านวณได และจะท ําการวัดหลังจาก ตอ
โหลดเขาใชงาน เพื่อแสดงใหเห็นวาคาดังกลาวไมเกินจากที่กํ าหนด

ผ.3.6.2 ผูใชไฟฟาเดิม
ในรายการที่ 2 น้ี การตอโหลดประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load) เพิ่มเขาไป

โดยผูใชไฟฟาเดิม จํ าเปนที่จะตองประมาณคากระแสฮารมอนิกที่สามารถยอมรับโดย
พิจารณาทั้งโหลดที่มีอยูเดิมและโหลดใหมรวมกัน เร่ิมแรกใหก ําหนดตามสวนที ่ผ.3.6 คา
ความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน (Va) ซึ่งสามารถยอมรับได ภายใตขัน้ตอนที ่3 เน่ืองจาก
โหลดที่ตอเขาไปใหมโดยผูใชไฟฟา สํ าหรับการคํ านวณในสวนนี้ ตัวประกอบการคูณท่ีจะ
ไดจากตารางที ่ผ-3 จะตองสัมพันธกับความแตกตางในการติดตั้งอุปกรณของผูใชไฟฟาราย
ท่ีพิจารณาและผูใชไฟฟารายอ่ืนรอบจุดตอรวม (PCC) น้ันคือ k2 ของสวน ผ.3.6
สํ าหรับแตละฮารมอนิกก ําหนดให
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Ic   =  กระแสฮารมอนิกท่ียอมรับไดจากการรวมกันของโหลดเดิมกับโหลดใหม
Im  =   คาท่ีวัดไดของกระแสฮารมอนิกท่ีมีอยูเดิมท่ีจุด PCC (ดูขอ (2) ของหัวขอ ผ.3.1)
Ia   =   คากระแสฮารมอนิกทีย่อมรับไดภายใตขัน้ตอนที ่3 จากโหลดทีต่อใหม
k1  =   ตัวประกอบการคูณรวมระหวางโหลดเดิมของผูใชไฟฟากับโหลดที่ตอใหม

ดังน้ัน Ia
Va F

kV n
=

× ×
× ×

10
3

A rms

ซึ่ง Va ไดถูกก ําหนดนิยามไวแลวในขอที่ ผ.3.6 และ
( )Ic k Ia= +1 Im A rms

จากนั้นก็สามารถบอกกับผูใชไฟฟาไดวาการตอโหลดเขาใชงานรวมกนัระหวางโหลด
เดิมกับโหลดใหมจะเปนที่ยอมรับได เมื่อไมทํ าใหเกิดกระแสฮารมอนิกเกินจากคาของ Ic
แลว ยังรวมถึงคากระแสฮารมอนิก Ia ท่ีมีผลตอโหลดใหม ขอตกลงน้ีจะเปนการจํ ากัดคา
กระแสฮารมอนิกรวมท่ีถูกผลิตออกมาจากโหลดท่ีติดต้ังอยูท้ังหมดใหเปนคา Ic และการวัด
ควรจะถูกท ําหลังจากตอโหลดเขาใชงาน เพื่อใหแนใจวามีคาไมเกินจากที่ก ําหนด
ในท ํานองเดียวกันการวัดคาของ Ia และ Ip (ดูยอหนาสุดทายของสวน ผ.3.5) ก็มีโอกาศ

เปนไปไดที่วาบางครั้งจะมีคาสูงกวาคาของ Ic ที่ไดจากการค ํานวณ

ผ.4 หลักการของการวัด (Measurement Procedure)
โดยท่ัวไปการวัดคากระแสฮารมอนิกและคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน เพ่ือประเมินตามขีด

จํ ากัดของขอก ําหนดน้ี จะตองวัดคาท่ีมีอยูเดิมหรือบริเวณท่ีจะติดต้ังอุปกรณใหมในอนาคต เพ่ือใหไดขอ
มูลที่ถูกตองจะตองคํ านึงถึง เคร่ืองวัด วิธีการวัด และจุดตรวจวัด ใหสอดคลองกับชนิดของฮารมอนิกท่ีจะ
ท ําการวัด สิ่งที่ควรจะตองใหความสํ าคัญ มีดังตอไปน้ี

จุดตรวจวัด จุดท่ีจะทํ าการวัดโดยทั่วไปแลวจะดํ าเนินการท่ีจุดตอรวม (PCC) ซึ่งเปนจุดที่ใชประเมินผูใช
ไฟฟา อยางไรก็ตามอาจมีความจํ าเปนท่ีจะตองวัดท่ีจุดอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชน จุดท่ีตอกับอุปกรณท่ี
มีคุณสมบัติไมเปนเชิงเสนโดยตรง เพื่อหาคุณลักษณะของฮารมอนิกที่เกิดขึ้น สํ าหรับนํ ามา
ประกอบในการพิจารณาประเมินผูใชไฟฟาไดถูกตองยิ่งขึ้น  ในกรณีท่ีจุดตอรวมเปนระบบ
แรงดันต่ํ าสามารถท่ีจะตอวัดแรงดันไดโดยตรง สํ าหรับระดับแรงดันท่ีสูงข้ึนจุดตอเคร่ืองวัด
จะเปนดานแรงต่ํ าของหมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer : VT) สวนจุดวัดกระแสจะ
ตองตอผานหมอแปลงกระแส ( Current Transformer : CT ) ดังนั้นคุณสมบัติของทั้งหมอ
แปลงแรงดันและหมอแปลงกระแสจะตองตอบสนองความถี่ไดถูกตองในชวงกวาง
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ชวงเวลาของการวัด ชวงเวลาที่เหมาะสมส ําหรับการวัดขึ้นกับคุณลักษณะของฮารมอนิกที่เกิดขึ้น เชน ถาฮารมอ

นิกมีลักษณะที่คอนขางจะคงที ่(Steady State) เวลาที่ใชวัดเพียง 24 ชั่งโมงก็อาจจะเพียงพอ
จุดส ําคัญคือชวงเวลาทํ าการวัดตองครบชวงเวลาการทํ างานของอุปกรณหรือการใชไฟฟา
ของผูใชไฟฟารายนั้นๆ โดยทั่วไปแลวชวงเวลาสํ าหรับการวัดอยางตํ ่า 7 วัน

เวลาของการวัด 1 10 วินาท ีตอการวัดฮารมอนิก 1 คร้ัง
การทํ าการวัดซํ้ า 1 ท ําการวัดซํ้ าทุก ๆ 15 นาท ีหรือครบชวงเวลาทํ างาน
ฮารมอนิกท่ีจะวัด ทํ าการวัดต้ังแตอันดับท่ี 2 ถึงอันดับที ่19 ของทั้งกระแสและแรงดันฮารมอนิกตามที่ระบุใน

ตารางขีดจํ ากัด นอกจากน้ีใหดูหมายเหตุขอ 4
หมายเหตุ

1) คานี้ระบุไวใน Engineering Recommendation G.5/3 อยางไรก็ตามในการก ําหนดคาตางๆและวิธีการ
วัดที่เหมาะสม สามารถประยุกตใชตามขอแนะนํ าการวัดฮารมอนิกใน IEC 1000-4-7

2) ในกรณีผูใชไฟฟารายเดิม ขอมูลที่เกี่ยวกับการใชไฟฟา อุปกรณที่เปนแหลงก ําเนิด และระดับความ
เพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ีมีอยูเดิม รวมทั้งอุปกรณไฟฟาที่ตอเขากับระบบใหม จะเปนประโยชน
สํ าหรับการก ําหนดชวงเวลาของการวัดไดเหมาะสมยิ่งขึ้น

3) ผลของความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน และสภาวะรีโซแนนซ สวนใหญจะแสดงใหเห็นในชวง
Light Load

4) การบันทึกคาแรงดันและกระแสฮารมอนิก อาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อใหไดขอมูลมีเพียงพอที่แสดงให
เห็นวาฮารมอนิกไหนมีความสํ าคัญ การสุมวัดคาอาจชวยในการเลือกฮารมอนิกที่จะทํ าการบันทึก

5) ไมควรใช Capacitive Voltage Transformer (CVT) ในการตรวจวัดคาฮารมอนิก เพราะวาจะใหผลที่
อันดับสูงๆผิดเพี้ยนไปเนื่องจากการตอบสนองที่ความถี่สูงๆของ CVT ไมดีเพียงพอ

6) สํ าหรับในกรณีท่ีมีการตอคาปาซิเตอรท้ังจุดประสงคเพ่ือแกปญหา Power Factor หรือระบบกรอง
ฮารมอนิก (Harmonic Filter) อยูใกลกับจุดตรวจวัด จะตองทํ าการวัดหลายๆกรณีเพื่อใหสะทอนและ
ครอบคลุมถึงผลการท ํางานของอุปกรณเหลาน้ีทุกๆกรณีตอระดับฮารมอนิกท่ีจุดตอรวม
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สิ่งแนบที่ 5 

 
 รายละเอียดข้อก าหนดของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบควบคุม
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ข้อก าหนดของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลที่ใช้เช่ือมต่อกับระบบควบคุมระยะไกล 
ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 

 
ข้อก าหนดนี้จะระบุชนิดของข้อมูล วิธีการ มาตรฐาน และอุปกรณ์ประกอบต่างๆเพ่ือการรับ-ส่งข้อมูล

ระหว่างอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการกับระบบควบคุมระยะไกลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง
ติดตั้งอยู่ทีศู่นย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลทั้งหมดมาแสดงผลบนระบบควบคุมระยะไกลของ
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าได้ 

1.1 จ านวนและชนิดของข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของ
ผู้ขอใช้บริการกับระบบควบคุมระยะไกลของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า แต่ละรูปแบบเป็นไปตามตารางที่ 1-5  

1.2 รูปแบบและมาตรฐานการสื่อสารข้อมูล  
 อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการจะต้องรับ-ส่งข้อมูลกับระบบควบคุมระยะไกลของศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ (Real Time) ด้วยโปรโตคอล DNP 3.0 Level 3 over IP โดยมี
รายละเอียดโปรไฟล์ของอุปกรณ์ และตารางใช้งาน (Device Profile and Implementation Table) ตามที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ทั้งนี้ระบบสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานที่ตั้งของผู้ขอใช้บริการ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

1.3 สัญญาณอินพุต (InputPoint)  
1.3.1 อินพุตที่เป็นค่าอนาล็อก (Analog Input) 

 จะต้องจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลที่มีค่าความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกินกว่า ±0.2% 
ของค่าเต็มสเกล (Full Scale) และเม่ือรวมค่าความเที่ยงตรงของซีที (CT) หรือพีที (PT) แล้วต้องมีค่าความ
เที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกินกว่า ±1% 

1.3.2 อินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input) 
 อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลต้องสามารถรับค่าสถานะได้ทั้ง ชนิดคอนแท็กเดียว(Single-
Contact) และ ชนิดคอนแท็กคู่ (Double Contact) ส าหรับค่าสถานะที่เกิดในลักษณะล าดับของเหตุการณ์ 
(Sequence of Event; SOE) จะต้องมีความละเอียดในการบันทึกข้อมูลไม่เกินกว่า 1 มิลลิวินาที 

1.4 สัญญาณเอาต์พุต (Output Point)  
1.4.1 ส าหรับรูปแบบที่ 7 เอาต์พุตส าหรับการควบคุม (Control Output) ส าหรับสั่งควบคุม

ปลด/สับ สวิตช์ตัดโหลดต้องเป็นแบบเลือกและตรวจสอบกลับก่อนปฏิบัติการ (Select-Check-Before-
Operate: SCBO)  

1.4.2 ส าหรับรูปแบบที่ 9,10 และ 11 เอาต์พุตส าหรับการควบคุม (Control Output) ส าหรับ
สั่งควบคุมปลด/สับ สวิตช์อุปกรณ์ตัดโหลดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จุดเชื่อมต่อ และเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเชื่อมต่อจะต้องเป็นแบบเลือกและตรวจสอบกลับก่อนปฏิบัติการ (Select-Check-Before-Operate: 
SCBO)  
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1.5 แหล่งจ่ายไฟฟ้าของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
ผู้ขอใช้บริการต้องจัดหาและติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งชนิดกระแสสลับ และกระแสตรงส าหรับจ่าย

ไฟฟ้าให้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลกับระบบควบคุมระยะไกลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 2 แหล่ง
เป็นอย่างน้อย ตามรูปแบบการเชื่อมต่อที่ 9, 10 และ 11 

1.6 การปรับปรุงหรือขยายระบบไฟฟ้า 
กรณีที่ผู้เชื่อมต่อมีการปรับปรุง ขยายระบบไฟฟ้า หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อจะต้อง

ด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการรับส่งข้อมูลให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ 
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ตารางท่ี 1 : อินพุต/เอาท์พุตของ FRTU-RCS โหลดเบรกสวิตช์ระบบ 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ (Load Break Switch) ของรูปแบบการเชื่อมโยงท่ี 7 

1.1  สัญญาณอินพุตที่เป็นอนาล็อก (Analog Input Points): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points 

Remark 
Unit Scale Object Class Addr# 

1 22 or 33 kV RCS Current Phase A A 0..600 AI O:32 V:02 2 Depend on “CT Ratio” 

2 22 or 33 kV RCS Current Phase B A 0..600 AI O:32 V:02 2 Depend on “CT Ratio” 

3 22 or 33 kV RCS Current Phase C A 0..600 AI O:32 V:02 2 Depend on “CT Ratio” 

4 22 or 33 kV RCS Voltage A-B kV 0..xx AI O:32 V:02 2 Depend on “Rated of Voltage” 

5 22 or 33 kV RCS Voltage B-C kV 0..xx AI O:32 V:02 2 Depend on “Rated of Voltage” 

6 22 or 33 kV RCS Voltage C-A kV 0..xx AI O:32 V:02 2 Depend on “Rated of Voltage” 

7 22 or 33 kV RCS Frequency Hz 0..60 AI O:32 V:02 2 
8 22 or 33 kV RCS Active Power MW +/- ….. AI O:32 V:02 2 Calculated point for direct ac inputs 

9 22 or 33 kV RCS Reactive Power MVAR +/- ….. AI O:32 V:02 2 Calculated point for direct ac inputs 

10 22 or 33 kV RCS Power Factor % +/- 100 AI O:32 V:02 2 Calculated point for direct ac inputs 

1.2  สัญญาณเอาท์พุตส าหรับการควบคุม (Control Output): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor 

Point 
Type 

DNP Mapping Points 
Remark Pulse On 

Close 
Pulse On 

Trip 
Object Class Addr# 

1 22 or 33 kV RCS RCS Command Close Open SBO O:12 V:01 - 
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1.3  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
1 22 or 33 kV RCS  RCS Status Undef. Close Open Fault SOE O:02 V:02 1   
2 22 or 33 kV RCS  RCS Control Mode Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
3 22 or 33 kV RCS  Mechanical Device Status Undef. Lock Free Fault DI O:02 V:01 1   
4 22 or 33 kV RCS  Gas Low Pressure Alarm/Lockout Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
5 22 or 33 kV RCS  Battery Common Alarm Normal Alarm - - DI O:02 V:01 3   
6 22 or 33 kV RCS  Enclosure Door Open Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
7 22 or 33 kV RCS  Phase Fault Condition Normal Alarm - - SOE O:02 V:02 1   
8 22 or 33 kV RCS  Earth Fault Condition Normal Alarm - - SOE O:02 V:02 1   
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ตารางท่ี 2 : อินพุต/เอาท์พุตรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบ 115 กิโลโวลต์ ของ กฟภ. ของรูปแบบการเชื่อมโยงที่ 9 และ 10 
 

2.1  สัญญาณอินพุตที่เป็นอนาล็อก (Analog Input Points): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points 

Remark 
Unit Scale Object Class Addr# 

1 115kV DG_ -Line_ Current Phase A A 0..600 AI O:32 V:02 2  Depend on “CT Ratio” 
2 115kV DG_ -Line_ Current Phase B A 0..600 AI O:32 V:02 2  Depend on “CT Ratio” 
3 115kV DG_ -Line_ Current Phase C A 0..600 AI O:32 V:02 2  Depend on “CT Ratio” 
4 115kV DG_ -Line_ Voltage A-B kV 0..150 AI O:32 V:02 2   
5 115kV DG_ -Line_ Voltage B-C kV 0..150 AI O:32 V:02 2   
6 115kV DG_ -Line_ Voltage C-A kV 0..150 AI O:32 V:02 2   
7 115kV DG_ -Line_ Frequency Hz 0..60 AI O:32 V:02 2   
8 115kV DG_ -Line_ Active Power MW +/-….. AI O:32 V:02 2  Calculated point for direct ac inputs 

9 115kV DG_ -Line_ Reactive Power MVAR +/-….. AI O:32 V:02 2  Calculated point for direct ac inputs 

10 115kV DG_ -Line_ Power Factor % +/- 100 AI O:32 V:02 2  Calculated point for direct ac inputs 

 
 
 

2.2  สัญญาณเอาท์พุตส าหรับการควบคุม (Control Output): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor 

Point 
Type 

DNP Mapping Points 
Remark Pulse On 

Close 
Pulse On 

Trip 
Object Class Addr# 

1 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Command Close Open SBO O:12 V:01 -   
2 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Close Bypass Sync. 

