เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(Connection Code)
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2560

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code)
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่ มี ร ะบบโครงข่ า ยพลั งงานต้ อ งยิ น ยอมให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การพลั งงานรายอื่ น ใช้ ห รื อ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญ าตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน
ประกาศกําหนด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้ า จึ งเห็ น สมควรให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ของ
กฟผ. เพื่อกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอเชื่อมต่อและผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ให้มีความชัดเจน ในเรื่องของข้อกําหนดอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ข้อปฏิบัติในการเชื่อมต่อเข้าระบบ ข้อกําหนดและ
มาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ กฟผ. ข้อกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล
และระบบโทรมาตร และข้อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย และ คุณภาพระบบไฟฟ้า ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ขอเชื่อมต่อและผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ออกประกาศข้อกําหนดฉบับนี้ เป็นต้นไป และให้ยกเลิก
บรรดา ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งอื่นใด ในข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว หรือ ขัดแย้งกับข้อกําหนดนี้ ให้ใช้ข้อกําหนดนี้แทน

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

สารบัญ
หนา
GD
GD

นิยามคําศัพท7
นิยามคําศัพท7

CC-1

PF
PF1
PF2
PF3
PF4

บทนํา
บทนํา
ขอบเขตงาน
ความรับผิดชอบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
การปรับปรุงและแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา

CC-5
CC-5
CC-5
CC-6

PP
PP1
PP2
PP3

ขั้นตอนการวางแผน
บทนํา
วัตถุประสงค7
การแจงขอมูล

CC-7
CC-7
CC-7

GC
GC1
GC2

ขอกําหนด
ขอกําหนดทั่วไป
การพิจารณาทบทวนขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC-8
CC-11

สวนที่ 1 : ผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ
CC-P
CC1-P
CC2-P
CC3-P
CC4-P
CC5-P
CC6-P
CC7-P
CC8-P
CC9-P
CC10-P

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา
วัตถุประสงค7
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.
ขอกําหนดอุปกรณ7ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ
REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณ7ที่จะเชื่อมตอเขากับระบบของ กฟผ.
ขอกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ขอกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล ระบบโทรมาตรและควบคุม
ที่จุดเชื่อมตอ
ขอกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control)

CCP-1
CCP-1
CCP-1
CCP-3
CCP-5
CCP-7
CCP-7
CCP-14
CCP-15
CCP-16

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

CCA-P
CCA1-P
CCA2-P
CCA3-P

Appendix
ระบบมาตรวัดไฟฟา
FORM OF GENERATOR PARAMETERS
ขอมูลตําแหนงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

CCPA-1
CCPA-2
CCPA-4
CCPA-19

สวนที่ 2 : ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
CC-S
CC1-S
CC2-S
CC3-S
CC4-S
CC5-S
CC6-S
CC7-S
CC8-S
CC9-S

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา
วัตถุประสงค7
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.
ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ
ขอกําหนดอุปกรณ7โรงไฟฟา
REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับ โรงไฟฟา
ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร
ขอกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control)

CCA-S
CCA1-S
CCA2-S
CCA3-S
CCA4-S
CCA5-S
CCA6-S
CCA7-S

Appendix
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ขอมูลในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม
รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอ
ขอมูลดานระบบสง
ขอกําหนดกฎเกณฑ7ฮาร7มอนิก เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขอกําหนดกฎเกณฑ7แรงดันกระเพื่อม เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

CCS-1
CCS-1
CCS-2
CCS-3
CCS-7
CCS-11
CCS-12
CCS-18
CCS-20
CCSA-1
CCSA-2
CCSA-8
CCSA-35
CCSA-36
CCSA-38
CCSA-63
CCSA-78

สวนที่ 3 : ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา
CC-I
CC1-I
CC2-I
CC3-I
CC4-I
CC5-I
CC6-I
CC7-I
CC8-I

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา
บทนํา
วัตถุประสงค7
คุณลักษณะของระบบ กฟผ.
ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ
ขอกําหนดอุปกรณ7โรงไฟฟา
REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับ โรงไฟฟา
ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร

CCI-1
CCI-1
CCI-2
CCI-3
CCI-7
CCI-8
CCI-8
CCI-9

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

CCA-I
CCA1-I
CCA2-I
CCA3-I
CCA4-I

Appendix
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ขอมูลในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ขอกําหนดกฎเกณฑ7ฮาร7มอนิก เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขอกําหนดกฎเกณฑ7แรงดันกระเพื่อม เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

CCIA-1
CCIA-2
CCIA-8
CCIA-35
CCIA-50

สวนที่ 4 : หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝ*ายจําหนาย สําหรับผูขอเชื่อมตอ
อุปกรณNระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
CC-D
CC1-D
CC2-D
CC3-D

หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝ*ายจําหนาย
บทนํา
วัตถุประสงค7
การติดตอประสานงานระหวางการไฟฟาฝ3ายจําหนายและการไฟฟาฝ3ายผลิต
แหงประเทศไทย เมื่อมีผูขอเชื่อมตออุปกรณ7ระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบ
โครงขายไฟฟา