Command 
Close - SBO O:12 V:01 -   

3 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Command Close Open SBO O:12 V:01 -   
4 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Command Close Open SBO O:12 V:01 -   
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2.3  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
1 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Status Undef. Close Open Fault SOE O:02 V:02 1   
2 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
3 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
4 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
5 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
6 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
7 115kV DG_ -Line_ _YG-02 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
8 115kV DG_ -Line_ 50BF Switch Status Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   
9 
 

115kV DG_ -Line_ Under/Over Frequency Relay 
Status 

Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   

10 115kV DG_ -Line_ Sync. Switch Status Normal Auto Manual Fault DI O:02 V:01 1   
11 115kV DG_ -Line_ Inter-Trip Switch Status Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   
12 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Phase A Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
13 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Phase B Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
14 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Phase C Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
15 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Earth Fault Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
16 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Trip Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
17 115kV DG_ -Line_ Distance Relay zone 1 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
18 115kV DG_ -Line_ Distance Relay zone 2 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
19 115kV DG_ -Line_ Distance Relay zone 3 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
20 115kV DG_ -Line_ O/C Relay Phase A Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
21 115kV DG_ -Line_ O/C Relay Phase B Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
22 115kV DG_ -Line_ O/C Relay Phase C Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
23 115kV DG_ -Line_ E/F Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
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2.3  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points):(ต่อ) 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
24 115kV DG_ -Line_ O/C or E/F Time Delay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
25 115kV DG_ -Line_ O/C or E/F Instantaneous Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
26 115kV DG_ -Line_ Directional O/C Relay Phase A Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
27 115kV DG_ -Line_ Directional O/C Relay Phase B Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
28 115kV DG_ -Line_ Directional O/C Relay Phase C Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
29 115kV DG_ -Line_ Directional E/F Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
30 115kV DG_ -Line_ Under/Over Frequency Step 1 Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
31 115kV DG_ -Line_ Under/Over Frequency Step 2 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
32 115kV DG_ -Line_ Under/Over Voltage Step 1 Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
33 115kV DG_ -Line_ Under/Over Voltage Step 2 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
34 115kV DG_ -Line_ Transformer Differential Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
35 115kV DG_ -Line_ Transformer Internal Protection Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
36 115kV DG_ -Line_ Teleprotection Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
37 115kV DG_ -Line_ Time Delayed (CB Fail) Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
38 115kV DG_ -Line_ Synchronizing Check Normal Operated - - SOE O:02 V:02 1   
39 115kV DG_ -Line_ Sync. Relay MCB Trip Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
40 115kV DG_ -Line_ Protection Relay DC Supply Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
41 115kV DG_ -Line_ DC Supply Control Circuit Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
42 115kV DG_ -Line_ AC Supply Control Circuit Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
43 115kV DG_ -Line_ Gas low press warning Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
44 115kV DG_ -Line_ Gas low press lockout Normal Lockout - - SOE O:02 V:02 1   
45 115kV DG_ -Line_ Trip Cct. Supervision 1 (TC1) Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
46 115kV DG_ -Line_ Trip Cct. Supervision 2 (TC2) Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
47 115kV DG_ -Line_ Spring Charge Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
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ตารางที่ 3 : อินพุต/เอาท์พุตรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบ 115 กิโลโวลต์ ของ กฟภ. ของรูปแบบการเชื่อมโยงที่ 11  
 
3.1  สัญญาณอินพุตที่เป็นอนาล็อก (Analog Input Points): (ส าหรับเบย์ที่ 1, 2 และ 3) 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points 

Remark 
Unit Scale Object Class Addr# 

1 115kV DG_ -Line_ Current Phase A A 0..1200 AI O:32 V:02 2  Depend on “CT Ratio” 
2 115kV DG_ -Line_ Current Phase B A 0..1200 AI O:32 V:02 2  Depend on “CT Ratio” 
3 115kV DG_ -Line_ Current Phase C A 0..1200 AI O:32 V:02 2  Depend on “CT Ratio” 
4 115kV DG_ -Line_ Voltage A-B kV 0..150 AI O:32 V:02 2   
5 115kV DG_ -Line_ Voltage B-C kV 0..150 AI O:32 V:02 2   
6 115kV DG_ -Line_ Voltage C-A kV 0..150 AI O:32 V:02 2   
7 115kV DG_ -Line_ Frequency Hz 0..60 AI O:32 V:02 2   
8 115kV DG_ -Line_ Active Power MW +/-….. AI O:32 V:02 2  Calculated point for direct ac inputs 

9 115kV DG_ -Line_ Reactive Power MVAR +/-….. AI O:32 V:02 2  Calculated point for direct ac inputs 

10 115kV DG_ -Line_ Power Factor % +/- 100 AI O:32 V:02 2  Calculated point for direct ac inputs 

 
3.2  สัญญาณเอาท์พุตส าหรับการควบคุม (Control Output): (ส าหรับเบย์ที่ 1, 2 และ 3) 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor 

Point 
Type 

DNP Mapping Points 
Remark Pulse On 

Close 
Pulse On 

Trip 
Object Class Addr# 

1 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Command Close Open SBO O:12 V:01 -   
2 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Close Bypass 

Sync.Command 
Close - SBO O:12 V:01 -   

3 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Command Close Open SBO O:12 V:01 -   
4 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Command Close Open SBO O:12 V:01 -   
5 115kV DG_ -Line_ Auto Reclose On/Off Command On Off SBO O:12 V:01 -  ส าหรับเบย์ที่ 1 และ 2 เท่านั้น  

 



             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 
 

3.3  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): (ส าหรับเบย์ที่ 1 และ 2) 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
1 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Status Undef. Close Open Fault SOE O:02 V:02 1   
2 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
3 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
4 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
5 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
6 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
7 115kV DG_ -Line_ _YG-02 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
8 115kV DG_ -Line_ 50BF Switch Status Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   
9 115kV DG_ -Line_ Auto Reclose Relay Status Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   
10 115kV DG_ -Line_ Under/Over Frequency Relay 

Status 
Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   

11 115kV DG_ -Line_ Sync. Switch Status Normal Auto Manual Fault DI O:02 V:01 1   
12 115kV DG_ -Line_ Inter-Trip Switch Status Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   
13 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Phase A Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
14 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Phase B Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
15 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Phase C Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
16 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Earth Fault Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
17 115kV DG_ -Line_ Distance Relay Trip Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
18 115kV DG_ -Line_ Distance Relay zone 1 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
19 115kV DG_ -Line_ Distance Relay zone 2 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
20 115kV DG_ -Line_ Distance Relay zone 3 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
21 115kV DG_ -Line_ Distance Switch on to Fault Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
22 115kV DG_ -Line_ Distance Relay VT Failure Normal Alarm - - SOE O:02 V:02 1   
23 115kV DG_ -Line_ Directional O/C Relay Phase A Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
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3.3  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): (ส าหรับเบย์ที่ 1 และ 2)(ต่อ) 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
24 115kV DG_ -Line_ Directional O/C Relay Phase B Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
25 115kV DG_ -Line_ Directional O/C Relay Phase C Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
26 115kV DG_ -Line_ Directional E/F Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
27 115kV DG_ -Line_ Line Differential Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
28 115kV DG_ -Line_ BUS Differential Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
29 115kV DG_ -Line_ Teleprotection Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
30 115kV DG_ -Line_ Time Delayed (CB Fail) Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
31 115kV DG_ -Line_ Synchronizing Check Normal Operated - - SOE O:02 V:02 1   
32 115kV DG_ -Line_ Sync. Relay MCB Trip Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
33 115kV DG_ -Line_ Auto Reclose Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
34 115kV DG_ -Line_ Auto Reclose Lockout Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
35 115kV DG_ -Line_ Protection Relay DC Supply Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
36 115kV DG_ -Line_ DC Supply Control Circuit Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
37 115kV DG_ -Line_ AC Supply Control Circuit Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
38 115kV DG_ -Line_ Gas low press warning Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
39 115kV DG_ -Line_ Gas low press lockout Normal Lockout - - SOE O:02 V:02 1   
40 115kV DG_ -Line_ Trip Cct. Supervision 1 (TC1) Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
41 115kV DG_ -Line_ Trip Cct. Supervision 2 (TC2) Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
42 115kV DG_ -Line_ Spring Charge Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
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3.4  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): (ส าหรับเบย์ที่ 3) 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
1 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Status Undef. Close Open Fault SOE O:02 V:02 1   
2 115kV DG_ -Line_ _YB-01 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
3 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
4 115kV DG_ -Line_ _YS-01 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
5 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Status Undef. Close Open Fault DI O:02 V:01 1   
6 115kV DG_ -Line_ _YS-02 Control Set on Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
7 115kV DG_ -Line_ 50BF Switch Status Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   
8 115kV DG_ -Line_ Under/Over Frequency Relay 

Status 
Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   

9 115kV DG_ -Line_ Sync. Switch Status Normal Auto Manual Fault DI O:02 V:01 1   
10 115kV DG_ -Line_ Inter-Trip Switch Status Undef. On Off Fault DI O:02 V:01 1   
11 115kV DG_ -Line_ O/C Relay Phase A Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
12 115kV DG_ -Line_ O/C Relay Phase B Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
13 115kV DG_ -Line_ O/C Relay Phase C Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
14 115kV DG_ -Line_ E/F Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
15 115kV DG_ -Line_ O/C or E/F Time Delay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
16 115kV DG_ -Line_ O/C or E/F Instantaneous Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
17 115kV DG_ -Line_ Under/Over Frequency Step 1 Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
18 115kV DG_ -Line_ Under/Over Frequency Step 2 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
19 115kV DG_ -Line_ Under/Over Voltage Step 1 Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
20 115kV DG_ -Line_ Under/Over Voltage Step 2 Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
21 115kV DG_ -Line_ Transformer Differential Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
22 115kV DG_ -Line_ Transformer Internal Protection Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
23 115kV DG_ -Line_ BUS Differential Relay Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
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3.4  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): (ส าหรับเบย์ที่ 3) (ต่อ) 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
24 115kV DG_ -Line_ Time Delayed (CB Fail) Normal Trip - - SOE O:02 V:02 1   
25 115kV DG_ -Line_ Synchronizing Check Normal Operated - - SOE O:02 V:02 1   
26 115kV DG_ -Line_ Sync. Relay MCB Trip Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
27 115kV DG_ -Line_ Protection Relay DC Supply Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
28 115kV DG_ -Line_ DC Supply Control Circuit Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
29 115kV DG_ -Line_ AC Supply Control Circuit Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
30 115kV DG_ -Line_ Gas low press warning Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
31 115kV DG_ -Line_ Gas low press lockout Normal Lockout - - SOE O:02 V:02 1   
32 115kV DG_ -Line_ Trip Cct. Supervision 1 (TC1) Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
33 115kV DG_ -Line_ Trip Cct. Supervision 2 (TC2) Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
34 115kV DG_ -Line_ Spring Charge Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   

 
หมายเหตุ : อินพุต/เอาท์พุต ตามตารางท่ี 3 ทั้งหมด เป็นการก าหนดขั้นต่ าเท่านั้น โดย กฟภ. มีสิทธิ์ในการเพ่ิมสัญญาณ อินพุต/เอาท์พุต เพ่ือความเหมาะสมในการบริหาร   

   จัดการระบบโครงข่าย 
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ตารางท่ี 4 : อินพุต/เอาท์พุตของ FRTU-LBS โหลดเบรกสวิตช์ระบบ 115 กิโลโวลต์ (Load Break Switch for Bypass SPP) ของรูปแบบการเชื่อมโยงที่ 11 
 
4.1  สัญญาณเอาท์พุตส าหรับการควบคุม (Control Output): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor 

Point 
Type 

DNP Mapping Points 
Remark Pulse On 

Close 
Pulse On 

Trip 
Object Class Addr# 

1 115 kV LBS LBS Command Close Open SBO O:12 V:01 -   
 
 
 

4.2  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
1 115 kV LBS LBS Status Undef. Close Open Fault SOE O:02 V:02 1   
2 115 kV LBS LBS Control Mode Undef. Local Remote Fault DI O:02 V:01 1   
3 115 kV LBS Gas Low Pressure Alarm/Lockout Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
4 115 kV LBS Battery Common Alarm Normal Alarm - - DI O:02 V:01 3   
5 115 kV LBS Enclosure Door Open Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
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ตารางท่ี 5 : อินพุต/เอาท์พุตส าหรับ 22-33 กิโลโวลต์ ซิงโครเชครีเลย ์(Synchrocheck Relay) สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. (เบื้องต้น) 
 

5.1  สัญญาณเอาท์พุตส าหรับการควบคุม (Control Output): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor 

Point 
Type 

DNP Mapping Points 
Remark Pulse On 

Close 
Pulse On 

Trip 
Object Class Addr# 

1 22 or 33 kV DG_ _VB-01 Close Bypass 
Sync.Command 

Close - SBO O:12 V:01 -   

 
 
 

5.2  สัญญาณอินพุตที่เป็นค่าสถานะ (Status Input Points): 

Item Bay Name Point Name 
Descriptor Point 

Type 
DNP Mapping Points Remark 

0 1 2 3 Object Class Addr# 
1 22 or 33 kV DG_ Sync. Switch Status Normal Auto Manual Fault DI O:02 V:01 1   
2 22 or 33 kV DG_ Sync. Relay Normal Fail - - DI O:02 V:01 1   
3 22 or 33 kV DG_ Sync. Relay Normal Operated - - SOE O:02 V:02 1   
4 22 or 33 kV DG_ Sync. Relay MCB Trip Normal Alarm - - DI O:02 V:01 1   
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สิ่งแนบที่ 6 

 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการทดสอบคอนเวอร์เตอร์ 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการทดสอบคอนเวอร์เตอร ์
 

1. สถาบันหรือหน่วยงานที่ทดสอบ 

1.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ 
1.2 ห้องทดสอบจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผ่าน

การตรวจสอบสอบจากหน่วยงาน/สถาบันที่เป็นกลางในประเทศที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ 
1.3 ระบบผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบในต่างประเทศ จะต้องได้รับการตรวจสอบ

และรับรองผลการทดสอบจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่เป็นกลางในประเทศหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 

2. ประเภทของการทดสอบ 

 2.1 การทดสอบในห้องทดสอบ (Laboratory Test) 
 ทดสอบโดยหน่วยงานตามข้อ 1 และทดสอบเพียง 1 ตัวต่อ 1 รุ่น เพ่ือยืนยันว่าหากน ามาติดตั้ง
ใช้งานจริง จะต้องสามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าและตอบสนองต่อระบบไฟฟ้าได้ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนด โดยจะต้องด าเนินการทดสอบในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงหัวข้อทดสอบและการประเมินผลแต่ละหัวข้อ 
ที ่ หัวข้อทดสอบ ประเมินผลตามหัวข้อ 
1. การควบคุมก าลังไฟฟ้า (Active power control) 

 
หัวข้อ 8.1.2 

2. การควบคุมก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power control)  
และวิธีการควบคุมก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 

หัวข้อ 8.1.3 

3. การป้องกันความถี่ต่ าและความถี่เกิน  
(Under/Over frequency protection) 

หัวข้อ 8.2 

4. แรงดันกระเพ่ือม(Voltage Fluctuation)  หัวข้อ 8.3 
5. ฮาร์มอนิก (Harmonics) หัวข้อ 8.4 
6. การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC injection) หัวข้อ 8.5 
7. ความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันต่ าชั่วขณะ  

(Low voltage fault ride through)  
หัวข้อ 12.1 

8. การป้องกันแรงดันต่ าและแรงดันเกิน (Under/Over voltage protection) หัวข้อ 12.2 
9. การป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-Islanding) หัวข้อ 12.3 
10. การเชื่อมต่อกลับคืนเข้าสู่ระบบโครงข่าย (Response to utility 

recovery) 
หัวข้อ 12.4 
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2.2 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและการทดสอบภาคสนาม (Field Test) 

  การทดสอบภาคสนามและการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนี้ 

2.2.1 การทดสอบภาคสนามมีหัวข้อท่ีต้องท าการทดสอบดังนี้ 
1) การป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-Islanding) 
2) การเชื่อมต่อกลับคืนเข้าสู่ระบบโครงข่าย (Response to utility recovery) 
3) การทดสอบปลดการเชื่อมต่อ (Load rejection) 

 
2.2.2 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ามีหัวข้อที่ต้องตรวจวัดดังนี้ 

 (1) แรงดัน (Voltage Level) 
 (2) ความถี ่(Frequency) 
 (3) ฮาร์มอนิก (Harmonics) 
 (4) แรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 

3. ขั้นตอนและวิธีการทดสอบในห้องทดสอบ 

3.1 การทดสอบฮาร์มอนิก  
 ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรอื IEC ที่เหมาะสมได้  
 

3.2 การทดสอบแรงดันกระเพื่อม  
 ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้
 

3.3 การทดสอบการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  
ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ  IEC ที่เหมาะสมได ้

 
3.4 การทดสอบการควบคุมก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive power control) เป็นการทดสอบ

เพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการรับหรือจ่ายก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟได้สูงสุดที่
ปริมาณเท่าไร โดยมีขั้นตอนในการทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 

a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 

b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 
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c) เริ่มทดสอบโดยก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ศูนย์เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้า
จากนั้นท าการปรับให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้
ค่าสูงสุด และท าการบันทึกค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่ได้ 

d) ท าการทดสอบเหมือนข้อ C) โดยก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าตามล าดับ และท าการ
บันทึกค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่ได้ 

e) ก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าเริ่มจ่ายไฟที่ศูนย์เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าจากนั้นท าการ
ปรับให้ระบบผลิตไฟฟ้ารับก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้ค่าสูงสุด และท า
การบันทึกค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่ได้ 

f) ท าการทดสอบเหมือนข้อ e) แต่ก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าและท าการบันทึกค่า
ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟที,่ ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าได้ 

g) จากข้อ C) ถึงข้อ F) สามารถบันทึกผลการทดสอบตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
P (ระบบผลิตไฟฟ้า) P(ที่วัดได้) ±Q (สูงสุดที่วัดได้) PF. (ที่วัดได้) 

0 %    
10 %    
20 %    
30 %    
40 %    
50 %    
60 %    
70 %    
80 %    
90 %    
100 %    

 

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่พิสูจน์ความสามารถในการรับหรือจ่าย
ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุดตามข้อก าหนดนี้  

3.4.1) การทดสอบ A fixed displacement factor cos Ө 

เพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการจ่ายไฟในโหมดควบคุม Power Factor 
แบบคงท่ีได้ โดยมีขั้นตอนวิธีการทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 
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a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 

b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

c) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ Power Factor Setpointเท่ากับ 0.90 ตามหลัง (หรือ 
0.95 ตามหลัง) โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 
และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าตามล าดับ 

d) เริ่มท าการทดสอบและท าการบันทึกค่าที่ได้อย่างน้อยดังตารางตัวอย่างการบันทึกผลการ
ทดสอบ 

e) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่Power Factor Setpoint เท่ากับ 0.90 น าหน้า (หรือ 
0.95 น าหน้า) โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 
และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าตามล าดับ 

f) เริ่มท าการทดสอบและท าการบันทึกค่าที่ได้อย่างน้อยดังตารางตัวอย่างการบันทึกผลการ
ทดสอบ 

g) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่Power Factor Setpoint เท่ากับ 1.0โดยที่ระบบผลิต
ไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัด
ก าลังไฟฟ้าตามล าดับ 

h) เริ่มท าการทดสอบและท าการบันทึกค่าตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
P (ระบบผลิตไฟฟ้า) PF. (ทีก่ าหนด) P(ที่วัดได้) Q (ที่วัดได้) PF. (ที่วัดได้) 

0 % 0.90 ตามหลัง    
10 % 0.90 ตามหลัง    
20 % 0.90 ตามหลัง    
30 %  0.90 ตามหลัง    
40 %  0.90 ตามหลัง    
50 % 0.90 ตามหลัง    
60 % 0.90 ตามหลัง    
70 % 0.90 ตามหลัง    
80 % 0.90 ตามหลัง    
90 % 0.90 ตามหลัง    
100 % 0.90 ตามหลัง    

 

 

 

 



 
 

             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 
 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
P (ระบบผลิตไฟฟ้า) PF. (ที่ก าหนด) P(ที่วัดได้) Q (ที่วัดได้) PF. (ที่วัดได้) 

0 % 0.90 น าหน้า    
10 % 0.90 น าหน้า    
20 % 0.90 น าหน้า    
30 %  0.90 น าหน้า    
40 %  0.90 น าหน้า    
50 % 0.90 น าหน้า    
60 % 0.90 น าหน้า    
70 % 0.90 น าหน้า    
80 % 0.90 น าหน้า    
90 % 0.90 น าหน้า    
100 % 0.90 น าหน้า    

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สามารถพิสูจน์ ความสามารถในการ
ควบคุมการจ่ายไฟในโหมด Power factor แบบคงที่ ตามข้อก าหนด 

3.4.2) การทดสอบ A variable reactive power depending on the voltage Q(U) 

เพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการจ่ายไฟในโหมดควบคุมแรงดันแบบแรงดัน
คงท่ีได้ โดยมีขั้นตอนวิธีการทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 

a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิค
จากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 

b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติ
ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

c) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ Voltage Setpoint ดังตารางตัวอย่างบันทึกผลการ
ทดสอบ 

d) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าท่ีได้ดังตารางตัวอย่างบันทึกผลการทดสอบ 

e) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ Voltage Setpoint ดังตารางตัวอย่างบันทึกผลการ
ทดสอบ 

f) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าท่ีได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
P,setpoint  

(%) 
V,setpoint  

(Vac) 
P (ที่วัดได้) 

VL1 
 (Vac) 

VL2 
(Vac) 

VL3 
(Vac)) 

Q (ที่วัดได้) 
(Var) 

Expected Q 
(Var) 

Shifting  Q 
(dQ) 

Lower Limits 
<20 0.93Vn        
<20 0.91Vn        

20-30 0.91Vn        
40 0.91Vn        
50 0.91Vn        
60 0.91Vn        
70 0.91Vn        
80 0.91Vn        
90 0.91Vn        
100 0.91Vn        
100 0.90Vn        

100-10 0.90Vn        
10-<5 0.90Vn        

 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 
P,setpoint  

(%) 
V,setpoint  

(Vac) 
P (ที่วัดได้) VL1 

 (Vac) 
VL2 

(Vac) 
VL3 

(Vac)) 
Q (ที่วัดได้) 

(Var) 
Expected Q 

(Var) 
Shifting  Q 

(dQ) 
Lower Limits 

<20 1.07Vn        
<20 1.09Vn        

20-30 1.09Vn        
40 1.09Vn        
50 1.09Vn        
60 1.09Vn        
70 1.09Vn        
80 1.09Vn        
90 1.09Vn        
100 1.09Vn        
100 1.10Vn        

100-10 1.10Vn        
10-<5 1.10Vn        
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ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการ
ควบคุมการจ่ายไฟในโหมดควบคุมแรงดันแบบแรงดันคงท่ีได้ ตามข้อก าหนด 

3.5 การทดสอบการควบคุมก าลังไฟฟ้า (Active power control) 
การทดสอบการควบคุมก าลังไฟฟ้าเพ่ือต้องการตรวจสอบว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุม
ก าลังไฟฟ้าได้ดังนี้ 

1. สามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าได้อย่างน้อยครั้งละ 10 เปอร์เซนต์ต่อนาที 
2. สามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าทุกๆ 10 เปอร์เซนต์ของพิกัด โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าไม่หลุดการ

เชื่อมต่อกับระบบโครงขายไฟฟ้า 
3. มีข้ันตอนวิธีการทดสอบดังนี้ 

a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิค
จากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 

b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติ
ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

c) ตั้งค่าการควบคุมก าลังไฟฟ้าให้ปรับลดลงครั้งละ 10 เปอร์เซนต์ จาก 100 
เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าจนกระทั่งถึงเหลือศูนย์เปอร์เซนต์ และตั้งค่าการ
ท างานอ่ืนๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าการท างานในสภาวะปกติ 

d) เริ่มทดสอบโดยให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้า
จากนั้นท าการปรับลดก าลังไฟฟ้าลงตามข้อ C) แล้วท าการบันทึกค่าก าลังไฟฟ้าและ
เวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถท าการลดก าลังไฟฟ้าได้ในแต่ละครั้ง 

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการ
ควบคุมก าลังไฟฟ้าตามข้อก าหนด 

 

3.6 การทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault 
Ride through) 

การทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ มีข้ันตอนวิธีการทดสอบดังนี้ 
a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก

ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 
b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ

อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 
c) ตั้งค่าความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault Ride 

through)ของชุดคอนเวอร์เตอร์ตามข้อก าหนดและตั้งค่าการท างานอ่ืนๆ ของชุดคอนเวอร์
เตอร์ที่ค่าการท างานปกต ิ

d) บันทึกค่าที่ท าการปรับตั้ง 
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e) เริ่มทดสอบโดยจ าลองการเกิดแรงดันตก (จ าลองการลัดวงจรในระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ใน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้คงเหลือแรงดันระหว่าง 70-80 เปอร์เซนต์, 30-50 เปอร์เซนต์และ
น้อยกว่า 5 เปอร์เซนต์ของแรงดันใช้งานปกติ 

f) บันทึกค่าระยะเวลาสูงสุดที่ระบบผลิตไฟฟ้ายังคงสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าดัง
ตารางตัวอย่างบันทึกผลการทดสอบ 

g) แบ่งการทดสอบเป็นกรณีดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 

ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออก 
(Pn) 

Fault Type V (V/Vn) Duration time (sec) 

>0.9Pn, 0.3Pn  
และ 0.1Pn ตามล าดับ 

 

three-phase 
faults 
 

0.7-0.8 Vn  
0.3-0.5 Vn  
0-0.049 Vn  

Phase-phase 
faults 
 

0.7-0.8 Vn  
0.3-0.5 Vn  
0-0.049 Vn  

Single line to 
ground faults 
 

0.7-0.8 Vn  
0.3-0.5 Vn  
0-0.049 Vn  

 

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอื่นๆ ที่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการทนต่อ
สภาวะแรงดันตกชั่วขณะตามข้อก าหนด 

   3.7 การป้องกันแรงดันต่ าและแรงดันเกิน (Under and Over voltage protection) 

ขั้นตอนวิธีการทดสอบ Overvoltage Test และ Undervoltage Test ต้องท าการทดสอบ Trip 
Time Test เป็นอย่างน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงขบวนการทดสอบการตอบสนองต่อแรงดันสูงเกิน (Over voltage) 
หัวข้อ

ทดสอบ 
จ านวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

ขบวนการทดสอบ 

Trip Time 
Test 

 (m) 

(1) ติดตั้งและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิค
จากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติ
ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Overvoltage Trip Setting ที่ค่าแรงดันทดสอบ (ดูหมาเหตุ, m) และตั้งค่า 
setting การท างานอ่ืนๆ ท่ีค่าการท างานปกต ิ

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) เพิ่มขึ้นและให้เข้าใกล้ค่า
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หัวข้อ
ทดสอบ 

จ านวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

ขบวนการทดสอบ 

แรงดัน Overvoltage Trip Setting โดยอยู่ภายในช่วง 90% ของขนาด 
Overvoltage Trip Setting ขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่า และคงไว้เป็นเวลา 2  เท่าของ Time 
Delay ที่ตั้งไว้หรือนานกว่า 

(6) ปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อยให้สูงกว่า 110% ของ Overvoltage Trip Setting และ
คงไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ  
หมายเหตุ :  m คือ จ านวนแรงดันสูงเกินท่ีต้องทดสอบ 2 ครั้ง  

หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 

ตารางแสดงขบวนการทดสอบการตอบสนองต่อแรงดันต่ าเกิน (Under voltage) 

หัวข้อ
ทดสอบ 

จ านวนครั้ง
ที่ทดสอบ 

ขบวนการทดสอบ 

Trip Time 
Test 

 
(m) 

(1) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Under voltage Trip Setting ของชุดอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าแรงดัน
ทดสอบ (ดูหมายเหตุ, m) และตั้งค่า Setting การท างานอ่ืนๆ ท่ีค่าการท างานปกติ  

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) ลดลงและให้เข้าใกล้ค่าแรงดัน 

Under voltage Trip Setting โดยอยู่ภายในช่วง 110 % ของขนาด Under voltage 
Trip Setting ลงไปแต่ไม่ต่ ากว่า และคงไว้เป็นเวลา 2 เท่าของ Time Delay ที่ตั้งไว้หรือ
นานกว่า 

(6) ปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อยให้ต่ ากว่า 90% ของ Under voltage Trip Setting และ
คงไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ  
หมายเหตุ : m คือ จ านวนแรงดันต่ าเกินท่ีต้องทดสอบ 2 ครั้ง 

หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 

3.8  การทดสอบการป้องกันความถี่ต่ าและความถี่สูง (Under and Over voltage protection) 

ขั้นตอนวิธีการทดสอบ Overfrequency Test และ Underfrequency Test ต้องท าการทดสอบ 
Trip Time Test เป็นอย่างน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงขบวนการทดสอบการตอบสนองความถี่สูงเกิน (Overfrequency) 
หัวข้อ
ทดสอบ 