CCD-1
CCD-1
CCD-2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

GD

นิยามคําศัพท

นิยามคําศัพท(ที่ใชในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ใหมีนิยามดังตอไปนี้
ระบบโครงขายไฟฟา
ระบบสงไฟฟาของการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือระบบ
จําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) หรือระบบจําหนายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
ศูนย(ควบคุมระบบไฟฟา หนวยงานที่ทําหนาที่ ในการควบคุมระบบไฟฟา ของการไฟฟาฝ.ายผลิตแหง
ประเทศไทย
ผูรับใบอนุญาต
ผูไดรับใบอนุ ญ าตการประกอบกิจ การไฟฟาตามพระราชบั ญญั ติ การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
การไฟฟา
การไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟาฝ.ายจําหนาย การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
ผูใชไฟฟา

ผูที่ทําสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟา

ผูขอเชื่อมตอ

ผูที่ขออนุญาตจากการไฟฟาเพื่อเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
ผูที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาใหเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขาย
ไฟฟาของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ไดแก
1) ผูผลิตไฟฟารายใหญ (Independent Power Producer : IPP)
2) โรงไฟฟาของการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย
3) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
4) ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (Independent Power Supplier : IPS)
5) ลูกคาตรงของการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย
6) การไฟฟาฝ.ายจําหนาย
7) ระบบไฟฟาอื่นๆ
ผูผลิตไฟฟาเอกชนที่ผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝ.ายผลิต
แหงประเทศไทยปริมาณมากกวา 90 เมกะวัตต(

ผูเชื่อมตอ

ผูผลิตไฟฟารายใหญ
(Independent
Power Producer :
IPP)
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(Small Power
Producer : SPP)

ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา ที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝ.ายผลิตแหง
ประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญามากกวา 10 เมกะวัตต( แตไมเกิน 90
เมกะวัตต( ทั้งประเภทสัญญา Firm และประเภทสัญญา Non-Firm

CC-1

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ประเภท Firm
(SPP Firm)
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ประเภท Non-Firm
(SPP Non-Firm)
ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา
(Independent
Power Supplier :
IPS)
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (Very Small
Power Producer:
VSPP)
เหตุผิดปกติ

เหตุฉุกเฉิน

จุดตอรวม
จุดเชื่อมตอ
ระบบควบคุมระยะไกล
(Supervisory Control
And Data
Acquisition: SCADA)

ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา ที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝ.ายผลิตแหง
ประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญามากกวา 10 เมกะวัตต( แตไมเกิน 90
เมกะวัตต( ที่ไดรับคาไฟฟาในสวน Capacity Payment ดวย
ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา ที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝ.ายผลิตแหง
ประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญามากกวา 10 เมกะวัตต( แตไมเกิน 90
เมกะวัตต( ที่ไมไดรับคาไฟฟาในสวน Capacity Payment
ผูผลิตไฟฟาทั้ งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐ วิสาหกิ จ หรื อประชาชนทั่ วไปที่มีเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของตนเองและผลิตไฟฟาเพื่อใชเองหรือขายใหประชาชนโดยไมขาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟา แตขอเชื่อมตอเขากับระบบของการไฟฟาและไดรับอนุญาต
ใหเชื่อมตอแลว ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการ
ไฟฟา
ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของตนเองลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้ อ
ไฟฟา ที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝ.ายจําหนาย โดยมีปริมาณพลังไฟฟาขายเขา
ระบบไมเกิน 10 เมกะวัตต((
เหตุ การณ(ใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้น และมี ผ ลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา หรือการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หรือคุณภาพไฟฟา ทั้งในกรณีที่มีไฟฟาดับ และ
ไมมีไฟฟาดับ
เหตุการณ(ที่เป_นไปโดยป`จจุบันทันดวน โดยไมคาดคิดหรือคาดการณ(ลวงหนา เชน
เหตุขัดของจากระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา เป_นเหตุให
การไฟฟาไมสามารถควบคุมระบบใหอยูในสภาพปกติได หรือเหตุการณ(ที่อาจจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพย(สิน ทั้งนี้ใหรวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย
ภัยธรรมชาติ โดยตองดําเนินการแกไขสถานการณ(อยางเรงดวน หรือ เหตุผิดปกติ
ที่ทางการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทยใหความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผลแลว
วาเกิด หรือกอใหเกิดการสูญเสียสเถียรภาพของระบบไฟฟาเป_นวงกวาง หรือทํา
ใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
ตําแหนงในระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาที่อยูในบริเวณเดียวกับผูเชื่อมตอ
รายอื่น
ตําแหนงที่อุปกรณ(ของผูเชื่อมตอ เชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา
ระบบการควบคุมดูแลทางไกลที่เกี่ยวของกับการควบคุม และ/หรือ การชี้บอก
สถานะของอุปกรณ(ที่อยูในระบบโครงขายไฟฟา หรือ ระบบที่รวบรวมขอมูล
สําหรับการ Operate ระบบ เชน ความถี่ของระบบ, แรงดัน, Load Flow,
สถานะของ Breaker เป_นตน ทําการประมวลผลและแสดงขอมูลในศูนย(ควบคุม
ของการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย
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กระแสไฟฟาไหลยอน