จ านวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

ขบวนการทดสอบ 

Trip Time 
Test 

1 ครั้ง 
 

(1) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิต
อุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Overfrequency Trip Setting ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า ที่ 51.1 Hz และตั้งค่า 
Setting การท างานอ่ืนๆ ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าการท างานปกติ 

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับความถี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) เพิ่มขึ้นและให้เข้าใกล้ค่าความถี่ 

Overfrequency Trip Setting โดยให้อยู่ภายในช่วง 90% ของขนาด Overfrequency Trip 
Setting ขึ้นไปแต่ไม่เกิน และคงไว้เป็นเวลา 2 เท่าของ Time Delay ที่ตั้งไว้หรือนานกว่า 

(6) ปรับความถี่ไฟฟ้าอย่างน้อยให้สูงกว่า 101% ของ Overfrequency Trip Setting คงไว้
จนกระทั่งคอนเวอร์เตอร์หยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่คอนเวอร์เตอร์หยุดจ่ายไฟเข้าระบบ  
หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 

ตารางแสดงขบวนการทดสอบการตอบสนองความถี่ต่ าเกิน (Underfrequency) 

หัวข้อ
ทดสอบ 

จ านวน
คร้ังท่ี

ทดสอบ 
ขบวนการทดสอบ 

Trip Time 
Test 

1 ครั้ง 

 

(1) ติดตั้งและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิต
อุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของอุปกรณ์
ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Underfrequency Trip Setting ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ 47.9 Hz และตั้งค่า 
Setting การท างานอ่ืนๆ ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าการท างานปกติ 

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับความถี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) ลดลงและให้เข้าใกล้ค่าความถี่ 

Underfrequency Trip Setting โดยให้อยู่ภายในช่วง 110% ของขนาด Underfrequency 
Trip Setting ลงไปแต่ไม่ต่ ากว่า และคงไว้เป็นเวลา 2 เท่าของ Time Delay ที่ตั้งไว้หรือนานกว่า 

(6) ปรับความถี่ไฟฟ้าอย่างน้อยให้ต่ ากว่า 99% ของ Underfrequency Trip Setting คงไว้
จนกระทั่งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 
หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 
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    3.9  การทดสอบการป้องกันสภาวะการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-Islanding) 

 ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้

    3.10 การทดสอบการเชื่อมต่อกลับคืนเข้าสู่ระบบโครงข่าย (Response to utility recovery) 

 ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้
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ว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
พ.ศ. 2559 

 
 ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  มาตรา 81 ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานราย
อ่ืนใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อก าหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่าย
พลังงานประกาศก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสมควรใน
การปรับปรุงระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2551 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(2) แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกระเบียบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าพ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 โดยใช้ระเบียบนี้แทน บรรดาค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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1. นิยามค าศัพท์  
“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า”  หมายความว่า ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า” หมายความว่า หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าตั้งอยู่ที่

ส านักงานใหญ่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า” หมายความว่า หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่

ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละเขต 
“ส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค” 

หมายความว่า หน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละพ้ืนที่ 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือผู้
ที่ ได้ รับการยกเว้น ไม่ต้ องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง 
จ าหน่ายไฟฟ้า หรือ ควบคุมระบบไฟฟ้า ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 

“ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ที่ท าสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอ
อนุญาตเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืออาจ
หมายรวมถึงผู้ขออนุญาตเพิ่มก าลังการผลิต 
 

“ผู้เชื่อมต่อ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ได้รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้า เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผ่านการ
ทดสอบการเชื่อมต่อตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนดแล้ว 

“ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  
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“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าราย
อ่ืน” 

หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือฉบับ
ล่าสุด 

“ผู้ผลิตไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

“เหตุผิดปกติ” หมายความว่า เหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า หรือการปฏิบัติการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ทั้งในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดับ และไม่มีไฟฟ้าดับ 

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า กรณีเหตุการณ์ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนโดยไม่
คาดคิดหรือคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณี
อุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุขัดข้อง
จากระบบผลิตไฟฟ้า หรือระบบส่งไฟฟ้า หรือ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หรือความไม่ปลอดภัยของ
ชีวิตและหรือทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเหตุท าให้
ต้องด าเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน 

“ไฟฟ้าดับ” หมายความว่า การขัดข้องในระบบผลิตไฟฟ้า หรือระบบส่งไฟฟ้า 
หรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า มีผลท าให้ระบบไฟฟ้า
หยุดการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 

“จุดต่อร่วม” หมายความว่า ต าแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคที่อยู่ใกล้กับผู้เชื่อมต่อที่สุด ซึ่งผู้เชื่อมต่อ
หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นอาจต่อร่วมได ้

“จุดเชื่อมต่อ” หมายความว่า จุดที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“สวิตช์ชิ่ง” หมายความว่า การปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เพ่ือตัดหรือจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือการควบคุม
ระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ โดยมีล าดับการ
ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน 

“ใบสั่งสวิตช์ชิ่ง” หมายความว่า เอกสารที่แสดงล าดับขั้นตอนของการสวิตช์ชิ่ง 

“กระบวนการปลดโหลด” หมายความว่า กรรมวิธีการปลดโหลดที่เลือกไว้ก่อนแล้วออกจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเจตนา เพ่ือตอบสนองแก่
ภาวะผิดปกติและรักษาความมั่นคงของระบบเอาไว้ 
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“อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: 
RTU)” 

หมายความว่า อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ท า
หน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเพ่ือการควบคุม ตรวจวัด
หรือ การชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

“ระบบควบคุมระยะไกล 
(Supervisory Control and 
Data Acquisition: SCADA)” 

หมายความว่า ระบบการควบคุมเฝ้ามองระยะไกลที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุม สั่งการ และหรือ การชี้บอกสถานะ
ของอุปกรณ์ท่ีอยู่ห่างไกลออกไป 

“ระเบียบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค” 

หมายความว่า ร ะ เบี ยบ กา ร ไฟ ฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ย ข้ อ
ก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ข้อ
ก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ ข้อ
ก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

“คอนเวอร์เตอร์ (Converter)” หมายความว่า อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้า
กระแสตรง หรือ อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง
ให้ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น อินเวอร์ เตอร์ 
(Inverter) เป็นต้น 

“การจ่ายไฟฟ้าแบบระบบ
ไฟฟ้าแยกโดด” (Islanding) 

หมายความว่า การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนใน
ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว 

ระบบป้องกันระยะไกล” 
(Teleprotection) 

หมายความว่า ระบบป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สั่งการโดยผ่าน
ระบบสื่อสาร 
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
 
2.1วัตถุประสงค ์

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2559 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อหรือผู้ขอใช้บริการรวมทั้งก าหนด หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดทางเทคนิค
ด้านการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดที่มีการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งไม่ท า
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและส่วนรวมเสียประโยชน์ รวมทั้งเพ่ือไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือกีด
กันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 
 
2.2 ขอบเขต 
 ระเบียบนี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อ และผู้ขอใช้บริการเพ่ือเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังนี้ 

2.2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) 
2.2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 
2.2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
2.2.4 ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน ยกเว้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ  

การไฟฟ้านครหลวง 
 
3. การบริหารระบบโครงข่ายไฟฟ้า และความรับผิดชอบของผู้เชื่อมต่อ 
 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2559 ฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งวิธีการด าเนินการต่างๆในการปฏิบัติการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้เชื่อมต่อรายอ่ืนๆที่อยู่ในขอบเขตของระเบียบนี้ โดยผู้เชื่อมต่อมี
หน้าที่ในการปฏิบัติตาม จัดหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นในการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพของระบบ
ไฟฟ้าอยู่ภายในเกณฑ์ท่ีก าหนดภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

3.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นว่าผู้เชื่อมต่อไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบนี้  

3.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ด าเนินการควบคุม สั่งการ เปลี่ยนแปลงสถานะอุปกรณ์
ของผู้เชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยถือว่าเป็นการด าเนินการตามปกติ ที่ผู้เชื่อมต่อ
จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 

3.3 ในกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาจท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือหากตรวจพบว่าอาจส่งผลกระทบกับ
ความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพระบบไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือความปลอดภัย
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ของชีวิต และหรือทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อ
ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้าทั้งนี้หากการปลดการ
เชื่อมต่อดังกล่าว ท าให้ผู้ เชื่อมต่อ และ/หรือ ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.4 หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มี
ความปลอดภัย หรือส่งผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อต้องด าเนินการปรับปรุงและแจ้ง
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าวด้วย  

3.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ที่ จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือก าหนดเงื่อนไข
รายละเอียดอ่ืนๆเพ่ือความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยผู้เชื่อมต่อจะต้อง
ยอมรับและปฏิบัติตามทั้งนี้หากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ผู้เชื่อมต่อ และ/หรือ ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่รับผิดชอบความเสียหายของผู้เชื่อมต่อที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

3.7 หากเกิดความเสียหายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและหรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการ
กระท าของผู้เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น 

3.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ในการลดก าลังการผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการชั่วคราวหรือตามระยะเวลาที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทราบ เพ่ือให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงทั้งนี้หาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือคุณภาพ
ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3.9 หากผู้เชื่อมต่อมีแผนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนใดของผู้เชื่อมต่อ ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อตามระเบียบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน จึงจะเริ่มด าเนินการได้  
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4. หลักเกณฑ์การทดสอบการเชื่อมตอ่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

 
4.1 บทน า 

การทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการเป็นการด าเนินงานเพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพ คุณภาพระบบไฟฟ้า และเสถียรภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการในสภาวะ
ต่างๆ รวมทั้งเป็นการตรวจวัดผลกระทบที่จะมีต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ในขณะที่ผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และปลดการเชื่อมต่อ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
 
4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ 
4.2.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ 
4.2.3 เพ่ือทดสอบเสถียรภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ 

 4.2.4 เพ่ือตรวจวัดผลกระทบที่จะมีต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในขณะที่ผู้ขอใช้บริการ
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และปลดการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าออกจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
4.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้ขอใช้บริการที่ขอเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และผู้เชื่อมต่อที่เพ่ิมก าลังการผลิต  
 
4.4 เงื่อนไข 

4.4.1 ในการทดสอบเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ เช่นเดียวกับผู้เชื่อมต่ออย่างเคร่งครัด หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการขอเชื่อมต่อได้  

4.4.2 ก่อนการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ผู้ขอใช้
บริการจะต้องตรวจสอบความพร้อมของสถานีไฟฟ้า ระบบป้องกัน  อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล  
ระบบสื่อสาร ระบบมาตรวัด และ ระบบการป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-
Islanding) ของผู้ขอใช้บริการตามรูปแบบการเชื่อมต่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

4.4.3 ผู้ขอใช้บริการที่ประสงค์จะด าเนินการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องจัดท าหนังสือยืนยันความพร้อมตามหัวข้อ 4.4.2  
และส่งรายละเอียดแผนการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่ องก าเนิดไฟฟ้า เช่น วัน, เวลา และปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าส าหรับการทดสอบดังกล่าว และบันทึกแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ทราบล่วงหน้าไม่
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น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนวันทดสอบ ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ก าหนดวันทดสอบการ
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแล้วแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

4.4.4 การทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการทั้งหมดจะถูกบันทึก 
และตรวจสอบโดยตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4.4.5 การทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ ผู้ขอใช้บริการ หรือ ผู้เชื่อมต่อที่
ต้องการเพิ่มก าลังการผลิต ไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายไฟฟ้า  

4.4.6 ผู้ขอใช้บริการที่ไม่ได้ท าสัญญาขายไฟฟ้า จะต้องควบคุมไม่ให้มีการจ่ายไฟฟ้าจาก
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการเข้ามาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากจะได้ตกลงไว้ก่อน 

4.4.7 ขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามีดังนี้ 
(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่าย

ไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ขอใช้บริการ และแผนการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ประกอบด้วย 

 - ทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก 
(First Synchronization) 

 -  ทดสอบการปลดการเชื่อมต่อ (Load Rejection) 
 -  ทดสอบระบบการป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด  (Anti-

islanding) 
 -  ทดสอบเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Trial 

Run) 
(2) ผู้ขอใช้บริการด าเนินการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) ตามข้ันตอนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดดังนี้  
1) กรณีของผู้ขอใช้บริการที่ท าสัญญาขายไฟฟ้า ให้เดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เกินก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่จะขายตามสัญญาขายไฟฟ้า   
2) กรณีของผู้ขอใช้บริการที่ไม่ได้ท าสัญญาขายไฟฟ้าให้เดินเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ปริมาณไม่เกินโหลดของผู้ขอใช้บริการ 
(3) ผู้ขอใช้บริการทดสอบการปลดการเชื่อมต่อ (Load Rejection) (ยกเว้นผู้ขอ

ใช้บริการทีระดับแรงดัน 220 และ 380 โวลต์) 
1) กรณีของผู้ขอใช้บริการที่ท าสัญญาขายไฟฟ้า  ให้ทดสอบโดยการปลด

เบรกเกอร์ที่จุดเชื่อมต่อ (Interconnection Circuit Breaker) โดยขณะท าการทดสอบ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะท าการบันทึกค่าที่จุดเชื่อมต่อ และที่วงจรที่ผู้ขอใช้บริการเชื่อมโยงอยู่ โดยค่าที่บันทึก
ประกอบด้วยค่าก าลังไฟฟ้าจริง (P), ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), กระแสไฟฟ้า (I) ทุก
เฟส และตัวประกอบก าลัง (PF) 

-  ระบบที่มีคอนเวอร์เตอร์ ทดสอบที่ปริมาณ 25%, 50%, 75% และ 
100% ของก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าตามสัญญาขายไฟฟ้า ช่วงละ 15 นาที 

-  ระบบที่ไม่มีคอนเวอร์เตอร์ ทดสอบที่ปริมาณ 25%, 50%, 75% 
และ 100% ของปริมาณก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่จะขายตามสัญญาขายไฟฟ้า ช่วงละ 15 นาที 
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2) กรณีของผู้ขอใช้บริการที่ไม่ได้ท าสัญญาขายไฟฟ้า ให้ทดสอบโดยการ
ปลดเบรกเกอร์ป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator Breaker) ที่ปริมาณก าลังการผลิตสูงสุดของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้ขนานระบบ 

(4) ผู้ขอใช้บริการต้องด าเนินการทดสอบระบบการป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบ
ไฟฟ้าแยกโดด ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบการเชื่อมต่อ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้พิจารณาตามความ
เหมาะสม 

(5) ภายหลังจากการทดสอบการปลดการเชื่อมต่อ (Load Rejection) แล้วเสร็จ 
ผู้ขอใช้บริการที่ท าสัญญาขายไฟฟ้าให้ทดสอบเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (Trial Run) เพ่ือตรวจสอบผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยแบ่งตามระบบของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ ดังนี้ 

1) ระบบที่มีคอนเวอร์เตอร์ 
ทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ปริมาณ 100 % ของก าลังการผลิต

ติดตั้งสูงสุดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าตามสัญญาขายไฟฟ้า และตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 วัน ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลขณะที่ไม่ได้ขนานเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน และ ขณะ
ขนานเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าการติดตั้ง Disturbance 
Analyzer เพ่ือตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้าจริง (P), ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), 
กระแสไฟฟ้า (I) ทุกเฟส และตัวประกอบก าลัง (PF), ความถี่ (F), ฮาร์มอนิก (Harmonic), แรงดัน
กระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) และ การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Injection) ณ จุดเชื่อมต่อ 

2) ระบบที่ไม่มีคอนเวอร์เตอร์ (ยกเว้นระบบ 220 และ 380 โวลต์) 
ทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ปริมาณ 100% ของปริมาณ

ก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่จะขายตามสัญญาขายไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ให้ผู้ขอใช้
บริการบันทึกค่าที่จุดเชื่อมต่อ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบันทึกค่าท่ีวงจรที่ผู้ขอใช้บริการ เชื่อมโยงอยู่  
ซึ่งค่าที่บันทึกประกอบด้วยค่าก าลังไฟฟ้าจริง (P), ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), 
กระแสไฟฟ้า (I) ทุกเฟส และตัวประกอบก าลัง (PF) ทุกๆ ครึ่งชั่วโมงต่อเนื่อง  ทังนี้หากในระหว่าง
การทดสอบเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ที่ส่งผลให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าปลดการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีเหตุขัดข้องที่มีสาเหตุจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าไม่มีแรงดันไฟฟ้า ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการถูกตัดการเชื่อมต่อ ให้ผู้ขอใช้บริการด าเนินการ
ทดสอบและบันทึกค่าต่อไปได้จนครบ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มทดสอบเดิม   ทั้งนี้ หากเกิด
เหตุขัดข้องเกิน 1 ชั่วโมง ให้ผู้ขอใช้บริการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกัน
ของวันถัดไปให้ครบทุกช่วงใน 1 วัน หรือ ครบทุกช่วงเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง ตามแผนการทดสอบ
เชื่อมต่อที่ก าหนด      

-  กรณีเหตุขัดข้องที่มีสาเหตุจากผู้ขอใช้บริการ ท าให้ระบบหรือ
อุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการหลุดออกจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อผู้ขอใช้บริการตรวจสอบ
แก้ไขแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอใช้บริการด าเนินการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกัน
ของวันถัดไปให้ครบทุกช่วงใน 1 วัน หรือ ครบทุกช่วงเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง ตามแผนการทดสอบ
เชื่อมต่อที่ก าหนด 
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4.4.8 ในการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ กรณีที่มีการ
เชื่อมต่อ หรือปลดการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริก ารต้อง
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกตามระดับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าดังนี้ 

(1) ผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 22, 33 หรือ115 กิโลโวลต์ให้ติดต่อ
ประสานงานโดยตรงกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ที่รับผิดชอบพื้นท่ีที่ผู้เชื่อมต่อตั้งอยู่ หรือตามที่ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก าหนด 

(2) ผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 220 หรือ 380 โวลต์ให้ติดต่อ
ประสานงานโดยตรงกับ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบพื้นท่ีที่ผู้เชื่อมต่อตั้งอยู่ 

โดยการด าเนินการใดๆ ที่ท าให้มีการเชื่อมต่อ หรือ ปลดการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการต้องขออนุญาต และต้องได้รับการอนุญาต ก่อนเริ่มการ
ด าเนินการใดๆ ทุกครั้ง 

4.4.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเลือกทดสอบการ
เชื่อมต่อในแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

4.4.10  หากผลการทดสอบเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าไม่ผ่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิในการพิจารณาให้ผู้ขอใช้บริการด าเนินการทดสอบ
การเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าครั้งใหม่ โดยผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งแผนการทดสอบการเชื่อมต่อตาม
ข้อ 4.4.3 อีกครั้ง 

4.4.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ
ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันที  หากตรวจพบว่าการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการมีผลกระทบกับความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพ
ระบบไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

4.4.12  หากผู้ขอใช้บริการทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
แล้วเกิดความเสียหายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้เชื่อมต่อรายอื่น ผู้ขอใช้บริการต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว 

4.4.13  หากผู้ขอใช้บริการไม่สามารถทดสอบเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่ปริมาณโหลด 100% ของปริมาณก าลังไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตาม
ปริมาณก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากผลการทดสอบเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 
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5. หลักเกณฑก์ารติดต่อประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 
5.1 บทน า 
 การติดต่อประสานงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญ เพ่ือให้การปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ามีผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การติดต่อประสานงานการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
5.2 วัตถุประสงค์ 

5.2.1 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้เชื่อมต่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน 

5.2.2 เพ่ือก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ และช่องทาง
การติดต่อประสานงานระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ผู้เชื่อมต่อ 
 
5.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท 
5.4 เงื่อนไข 

5.4.1 การติดต่อประสานงานระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้เชื่อมต่อ เพ่ือด าเนินการ
ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในสภาวะปกติตามแผนงานหรือ เหตุผิดปกติ หรือ เหตุฉุกเฉินแบ่งออก
ตามระดับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังนี้ 

 (1) ผู้เชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 22, 33 และ 115 กิโลโวลต์ให้ติดต่อประสานงาน
โดยตรงกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ผู้เชื่อมต่อตั้งอยู่ หรือตามที่ศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าก าหนด 

 (2) ผู้เชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 220 และ 380 โวลต์ให้ติดต่อประสานงาน
โดยตรงกับ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบพื้นท่ีที่ผู้เชื่อมต่อตั้งอยู่ 

 
5.4.2  ผู้เชื่อมต่อที่ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต้องจัดหาเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อ

ประสานงานในการสั่งการได้โดยตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
ตามท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ยกเว้นผู้เชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ท าสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าปริมาณ ไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 1 ช่องทาง 

5.4.3  ผู้เชื่อมต่อต้องจัดระบบสื่อสาร และ ก าหนดให้มีผู้ติดต่อประสานงานที่สามารถ
ติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากช่องทางการสื่อสารเป็นระบบโทรศัพท์
พ้ืนฐานหรือเครื่องโทรสารต้องแจ้งเลขหมายเพื่อทราบ 
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5.4.4  ผู้เชื่อมต่อต้องแจ้งรายชื่อและก าหนดบุคคลที่จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องท าหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคทราบโดยทันที 

5.4.5  การติดต่อประสานงานต้องเป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ของผู้
เชื่อมต่อตามข้อ 5.4.4 กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายจะไม่ติดต่อผ่าน
บุคคลที่สาม 

5.4.6  ในการติดต่อประสานงานทุกครั้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและผู้เชื่อมต่อต้อง
สอบถามและบันทึกหลักฐานรายชื่อบุคคลที่ติดต่อรวมทั้งวันที่ เวลา ที่ติดต่อสื่อสารไว้เป็นหลักฐาน  

5.4.7  ทุกครั้งที่มีการติดต่อประสานงานให้อีกฝ่ายหนึ่งทวนข้อความ และต้องได้รับการ
ยืนยันความถูกต้องก่อนจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 

5.4.8  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้เชื่อมต่อมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่อีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อได้รับการร้องขอตามความจ าเป็น 
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6. หลักเกณฑ์การแจ้งเหตผุิดปกติและเหตฉุุกเฉินในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 
6.1 บทน า 
 ในระบบการจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ จ าเป็น
จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบโครงข่ายอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากเกิดเหตุผิดปกติ 
หรือ เหตุฉุกเฉิน ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า  การแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มี
ความส าคัญ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบโครงข่าย สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขเหตุ ที่
เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การแจ้งเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉินในระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการติดต่อ
ประสานงานการแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าระหว่างกัน 
 
6.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และ
การรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงในเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้เชื่อมต่อ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัย 
 
6.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท ยกเว้นผู้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 220 
และ 380 โวลต์ 
 
6.4 เงื่อนไข 

6.4.1 การแจ้งเหตุผิดปกติที่ไมมี่ไฟฟ้าดับ 
(1) กรณีมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้ง

รายละเอียดให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบในเบื้องต้นในทันที และจัดท าหนังสือแจ้งให้ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบโดยมีรายละเอียดตามข้อ 14.4.3 (2) 

(2) กรณีเหตุผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วท าให้อุปกรณ์
ป้องกันของผู้เชื่อมต่อปลดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันที่
ปลดออกและแจ้งข้อมูลให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบทันที   
 

6.4.2 การแจ้งเหตุผิดปกติที่มีไฟฟ้าดับ 
(1) กรณีเหตุขัดข้องที่มีสาเหตุมาจากผู้เชื่อมต่อ ให้ผู้เชื่อมต่อตรวจสอบอุปกรณ์

ป้องกันที่ปลดวงจรและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบทันที  แล้วด าเนินการ
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ตรวจสอบแก้ไขในส่วนของผู้เชื่อมต่อให้แล้วเสร็จและจัดท าหนังสือแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการจ่ ายไฟฟ้า
ทราบโดยมีรายละเอียดตามข้อ 14.4.3 (3) 

(2) กรณีเหตุผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ผู้ เชื่อมต่อ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันที่ปลดวงจรและแจ้งข้อมูลให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบทันที  หาก
ตรวจพบว่าผู้เชื่อมต่อเกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Islanding) คือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไม่มีไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อปลด
การเชื่อมต่อออกทันที  

(3) เมื่อผู้เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบ และต้องได้รับการอนุญาต
จากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก่อนจึงจะด าเนินการเชื่อมต่อได้ยกเว้นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องแจ้ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจะอนุญาตให้เชื่อมต่อได้ภายหลัง
จากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(4) เมื่อผู้เชื่อมต่อด าเนินการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งเวลาที่ท าการเชื่อมต่อ
และก าลังไฟฟ้าที่จ่ายให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบ ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้ากรณีของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องแจ้งการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยทราบด้วย 
 

6.4.3 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีฉุกเฉิน หรือ กรณีที่อาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติการระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ผู้เชื่อมต่อสามารถปลดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ใดๆ ได้
ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าทั้งนี้ภายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ ให้แจ้ง
รายละเอียดให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
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7. หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการและบ ารงุรักษา 
 
7.1 บทน า 

ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้เชื่อมต่อจะมีแผนงานใน
การปฏิบัติการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบ
แผนงานต่างๆของผู้เชื่อมต่อทุกราย ส าหรับใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้ารวมทั้งดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อช ารุดเสียหาย 

 
7.2 วัตถุประสงค์ 

7.2.1 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดส่งแผนปฏิบัติการและบ ารุงรักษาของผู้เชื่อมต่อ
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

7.2.2 เพ่ือก าหนดขั้นตอนในการขอปฏิบัติงานบ ารุงรักษาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้
เชื่อมต่อ 

 
7.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท 
 
7.4 เงื่อนไข 

7.4.1 การติดต่อประสานงานระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้เชื่อมต่อ เพ่ือก าหนด
แผนปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่วงหน้า  แบ่งออกตามระดับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังนี้ 

(1) ผู้เชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ให้ติดต่อประสานงานแผนปฏิบัติการ
บ ารุงรักษากับศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า 

(2) ผู้เชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 22 และ 33 กิโลโวลต์ ให้ติดต่อประสานงาน
แผนปฏิบัติการบ ารุงรักษา กับ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ผู้ เชื่อมต่อตั้งอยู่  
หรือตามท่ีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก าหนด 

(3) ผู้ เชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 220 และ 380 โวลต์ ให้ติดต่อประสานงาน
แผนปฏิบัติการบ ารุงรักษา กับ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบพื้นท่ีที่ผู้เชื่อมต่อตั้งอยู่ 

7.4.2 แผนปฏิบัติการของผู้เชื่อมต่อ 
  (1) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องจัดส่งแผนการเชื่อมต่อ และปลดการเชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าล่วงหน้า 6 เดือน ถึง 1 ปี,รายเดือน, รายสัปดาห์, รายวัน, แผนการผลิตรายปี, รายเดือน 
และแผนงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้อง
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จัดส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานจะต้องแจ้งให้ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบก่อนด าเนินการอย่างน้อย 14 วัน 
  (2) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณมากกว่า 1 เมกะวัตต์
ขึ้นไปต้องจัดส่งแผนงานในการเชื่อมต่อเป็นรายปี ซึ่งประกอบด้วยแผนการเชื่อมต่อและปลดการ
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนงานจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบก่อนด าเนินการอย่างน้อย 14 วัน 
  (3) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ต้องจัดส่งแผนงานในการเชื่อมต่อเป็นรายปี ซึ่งประกอบด้วยแผนการเชื่อมต่อและปลดการ
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า รวมทั้งแผนการใช้ไฟฟ้าเป็นรายปี ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในวันที่ 
31 ธันวาคมของทุกปี หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบก่อน
ด าเนินการอย่างน้อย 7 วัน  
  (4) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ต้องจัดส่งแผนงานในการเชื่อมต่อเป็นรายปี ซึ่งประกอบด้วยแผนการเชื่อมต่อและปลดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมกับปริมาณก าลังไฟฟ้าที่รับหรือจ่ายจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานจะต้องแจ้งให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบก่อนด าเนินการอย่างน้อย 7 วัน 
  (5) ผู้เชื่อมต่อที่ท าสัญญาซื้อไฟฟ้าส ารองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากต้องการ
ขอรับไฟฟ้าเกินสัญญาไฟฟ้าส ารองของผู้เชื่อมต่อ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก่อน โดยส่งรายละเอียดแผนการขอรับไฟเกินสัญญาไฟฟ้าส ารองของผู้เชื่อมต่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาก่อนวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 เดือนกรณีจ าเป็นเร่งด่วนต้องประสานงาน และได้รับอนุญาต
จากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก่อน 

 
7.4.3 การขอปฏิบัติงานบ ารุงรักษา กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ร้องขอดับไฟฟ้า 

(ก) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกระดับแรงดันไฟฟ้า 
(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแจ้งและจัดท าหนังสือให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้า

ก่อนวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 วัน 
(2) กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกเลิกการขอดับไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้า ก่อนวันดับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 วัน  
(3) เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาที่จะดับไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจะ

ติดต่อให้ผู้เชื่อมต่อปลดการเชื่อมต่อ และงดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามใบสั่งสวิตช์ชิ่งที่
ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อผู้เชื่อมต่อด าเนินการปลดการเชื่อมต่อแล้วเสร็จ ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้า และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบ  

(4) เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้า ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจะด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนแผนงานที่ก าหนด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบก่อนเริ่ม
ด าเนินการจ่ายไฟฟ้า  
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(5) เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ทราบ และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการเชื่อมต่อได้ 

(6) เมื่อผู้เชื่อมต่อด าเนินการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งเวลา และ
ก าลังไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบด้วย 

 
(ข) ผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าตั้ งแต่ระดับ

แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ขึ้นไป 
(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแจ้งและจัดท าหนังสือให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้า

ก่อนวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 วัน  
(2) กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกเลิกการขอดับไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้า ก่อนวันดับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 วัน  
(3) เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาที่จะดับไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อปลดการเชื่อมต่อและ

งดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามก าหนดการที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(4) เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้า ศูนย์

ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจะด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนแผนงานที่ก าหนด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบก่อนเริ่ม
ด าเนินการจ่ายไฟฟ้า  

(5) เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้ง ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ทราบ และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการเชื่อมต่อได้  

(6) เมื่อผู้เชื่อมต่อด าเนินการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งเวลา และ
ก าลังไฟฟ้าใหศู้นย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบ  

 
(ค) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืนที่เชื่อมต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกระดับแรงดันไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่
ระดับแรงดันไฟฟ้า  220 และ 380 โวลต์ 

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งก าหนดการให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(2) เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาที่จะดับไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อปลดการเชื่อมต่อและ
งดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามก าหนดการที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(3) เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟฟ้าแล้ว ผู้เชื่อมต่อสามารถด าเนินการ
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

 
7.4.4  การขอปฏิบัติงานบ ารุงรักษา กรณีผู้เชื่อมต่อเป็นผู้ร้องขอ 
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(ก) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกระดับแรงดันไฟฟ้า หรือ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กรณีขอ
ปลดการเชื่อมต่อ 

(1) ให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อประสานงาน และจัดท าหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะปฏิบัติงาน  กรณีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ต้องแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบด้วย 

(2) ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อต้องการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งและ
จัดท าหนังสือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าก่อนวันท างานไม่น้อยกว่า 1 วัน และกรณีผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กต้องแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบด้วย 

(3) เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาที่จะปฏิบัติงาน  ให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าก่อนด าเนินการปลดการเชื่อมต่อ กรณีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้
เชื่อมต่อแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบด้วย 

(4) เมื่อผู้เชื่อมต่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบ และต้องได้รับ
อนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการเชื่อมต่อได้  

(5) หลังจากผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
แล้ว ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งเวลา และก าลังไฟฟ้าให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบ  กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบด้วย 

 
 

(ข) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์กรณีไม่ขอปลดการเชื่อมต่อ   

(1) ให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อประสานงาน และจัดท าหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะปฏิบัติงาน  

(2) ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อต้องการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งและ
จัดท าหนังสือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าก่อนวันท างานไม่น้อยกว่า 1 วัน  

(3) เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาที่จะปฏิบัติงาน  ให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการปลดหรือสับ อุปกรณ์ท่ีเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า   

(4) เมื่อผู้เชื่อมต่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เพ่ือ
ด าเนินการปลดหรือสับ อุปกรณ์ท่ีเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า 

(5) กรณีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไม่สามารถด าเนินการสั่งการผ่านระบบ
ควบคุมระยะไกลได้ ให้ผู้เชื่อมต่อ ปฏิบัติตามการประสานงานสั่งการของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 
และแจ้งสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบหลังจากการ
ด าเนินการแล้วเสร็จโดยทันที 

(ค) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 
22 หรือ 33 กิโลโวลต์ 
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(1) ให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อประสานงาน และจัดท าหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะปฏิบัติงาน   

(2) ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อต้องการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งและ
จัดท าหนังสือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าก่อนวันท างานไม่น้อยกว่า 1 วัน  

(3) เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาที่จะปฏิบัติงาน ให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าก่อนด าเนินการปลดการเชื่อมต่อ  

(4) เมื่อผู้เชื่อมต่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบและต้องได้รับอนุญาต
ก่อน จึงจะด าเนินการเชื่อมต่อได้ 

(5) หลังจากผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งเวลา และก าลังไฟฟ้าให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบ 

 
 

(ง) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืนที่เชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกระดับแรงดันไฟฟ้า หรือ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 220 และ 380โวลต์ 

(1) ให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อประสานงาน และจัดท าหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนที่ผู้เชื่อมต่อจะปฏิบัติงาน   

(2) ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อต้องการขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งและ
จัดท าหนังสือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าก่อนวันท างานไม่น้อยกว่า 1 วัน 

(3) เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาที่จะปฏิบัติงาน  ให้ผู้เชื่อมต่อด าเนินการปลดการ
เชื่อมต่อตามแผนงานที่แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ก่อนหน้า  

(4) เมื่อผู้เชื่อมต่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  สามารถด าเนินการเชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

 
7.4.5 ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนบ ารุงรักษา 

 กรณีท่ีผู้เชื่อมต่อจะขอปฏิบัติงานบ ารุงรักษา จะต้องจัดท าแผนบ ารุงรักษาส่งให้ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า โดยให้ระบุรายละเอียดที่ส าคัญดังนี ้

(1) ชื่อและต าแหน่งของสถานที่  
(2) วัน และเวลาของการบ ารุงรักษา 
(3) ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ทีมงานโดยระบุตัวบุคคลให้ชัดเจนและเบอร์ติดต่อ

โดยตรง 
(4) รายละเอียดแผนการบ ารุงรักษา วิธีการ และข้ันตอนการด าเนินการ 
(5) กรณีมีแผนบ ารุงรักษาโดยไม่ปลดการเชื่อมต่อให้ระบุปริมาณก าลังไฟฟ้าที่

ขายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือหากจ าเป็นต้องรับไฟฟ้าส ารอง ให้แจ้งปริมาณการรับไฟฟ้าส ารอง
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือทราบ 
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7.4.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการติดต่อประสานงานได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้เชื่อมต่อทราบ เพ่ือความปลอดภัย และ
ความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
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8. หลักเกณฑก์ารควบคุมแรงดันก าลังการผลิตและคุณภาพไฟฟ้า 
 
8.1 บทน า 
 ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
แรงดัน การใช้ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และรักษาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้
ผู้เชื่อมต่อและผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีแรงดันและคุณภาพระบบไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน นอกจากนี้การไฟฟ้าภูมิภาคยังมีหน้าที่ในการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า เพ่ือช่วย
รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศในกรณีที่ก าลังผลิตส ารองของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่เพียงพอ หรือความถ่ีของระบบไฟฟ้าลดต่ าลงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
8.2 วัตถุประสงค์ 
 8.2.1      เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมแรงดัน ตัวประกอบก าลังแรงดันกระเพ่ือม 
ฮาร์มอนิกและความถ่ี ณ จุดเชื่อมต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนด 

8.2.2 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า เพ่ือช่วยรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในกรณีที่ก าลังผลิตส ารองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยไม่เพียงพอ หรือความถ่ีของระบบไฟฟ้าลดต่ าลงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
8.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท 
 
8.4 เงื่อนไข 

8.4.1 การควบคุมระดับแรงดันและตัวประกอบก าลัง หรือก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 
(1) ผู้เชื่อมต่อต้องควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับแรงดันสูงสุดและต่ าสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ระดับแรงดัน 
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
115 กิโลโวลต์ 120.7 109.2 126.5 103.5 
69 กิโลโวลต ์ 72.4 65.5 75.9 62.1 
33 กิโลโวลต ์ 34.6 31.3 36.3 29.7 
22 กิโลโวลต ์ 23.1 20.9 24.2 19.8 
380 โวลต์ 418 342 418 342 
220 โวลต ์ 240 200 240 200 

 
(2) ผู้เชื่อมต่อต้องควบคุมระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมต่อให้อยู่ในช่วงค่าแรงดัน

สูงสุดและต่ าสุดตามตารางในข้อ 8.4.1(1) ภาวะปกตเิท่านั้น 
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(3) ผู้เชื่อมต่อต้องควบคุมตัวประกอบก าลังหรือก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เพ่ือรักษา
ระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมต่อให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

1) ระบบที่จ่ายผ่านคอนเวอร์เตอร์ 
 

ระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมต่อ 
การปรับค่าตัวประกอบก าลังท่ีพิกัด

ก าลังไฟฟ้า 
1) ระดับแรงดันต่ า 

2) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง 
(ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 500 กิโลวัตต์) 

0.95 ตามหลังถึง 0.95 น าหน้า หรือดีกว่า 

3) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง 
(ก าลังผลิตติดตั้งมากกกว่า500 กิโลวัตต์ ) 

0.90 ตามหลังถึง 0.90 น าหน้าหรือดีกว่า 

 
2) ระบบที่ไม่จ่ายผ่านคอนเวอร์เตอร์ 

 

ระดับแรงดัน ณ จุดเชื่อมต่อ การปรับค่าตัวประกอบก าลังท่ีพิกัดก าลังไฟฟ้า 

ทุกระดับแรงดัน 0.9 ตามหลัง ถึง 0.9 น าหน้า หรือดีกว่า 

(4) ผู้เชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องควบคุม
ระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อ ให้เป็นไปตามท่ีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าสั่งการ  

 

 
8.4.2 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่ท าให้เกิดแรงดันกระเพ่ือมที่จุดต่อร่วมเกินข้อก าหนดเกณฑ์
แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ ทั้งนี้ 
ข้อก าหนดเกณฑ์แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟ้า อาจมีการปรับปรุงเป็นคราวๆไป 

 
8.4.3 การควบคุมฮาร์มอนิก 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่ท าให้รูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่จุดต่อร่วมผิดเพ้ียนเกิน
ค่าท่ีก าหนดตามข้อก าหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิกเก่ียวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยอมรับ ทั้งนี้ ข้อก าหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิกเก่ียวกับไฟฟ้า อาจมีการปรับปรุงเป็นคราวๆไป 
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8.4.4 การควบคุมความถี่ 
ในสภาวะปกติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะควบคุมความถี่ของระบบไฟฟ้า

อยู่ในช่วง 50.00±0.50 รอบต่อวินาที 
ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้าโดยความถี่ไม่อยู่ในช่วง 50.00±0.50 รอบ

ต่อวินาทีและไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากและผู้ใช้
ไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องช่วยเพ่ิมหรือลดก าลังผลิตเพ่ือจะท า
ให้ความถี่กลับมาอยู่ที่ 50.00 รอบต่อวินาที แต่ถ้าความถี่ของระบบไม่อยู่ในช่วง 47.00 - 52.00 รอบ
ต่อวินาที ต่อเนื่องเกินกว่า 0.1 วินาที ให้ผู้เชื่อมต่อพิจารณาปลดเครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ได้ ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กให้ปฏิบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก าหนด 

 
8.4.5 การควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 ผู้เชื่อมต่อที่มีระบบอินเวอร์เตอร์จะต้องป้องกันการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 ของกระแสพิกัดของอินเวอร์เตอร์ 
 

8.4.6 การควบคุมก าลังการผลิต 
 (1) กรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคง หรือคุณภาพระบบไฟฟ้า 
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจะท าการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า โดยก าหนดค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อให้เป็นไปตามท่ีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก าหนด 
 (2) กรณีที่ความถี่ของระบบไฟฟ้าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะใช้รีเลย์ความถี่ต่ าเกินในการปลดโหลด ทั้งนี้เมื่อศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าสามารถน าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติได้แล้ว ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อที่ได้รับ
ผลกระทบทราบรายละเอียดในภายหลัง  
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9. หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
9.1 บทน า 
 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า เช่น การเกิดหรือ
อาจท าให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ าเป็นต้องจัดท าหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้ากับผู้เชื่อมต่อในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  
 
9.2 วัตถุประสงค์ 

9.2.1 เพ่ือก าหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เชื่อมต่อ และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในกรณีทีเ่กิดเหตุฉุกเฉิน 

9.2.2 เพ่ือก าหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
กับผู้เชื่อมต่อในกรณีทีเ่กิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

 
9.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท ยกเว้นผู้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 220
และ 380 โวลต์ 
 
9.4 เงื่อนไข 

9.4.1 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติเพ่ือรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
เท่าท่ีสามารถประเมินได ้

9.4.2 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจะแจ้งแผนปฏิบัติกรณทีีเ่กิดเหตฉุุกเฉินให้ผู้เชื่อมต่อทราบ 
และผู้เชื่อมต่อจะต้องปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

9.4.3 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและประสานงานกับ
ส่วนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในการน าระบบโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกต ิ

9.4.4 ก่อนการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ภายหลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้เชื่อมต่อจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าก่อนจึงจะด าเนินการเชื่อมต่อได้ 
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10. หลักเกณฑก์ารประสานงานด้านความปลอดภัย 
 
10.1 บทน า 
 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในส่วนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคหรือผู้เชื่อมต่อ มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ปฏิบัติงานของผู้เชื่อมต่อ 
รวมทั้งป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดท าหลักเกณฑ์การประสานงานด้านความ
ปลอดภัยซ่ึงผู้เชื่อมต่อจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 
10.2 วัตถุประสงค์ 

10.2.1 เพ่ือก าหนดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่ปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือผู้ที่ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบไฟฟ้า 

10.2.2 เพ่ือป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
10.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท ยกเว้นผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับ
แรงดัน 220 และ 380 โวลต์ 
10.4 เงื่อนไข 

10.4.1 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ามีหน้าที่จัดท าใบสั่งสวิตช์ชิ่งพร้อมทั้งรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องทุกครัง้ตามแผนการปฏิบัติงาน 

10.4.2 ใบสั่งสวิตช์ชิ่งที่จะน าไปใช้งานต้องได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจอนุมัติของศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง 

10.4.3 ผู้เชื่อมต่อต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในใบสั่งสวิตช์ชิ่งที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ก าหนดไว้เท่านั้น 

10.4.4 เมื่อผู้เชื่อมต่อจะด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ให้แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบ
ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

10.4.5 ผู้เชื่อมต่อและศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าต้องบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติในแต่
ละข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดตามที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก าหนด 

10.4.6 หากผู้เชื่อมต่อมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นไม่ถูกต้อง ให้รีบ
ติดต่อไปยังศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทันท ี

10.4.7 ผู้เชื่อมต่อจะต้องปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ในส่วนของตนเองที่รับผิดชอบเท่านั้น  
10.4.8 ผู้เชื่อมต่อต้องแยกส่วนที่จะเข้าปฏิบัติงานออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อนการ

ปฏิบัติงานทุกครั้งและต้องปฏิบัติตามระเบียบอ่ืนๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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10.4.9 ผู้เชื่อมต่อต้องไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบของผู้เชื่อมต่อไม่มีแรงดันไฟฟ้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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11. หลักเกณฑก์ารประเมินตรวจสอบและเฝ้าตรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 
11.1 บทน า 

ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ในการประเมิน
ตรวจสอบและเฝ้าตรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือรักษาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบและเฝ้าตรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือให้สามรถบริหารจัดการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และความเชื่อถือได้ 

 
11.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน ตรวจสอบและเฝ้าตรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยรักษาความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าใหด้ีขึ้น 
 
11.3 ขอบเขต 
 หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภทยกเว้นข้อ 11.4.5 ถึง11.4.7 ใช้กับผู้เชื่อมต่อที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) และระบบสื่อสาร เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อกับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and 
Data Acquisition: SCADA) ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 
 
11.4 เงื่อนไข 

11.4.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ในการประเมินคุณภาพระบบไฟฟ้า ณ จุดต่อร่วม
ทุก 1 ปี หรือตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควร โดยผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมใน
การประเมินด้วยทุกครั้ง 

11.4.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดส่งผลการประเมินคุณภาพระบบไฟฟ้าให้กับผู้เชื่อมต่อ
ทราบด้วยทุกครั้ง 

11.4.3 หากมีการร้องขอจากผู้เชื่อมต่อให้มีการประเมินคุณภาพระบบไฟฟ้าซ้ า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายจากผู้เชื่อมต่อที่ร้องขอ 

11.4.4 หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้เชื่อมต่อมีการด าเนินการใดๆ ที่ส่งผลให้คุณภาพระบบ
ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าหนังสือแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อแก้ไขเพ่ือให้
คุณภาพระบบไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบนี้ หากไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถด าเนินการปลดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

11.4.5 ผู้เชื่อมต่อต้องดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล และระบบสื่อสารที่
เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
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11.4.6 กรณีที่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อไม่สามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบ และผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

11.4.7 หากผลการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล หรือระบบสื่อสารของผู้
เชื่อมต่อมีข้อขัดข้องหรือช ารุด ผู้เชื่อมต่อต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผู้เชื่อมต่อไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่
เร่งรัดไม่ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามวรรคแรก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ปลดการเชื่อมต่อเป็น
การชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ กรณีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะแจ้งปลดการเชื่อมต่อผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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12. หลักเกณฑก์ารทดสอบระบบ 
 
12.1 บทน า 

การทดสอบระบบ  เป็นการทดสอบหรือทดลองด าเนินการใดๆของผู้เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ใดๆที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายหลังจากท่ีผู้เชื่อมต่อได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว หรือเป็นการขอทดสอบโดยการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น การทดสอบจ่ายไฟฟ้าแบบเฉพาะโดยผลกระทบจากการทดสอบระบบดังกล่าว
ที่มตี่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อรายอื่นหรือผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้

 
12.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก าหนดวิธีการในการขอด าเนินการทดสอบระบบ และป้องกันไม่ให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ผู้เชื่อมต่อ และผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายได้ 
 
12.3 ขอบเขต  

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท 
 
12.4 เงื่อนไข 

12.4.1 ผู้เชื่อมต่อที่มีความประสงค์จะทดสอบระบบ ต้องยื่นค าร้องขอทดสอบระบบกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการทดสอบระบบ  

12.4.2 ค าร้องที่ยื่นขอทดสอบระบบต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการ
ด าเนินการ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

12.4.3 หากข้อมูลที่ยื่นค าร้องขอทดสอบระบบไม่เพียงพอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่อนุญาตให้ด าเนินการใดๆจนกว่าจะได้รับข้อมูลที่
เพียงพอจากผู้ยื่นค าร้อง 

12.4.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายใน 30 วันนับ
จากวันทีย่ื่นค าร้อง 

12.4.5 เมื่อผู้ยื่นค าร้องได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทดสอบระบบได้ผู้ยื่นค า
ร้องต้องส่งแผนการทดสอบ  ซึ่งประกอบด้วยล าดับขั้นตอนการสวิตช์ชิ่ง  ระยะเวลาการทดสอบ 
รายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ และอ่ืนๆ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นควรให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคภายใน  7 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งผลอนุญาต 

12.4.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจัดส่งพนักงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบ
ระบบได้ตามความเหมาะสม 

12.4.7 หลังจากที่ผู้ยื่นค าร้องทดสอบระบบแล้วเสร็จ ผู้ยื่นค าร้องต้องจัดท ารายงานสรุปผล
การทดสอบ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบภายใน 15 วัน โดยรายงานสรุปผลการทดสอบต้อง
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ประกอบด้วยข้อมูลของอุปกรณ์และระบบที่ท าการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมทั้งผลกระทบต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้เชื่อมต่อรายอื่น 

12.4.8 กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทดสอบระบบของผู้เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่กิดข้ึนทั้งหมด 

12.4.9 กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ขอทดสอบ หรือจะด าเนินการใดๆนอกเหนือจาก
การด าเนินงานตามปกติเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะด าเนินการจัดท าข้อตกลงกับผู้ที่เก่ียวข้องเป็นกรณีๆไป 
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13. หลักเกณฑก์ารก าหนดชื่ออุปกรณท์ี่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 
13.1 บทน า 
 ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า จ าเป็นต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกชื่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตรงกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานสั่งการควบคุมอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการสั่งการควบคุมต่อไป 
 
13.2 วัตถุประสงค์ 

13.2.1 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดรหัสของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าให้มีชื่อเรียกท่ีถูกต้องตรงกัน 

13.2.2  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสั่งการควบคุมอุปกรณ์ในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า 

 
13.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท ยกเว้นผู้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 220 
และ 380 โวลต์ 

 
13.4 เงื่อนไข 

13.4.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ก าหนดรหัสอุปกรณ์ให้กับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทุกชนิดที่
เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามมาตรฐานการก าหนดรหัสอุปกรณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

13.4.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้จัดท าผังระบบโครงข่ายไฟฟ้าในส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เชื่อมต่อรายนั้นๆ โดยผู้เชื่อมต่อต้องส่งมอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้า 

13.4.3 เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าชนิดใหม่ หรือมีการ
จัดเรียงอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อใหม่ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งให้ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบทุกครั้ง
ภายหลังจากการติดตั้งใหม่หรือจัดเรียงแล้วเสร็จ 

13.4.4 ผู้เชื่อมต่อต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผ่นรหัสอุปกรณ์ และป้ายเตือนระวัง
เพ่ือความปลอดภัย ตามแบบท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด และติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถสังเกตเห็นได้
ชัดเจน 
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14. หลักเกณฑ์การบันทึกและจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้า 

 
14.1 บทน า  
 การบันทึกและจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นการบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  รวมทั้งการบันทึกค่าพารามิเตอร์
ต่างๆที่ส าคัญทางระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส าหรับ
วิเคราะห์การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในสภาวะปกตแิละสภาวะเกิดเหตุผิดปกต ิ
 
14.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกและจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อ 
 
14.3 ขอบเขต 

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับผู้เชื่อมต่อทุกประเภท ยกเว้นผู้เชื่อมต่อที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้ารวมกันขนาด
ไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ 
 
14.4 เงื่อนไข 

14.4.1 ผู้เชื่อมต่อจะต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า  รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ส าคัญทางระบบไฟฟ้าทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเกิดเหตุ
ผิดปกตติามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  

14.4.2 ผู้เชื่อมต่อจะต้องส่งข้อมูลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระยะเวลาที่ก าหนด 
14.4.3 ข้อมูลการปฏิบัติการกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ต้องแจ้งให้กับ

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทราบจะต้องเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด โดยมีรายละเอียด
เป็นอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) สภาวะปกติผู้เชื่อมต่อต้องบันทึกค่าก าลังไฟฟ้าจริง ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
ระดับแรงดัน กระแสไฟฟ้า ตัวประกอบก าลัง และความถี่ไฟฟ้าทุกครึ่งชั่วโมงที่จ่ายหรือรับก าลังไฟฟ้า
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า และท าหนังสือแจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทุกๆวันจันทร์ 
 กรณีของผู้เชื่อมต่อที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลเชื่อมต่อกับระบบควบคุม
ระยะไกลของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า และหรือติดตั้ง อุปกรณ์ส าหรับการอ่านมิเตอร์ทางไกล 
(Automatic Meter Reading: AMR) ไม่ต้องท าหนังสือแจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 
 หากอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อ หรืออุปกรณ์ส าหรับการอ่าน
มิเตอร์ทางไกลไม่สามารถส่งข้อมูลให้กับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าได้ ให้ผู้เชื่อมต่อบันทึกข้อมูลและ
ท าหนังสือแจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ทุกๆวันจันทร์ 

(2) สภาวะเกิดเหตผุิดปกติที่ไม่มีไฟฟ้าดับ ผู้เชื่อมต่อต้องบันทึกค่าก าลังไฟฟ้าจริง
ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ระดับแรงดัน กระแสไฟฟ้า ตัวประกอบก าลัง ความถี่ไฟฟ้าที่ผิดปกติ เวลาที่



497384
Text Box
12



 
 

    

 

 
  

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 



 
 

    

 

 

 
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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 ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  มาตรา 81 ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืนใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อก าหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน
ประกาศก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
31(2) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้
ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้
บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 โดยใช้ระเบียบนี้แทน บรรดาค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอ่ืน
ใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 

1. นิยามค าศัพท์ 

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า”  หมายความว่า ระบบส่ ง ไฟ ฟ้าหรือระบบจ าหน่ ายไฟฟ้าของ       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า”  หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือ  ผู้
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่ายไฟฟ้า 
หรือควบคุมระบบไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

“ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ที่ท าสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่อง
ก า เนิ ด ไฟฟ้า  หรื อระบบโครงข่ าย ไฟฟ้า ของ            
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอ
อนุญาตเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้เชื่อมต่อ” หมายความว่า ผู้ ป ร ะกอบกิ จการ ไฟ ฟ้า ที่ ไ ด้ รั บอนุญาตจาก         
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และหรือผู้ ใช้ ไฟฟ้าที่ ได้ รับอนุญาตให้
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผ่านการ
ทดสอบการเชื่อมต่อตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนดแล้ว 

 

 “ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
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             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 

“จุดรับซื้อไฟฟ้า” หมายความว่า จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือจุดที่ผู้
ขอใช้บริการรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือฉบับล่าสุด 

 “ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและ     หมายความว่า ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนที่ใช้เชื้อ 
และความร้อนร่วม”     เพลิงสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป เช่นถ่านหิน ก๊าซ

ธรรมชาติ  
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             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 

2. วัตถปุระสงค์และขอบเขต 
2.1 วัตถุประสงค์ 

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางในการด าเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าใช้ในการวางแผนและด าเนินการ 
เพ่ือให้การใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ารายอ่ืน  
2.2 ขอบเขต 

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
ฉบับนี้ใช้กับผู้ขอใช้บริการทุกรายดังนี้ 

2.2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) 
2.2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 
2.2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
2.2.4 ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน ยกเว้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ  

การไฟฟ้านครหลวง    

3. ลักษณะการให้บริการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
3.1 รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟ้าตามลักษณะกระบวนการผลิตจาก

พลังงานหมุนเวียนหรือระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตาม
ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เกี่ยวข้องและยังมีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น 

3.2 รับเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
เพื่อผลิตพลังไฟฟ้าใช้เองและขออนุญาตเชื ่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือรับเชื ่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอ่ืนๆ   

3.3 รับเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ซึ่งท าสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4. เอกสารในการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
การขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ผู้ขอใช้บริการยื่นเอกสารให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้

ประเมินความเป็นไปได้ของการให้บริการและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 
 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- 4 - 

 

             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 

4.1 กรณีขอใช้บริการตามข้อ 3.1 
แบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการลงนามถูกต้องตามกฏหมายแล้ว ที่ลง
นามโดยผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจและเอกสาร
ประกอบการขอจ าหน่ายไฟฟ้าตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เก่ียวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 
กรณีขอใช้บริการตามข้อ 3.2 และ 3.3  
แบบค าขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสิ่งแนบที่ 1 ที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการลงนาม
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้รับมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจ  

4.2 ภาพถ่ายหลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยู่ของผู้ขอใช้บริการที่เป็นบุคคล
ธรรมดา หรือคณะหรือกลุ่มบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งแนบที่  2 

4.3 ภาพถ่ายหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ถ้ามี)ของผู้ขอ
ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งแนบที่ 3 
ทั้งนี้ให้ผู้ขอใช้บริการหรือผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ยื่น
ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

4.4 หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน (ถ้ามี) รายละเอียดตามสิ่งแนบที่  4 

5. ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ผู้ขอใช้บริการที่ประสงค์จะขอใช้บริการโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามข้อ 3 

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ท าการส านักงานเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ผู้ขอใช้บริการจะเชื่อมต่อระบบ
หรือซื้อขายไฟฟ้าหรือที่ระบุไว้ตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง 

5.1 การขอใช้บริการตามข้อ 3.1  

5.1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าไปยังผู้ขอใช้บริการเป็นลายลักษณ์
อักษร ตามระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

5.1.2     ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในระเบียบหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หากพ้นก าหนดนี้ผู้ขอใช้บริการไม่
มาท าสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ถือว่าค าขอของผู้ขอใช้บริการรายนั้นเป็นอัน
ยกเลิก  

 ในการนี้ผู้ขอใช้บริการต้องจัดส่งแผนงานการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา ทั้งนี้หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว การด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ไม่มีความคืบหน้าตามแผนงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา 

5.1.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
จะต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ก าหนดในระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น  
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5.1.4 ผู้ขอใช้บริการที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ตลอดจนแผนปฏิบัติการเชื่อมต่อตามระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขอใช้บริการแจ้ง
ความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  
  5.1.5 ผู้ขอใช้บริการจะต้องน าใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าหรือใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ มาแสดงกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ ก่อนวันเริ่มต้นเชื่อมต่อและหรือวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า 

 5.2 การขอใช้บริการตามข้อ 3.2 และ 3.3  

5.2.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณารับเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปยังผู้ขอใช้
บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 45 วัน กรณีการขอใช้บริการตามข้อ 3.2 หรือภายใน 90 วัน กรณีการ
ขอใช้บริการตามข้อ 3.3 นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน  

5.2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
จะต้องเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น  

5.2.3 ผู้ขอใช้บริการที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ตลอดจนแผนปฏิบัติการเชื่อมต่อตามระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขอใช้บริการแจ้ง
ความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนเชื่อมต่อเข้าระบบ  
  5.2.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องน าหนังสือรับรองการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานติดตั้งเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมและ
ใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนดมาแสดงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท า
การ กอ่นวันเริ่มต้นเชื่อมต่อ 

 ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 5.2.2 ถึง ข้อ 5.2.4   ไม่ใช้กับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบกิจการ 
ไฟฟ้ารายอื่น 

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณารับเชื่อมต่อและหรือรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับ

และปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายและระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย
ข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 

ภายหลังจากมีการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว เพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน ระบบมาตรวัดไฟฟ้า 
คุณภาพไฟฟ้าทุกปีหรือตามท่ีการไฟฟ้าภูมิภาคเห็นสมควร  และกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง ขอให้ผู้ขอใช้
บริการด าเนินการ เมื่อได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ในการตรวจสอบ
หรือแก้ไขปรับปรุง  ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บ 

7. ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขในการช าระเงิน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กเป็นไปตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้
ในขณะนั้น  

ส าหรับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพ่ิมเติมในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า(ถ้ามี) ระบบมาตรวัดไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลและระบบสื่อสารตามที่ระบุในระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อ
ก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น  

ในกรณีที่มีการขยายเขต ปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อ ผู้ขอใช้บริการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด   
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบส าหรับผู้ขอใช้บริการที่เชื่อมต่อกับ
ระบบแรงดันต่ า  
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป 
 ผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระค่าใช้จ่ายภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

8. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สิน 
ระบบไฟฟ้า (ยกเว้นมาตรวัดไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการเป็นทรัพย์สินของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงการดูแล รักษา 
เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน  

9. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ผู้เชื่อมต่อต้องบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมท างาน หากมีความเสียหาย

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ป้องกัน การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
การปฏิบัติการที่บกพร่อง หรือสาเหตุอื่นๆ จากฝ่ายใด ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียชีวิตต่อบุคคลที่ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้เชื่อมต่อ
จะต้องร่วมกันตรวจสอบความเสียหายว่าเกิดจากฝ่ายใด ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การซ่อมแซมหรือท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด  
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สิ่งแนบท่ี  1 

แบบค าขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  

ส่วนที่1 รายละเอียดของผู้ขอใชบ้ริการ 

ช่ือ 

ที่อยู่ 

 

 

 

โทรศัพท ์  โทรสาร  

ที่ตั้งโครงการ 
 

 
 
 

โทรศัพท ์  โทรสาร  

ประเภทกิจการ  

วัตถุประสงค์ในการเช่ือมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

 
ส่วนที่ 2  รายละเอียดทางเทคนิค 

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมโยงกับระบบของ กฟภ.                            กิโลโวลต ์

ขนาด/แรงดัน/Vector group ของหม้อแปลงไฟฟ้า  

ชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

จ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโครงการ             เครื่อง   ก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม           กิโลวตัต ์                 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลโหลดของโครงการ 

ก าลังไฟฟ้าท่ีรับจาก กฟภ.                                 สูงสุด       กิโลวัตต ์ ต่ าสุด                 กิโลวัตต ์

ก าลังไฟฟ้ารวมทีต่ิดตั้ง                                     สูงสุด                 กิโลโวลต์แอมป ์   

 
 
 
 



สวนที่ 4 รายชื่อผูติดตอประสานงาน 

ช่ือ-นามสกุล  ตําแหนง  

โทรศัพท  โทรสาร  

e-mail address 

 

 
สวนที่ 5   เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จํานวน 3 ชุด  

1. แผนผังแสดงที่ต้ังของโรงงานหรือแผนที่ของระบบไฟฟา 
2. แบบระบบไฟฟา (Single Line Diagram) และระบบปองกัน (Metering and Relaying Diagram) พรอม

วิศวกรรับรองแบบและสําเนาใบประจําตัวผูประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไมหมดอายุ 
3.  ฟงกช่ันการทํางานของระบบปองกัน  
4. รายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟา พรอมขอกําหนดทางเทคนิค (Specification)เชน คา Xd, Xq, Ro, Xo, 

R2, X2, Xd”, Xq”, Xd’, Xq’, Td”, Tq”, Td’, Tq’, P-Q (Generator Capability) Curve (เฉพาะผูขอใช
บริการที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟา) 

5. รายละเอียดทางเทคนิค (Specifications) ของระบบไฟฟาและหรืออุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอระบบไฟฟา 
เชน หมอแปลง (Transformer), เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker), CT, PT, รีเลย (Relays), เครื่องวัด
คุณภาพไฟฟา (Power Quality Meter) และแบบระบบ Teleprotection สําหรับการเชื่อมตอระบบ 115 kV 

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในการขอเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังกลาว

ขางตนเปนความจริงและจะปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟา พ.ศ. 2551 

 
               
      
 
 
 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ    

    (                                                ) 

ตําแหนง    

วันที่    



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยไดออกให ซึ่งมีรูปถาย
ของผูขอใชบริการและยังไมหมดอายุ เชน  
- บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
- พาสปอรต 
- ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต 
- ฯลฯ 
โดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายทะเบียนบานฉบับปจจุบันโดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูขอใชบริการในปจจุบันไมตรงกับเอสารลําดับที่ 1 และหรือ 2 โดยผูขอ
ใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายทะเบียนสมรสโดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาว
แลว (ถามี) 

5 หลักฐานแสดงความยินยอมของคูสมรสของผูขอใชบริการ ในการขอใชบริการของผูขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากร ออกใหโดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนคณะหรือกลุมบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย (คณะหรือกลุมบุคคลที่ประกอบดวยบุคคลธรรมดาไมวาจะมีสัญชาติ
ไทยหรือไมและหรือนิติบุคคลไมวาตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไม มีวัตถุประสงคจะแสวงหารายได โดยไมมี
การแบงกําไร ขาดทุนระหวางผูเขารวมเปนคณะหรือกลุมบุคคลดังกลาว) 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ในการจัดตั้งคณะหรือกลุมบุคคล ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน โดย
ผูเขารวมจัดต้ังคณะหรือกลุมบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

2 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย โดย
ผูเขารวมจัดต้ังคณะหรือกลุมบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของคําแปลเอกสารดังกลาว
แลว (ถามี) 

3 ภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกใหแกผูขอใชบริการ โดยผูเขารวมจัดต้ัง
คณะหรือกลุมบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ไดออกใหแกผูเขารวมจัดตั้งคณะหรือกลุมบุคคลที่ผูเขารวมจัดต้ังคณะหรือกลุม
บุคคลทั้งหมดตกลงกันใหผูนั้นเปนผูลงนามในนามของคณะหรือกลุมบุคคลในการขอใชบริการกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (WORK PERMIT) 
ฯลฯ เปนตน โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูลงนามในนามของคณะหรือกลุมบุคคล
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุล
ของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกใหโดยผูเขารวมจัดตั้งคณะหรือกลุม
บุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย (กลุมการคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบดวย 
บุคคลธรรมดาไมวาจะมีสัญชาติไทยหรือไมและหรือนิติบุคคลไมวาตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไม ซึ่งมิใช
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มาเขาหุนกันดวยการลง
เงินและหรือทรัพยสินและหรือแรงงานเพื่อแสวงหากําไร โดยมีการตกลงแบงกําไร ขาดทุนระหวางผูเปนหุนสวนทุก
คน) 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันที่ปดอากร
แสตมป 100 บาท และหรือ 50 บาท และมีการขีดฆาอากรแสตมปแลว โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

2 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย โดย
หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกตองของคําแปลเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกใหแกผูขอใชบริการ โดยหุนสวนผูจัดการ ผู
มีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ไดออกใหแกหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญ
ดังกลาว ที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาวในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ซึ่งมีรูปถายของหุนสวนผูจัดการดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของ
รัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (WORK 
PERMIT) ฯลฯ เปนตน โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาวลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ในการขอใช
บริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวน
ผูจัดการดังกลาวในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาวลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาวที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว 
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนกิจการรวมคา (JOINT VENTURE) ที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย (กลุมการคาที่ประกอบดวย บุคคลธรรมดาไมวาจะมี
สัญชาติไทยหรือไม และหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหรือหางหุนสวนจํากัดและหรือบริษัทจํากัดและหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดและหรือนิติบุคคลไมวาตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไมมาเขาหุนกันดวยการลงเงินและ
หรือทรัพยสินและหรือแรงงานเพื่อแสวงหากําไร โดยมีการตกลงแบงกําไร ขาดทุนระหวางผูเขารวมกิจการรวมคา
ทุกคน) 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายสัญญาจัดตั้งกิจการรวมคา ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันที่ปดอากรแสตมป 100 บาท และหรือ 50 บาท 
และมีการขีดฆาอากรแสตมปแลว โดยผูเขารวมกิจการรวมคาที่ผูเขารวมกิจการรวมคาทั้งหมดตกลงกัน
ใหผูนั้นเปนผูลงนามในนามของกิจการรวมคา ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือ
ช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทยโดยผูลง
นามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1 ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของคําแปลเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกใหแกผูขอใชบริการโดยผูลงนามฯ ตาม
เอกสารตามลําดับที่ 1 ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ไดออกใหแกผูลงนามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1 ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาต
ทํางานของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตน โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูลงนามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1 ต้ังแตตน
จนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผู
นั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยผูลงนามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1  
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พานิชย ออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย ที่สํานักงานใหญของผูขอใชบริการต้ังอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาวซึ่งตองมีอายุ
ไมเกิน 1 เดือนนับตั้งแตวันที่หนาวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมี
อํานาจกระทําการในนามหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลดังกลาว ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคลดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของหุนสวนผูจัดการดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการดังกลาว
ในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง
ของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการ
ขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรอง
ความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนหางหุนสวนจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย ที่
สํานักงานใหญของผูขอใชบริการตั้งอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาว ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 
เดือน นับต้ังแตวันที่หนวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนจํากัดดังกลาว ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ 
รับรองความถกูตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนจํากัด
ดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของหุนสวนผูจัดการดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามหางหุนสวนจํากัดที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการดังกลาวในปจจุบัน
ไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนจํากัดที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการขอใชบริการ
กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ออกให
โดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย ที่
สํานักงานใหญของผูขอใชบริการต้ังอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาว ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 
เดือน นับตั้งแตวันที่หนวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของบริษัทฯ ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ รับรองความถูก
ตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการในนามของบริษัทจํากัด
ดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของกรรมการบริษัทฯดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยกรรมการบริษัทดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามของบริษัทจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัทดังกลาวในปจจุบัน
ไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยกรรมการบริษัท ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของบริษัทจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดตาม
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัดของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด 
ออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย ที่
สํานักงานใหญของผูขอใชบริการตั้งอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาว ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 
เดือน นับตั้งแตวันที่หนวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทํา
การในนามของบริษัทฯ ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการในนามของบริษัทมหาชนจํากัด
ดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของกรรมการบริษัทฯดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยกรรมการบริษัทดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการในนาม
ของบริษัทมหาชนจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัทดังกลาวในปจจุบันไม
ตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยกรรมการบริษัท ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยกรรมการบริษัทผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของบริษัทมหาชนจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดงักลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนสวนราชการไดแก 
กระทรวง, กรม, กอง, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศและหนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตาม
กฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายจัดตั้งสวนราชการผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการใน
นามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลง
ลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), เทศบาลตําบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
เมืองพัทยา ตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายจัดตั้งราชการบริหารสวนทองถิ่น ผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจ
กระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมาย
กอต้ังขึ้นเปนการเฉพาะโดยมิใชหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด ตามประมวล
กฏหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เชน การไฟฟานคร
หลวง, การประปาสวนภูมิภาค, การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, การรถไฟแหงประเทศไทย ฯ9ฯ เปนตน
ตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังรัฐวิสาหกิจ ผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการใน
นามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลง
ลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปน มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐที่กอต้ังตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังเปนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึง
ปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใช
บริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรอง
ความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนหนวยงานอิสระของรัฐตาม
กฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังเปนหนวยงานอิสระของรัฐ ผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจ
กระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนองคกรทางศาสนา ไดแก 
วัด, โบสถ, มัสยิด หรือ ศาสนสถานที่เปนนิติบุคคลตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังเปนองคกรทางศาสนา ผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบันหรือหลักฐานแสดง
การเปนนิติบุคคลประเภทองคกรทางศาสนาที่รัฐบาลไทยไดออกใหและวัตถุประสงคตลอดจนขอบังคับ
ขององคกรทางศาสนาผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใช
บริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือ
ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนมูลนิธิตามกฏหมายของ
ประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเปนมูลนิธิ, วัตถุประสงคและขอบังคับมูลนิธิของผูขอใชบริการ
ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนสมาคมตามกฏหมายของ
ประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการจดทะเบียนสมาคม, วัตถุประสงคและขอบังคับสมาคมของผูขอใชบริการ
ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนสหกรณตามกฏหมายของ
ประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการจดทะเบียนสหกรณ, วัตถุประสงคและขอบังคับสหกรณของผูขอใชบริการ
ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาของเอกชนตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล, วัตถุประสงคและขอบังคับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของ
เอกชนของผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลง
นามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือ
และประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนนิติบุคคลอื่นๆตามกฏหมาย
ของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล, วัตถุประสงคและขอบังคับของนิติบุคคลผูขอใชบริการตั้งแต
ตนจนถึงปจจุบัน(ถามี)โดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนนิติบุคคลอื่นๆตามกฏหมาย
ตางประเทศ 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ตนฉบับหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลตามกฏหมายตางประเทศ, วัตถุประสงคและขอบงคับ (ถามี) 
ตลอดจนหลักฐานแสดงอํานาจของผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูที่จะลงนามนิติบุคคลดังกลาวในการลง
นามขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตามกฏหมายตางประเทศฉบับลาสุดออกใหโดยหนวยงาน
ตางประเทศที่มีหนาที่ออกหลักฐานดังกลาวซึ่งไดรับการรับรองจากโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) 
และหรือกระทรวงการตางประเทศของประเทศที่หนังสือมอบอํานาจไดจัดทําขึ้นในเขตของประเทศนั้น
และสถานกงสุลหรือสถานทูตไทยประจําประเทศนั้นและกระทรวงการตางประเทศของรัฐบาลไทยแลว  
(การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคืนใหผูขอใชบริการเมือไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว) 

2 ภาพถายของหลักฐานลําดับที่ 1 โดยผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจกระทําการในนามผูขอใช
บริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือหรือ
ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ (ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว  

3 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 และ 2 โดยผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจกระทําการ
ในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลง
ลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ (ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแกผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและ
ยังไมหมดอายุเชนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต 
ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯเปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจ
กระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูขอใชบริการในปจจุบันไมตรงกับเอ
สารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากร ออกใหโดยผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมี
อํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถาม)ี 



สิ่งแนบที่ 4 

หนังสือมอบอํานาจที่จัดทําขึ้นในประเทศไทยของผูขอใชบริการ ซึ่งมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการขอ
ใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ตองแนบประกอบกับเอกสารตามสิ่งแนบที่ 3 และสิ่งแนบที่ 4 ดวย (ถามี) 

หนังสือมอบอํานาจของผูขอใชบริการฯ และเอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจดังกลาว จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ตนฉบับหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่ง
ไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 10 บาทหรือ 30 บาท แลวแตกรณีแลวหรือภาพถายของเอกสารดังกลาว ที่
ผูมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาวไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

2 ตนฉบับหรือภาพถายของเอกสารลําดับที่ 1 ทุกฉบับและตนฉบับหนังสือมอบอํานาจชวงฉบับทายสุด ซึ่ง
ไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 10 บาทหรือ 30 บาท แลวแตกรณี เฉพาะในกรณีที่มีการมอบอํานาจชวง
ไมวาชวงเดียวหรือหลายชวงตามหนังสือมอบอํานาจฉบับแรกสุด 

3 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 และหรือ 2 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย 
โดยผูมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาวแตละคนไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของคําแปลดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูรับมอบอํานาจทุกคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ เชน 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคน
ตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯเปนตน โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูรับมอบอํานาจ ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 4 

หนังสือมอบอํานาจที่จัดทําขึ้นในตางประเทศของผูขอใชบริการ ซึ่งมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการ
ขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ตองแนบประกอบกับเอกสารตามสิ่งแนบที่ 3 และสิ่งแนบที่ 4 ดวย (ถามี) 

หนังสือมอบอํานาจของผูขอใชบริการฯ และเอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจดังกลาว จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ตนฉบับหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่
ไดรับการรับรองจากโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) และหรือกระทรวงการตางประเทศของประเทศ
ที่หนังสือมอบอํานาจไดจัดทําขึ้นในเขตของประเทศนั้นและสถานกงสุลหรือสถานทูตไทยประจํา
ประเทศนั้นและกระทรวงการตางประเทศของรัฐบาลไทย ซึ่งไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 10 บาทหรือ 
30 บาท แลวแตกรณีในประเทศไทยแลวหรือภาพถายของเอกสารดังกลาว ที่ผูมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจดังกลาวไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

2 ตนฉบับหรือภาพถายของเอกสารลําดับที่ 1 ทุกฉบับและตนฉบับหนังสือมอบอํานาจชวงฉบับทายสุดที่
ไดรับการรับรองจากโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) และหรือกระทรวงการตางประเทศของประเทศ
ที่หนังสือมอบอํานาจชวงฉบับทายสุดไดจัดทําขึ้นในเขตของประเทศนั้นและสถานกงสุลหรือสถานทูต
ไทยประจําประเทศนั้นและกระทรวงการตางประเทศของรัฐบาลไทย ซึ่งไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 
10 บาทหรือ 30 บาท แลวแตกรณีในประเทศไทยแลวเฉพาะในกรณีที่มีการมอบอํานาจชวงไมวาชวง
เดียวหรือหลายชวงตามหนังสือมอบอํานาจฉบับแรกสุด 

3 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 และหรือ 2 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย 
โดยผูมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาวแตละคนไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของคําแปลดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูรับมอบอํานาจทุกคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ เชน 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคน
ตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูรับมอบอํานาจ ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 
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