First Synchronization

เหตุ การณ(ที่มีป ริมาณกระแสไฟฟาไหลออกจากระบบไฟฟาของการไฟฟาฝ.า ย
จําหนาย (กฟน., กฟภ.) เขาสูระบบไฟฟาของการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.)
การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก

First Energization

การรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก

วันกําหนดเริ่มตนซื้อขาย กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟาเชิงพาณิชย(ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ไฟฟา (Scheduled
Commercial
Operation Date:
SCOD)
สัญญาเชื่อมตอระบบ
กรณีผูเชื่อมตอเป_นผูผลิตไฟฟานอกสัญญา(IPS) หมายถึงสัญญาเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟา
โครงการขายไฟฟา สวนกรณีผูเชื่อมตอเป_นผูผลิตไฟฟารายเล็ก(SPP) หรือ ผูผลิต
ไฟฟารายใหญ(IPP) หมายถึงสัญญาซื้อขายไฟฟา
โรงไฟฟาประเภท
โรงไฟฟาที่มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ไดแก ก)
เชื้อเพลิงพลังงาน
พลังงานนอกรูปแบบ เชน พลังลม พลังแสงอาทิตย( พลังน้ําขนาดเล็ก เป_นตน ซึ่ง
หมุนเวียน
ตองไมใชการใชน้ํามัน กtาซธรรมชาติ ถานหิน และพลังนิวเคลียร( ข) กากหรือเศษ
(Renewable Energy) วัสดุเหลือใชในการเกษตร หรือกากจากการผลิตผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม หรือ
การเกษตร ค) ผลิตภัณฑ(ที่แปรรูปมาจากกาก หรือเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร
หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ( หรือการเกษตร ง) ขยะมูลฝอย จ) ไมจากการปลูกป.า
เป_นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟาประเภท ข. ค. ง. และ จ. สามารถใชเชื้อเพลิงในเชิง
พาณิชย( เชน น้ํามัน กtาซธรรมชาติ และถานหินเป_นเชื้อเพลิงเสริมได แตทั้งนี้
พลังงานความรอนที่ไดจากการใชเชื้อเพลิงเสริมในแตละรอบปvตองไมเกินรอยละ
25 ของพลังงานความรอนทั้งหมดที่ใชในกระบวนการผลิตในรอบปvนั้นๆ
โรงไฟฟาระบบ
โรงไฟฟาที่มีการผลิตทั้งพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนที่สามารถนําไปใช
Cogeneration
ประโยชน(ได (Useful Heat Energy) ดวยกระบวนการผลิตเดียวกันของโรงไฟฟา
หนึ่ง
ระบบไฟฟา
ระบบผลิตไฟฟา และระบบโครงขายไฟฟา ที่อยูภายใตปฏิบัติการ และควบคุม
ของผูรับใบอนุญาต
ใบอนุญาต
ใบอนุญ าตการประกอบกิ จการไฟฟาตามพระราชบัญ ญั ติการประกอบกิจ การ
พลังงาน พ.ศ. 2550
ระบบผลิตไฟฟา
โรงไฟฟาชนิด ตางๆ ที่ ไดรั บใบอนุ ญ าตการประกอบกิจ การไฟฟาตามพระราช
บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และจายพลังไฟฟาเขาสูระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟา
การเชื่อมตอ
การเชื่อมตออุปกรณ(ของผูเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอ
การปลดการเชื่อมตอ

การปลดอุปกรณ(ของผูเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอ ออกจากระบบโครงขายไฟฟา
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คุณภาพไฟฟา

ระบบปองกันระยะไกล
(Teleprotection
System)
Operating
Characteristics
Generator’s
Apparatus

อัตราการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา หรือความถี่ไฟฟา โดยผู
เชื่อมตอตองควบคุมใหอยูในขอบเขตตามมาตรฐานที่การไฟฟากําหนดไวทั้งใน
กรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกติ
ระบบปองกันระบบโครงขายไฟฟาที่สั่งการโดยผานระบบสื่อสาร

คาที่กําหนดความสามารถของหนวยผลิตไฟฟาในการตอบสนองตอคําสั่งการ

Site Responsibility
Schedule

อุปกรณ(และเครื่องจักรตางๆ ที่โรงไฟฟาเป_นเจาของ โดยมีการเชื่อมตอเขากับ
ระบบ กฟผ. และเป_นอุปกรณ(ที่จําเป_นตองใชในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัด
คาพลังงานไฟฟาที่โรงไฟฟาจายเขาระบบ
รายการที่ กฟผ. จัดทําขึ้น เพื่อแสดงหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งในสวนความเป_น
เจาของ การควบคุมการปฏิบัติงาน และ ความปลอดภัย ของพื้นที่หนึ่งๆ

มาตรฐานความมั่นคง
N-1

ระบบไฟฟาสามารถจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง ในกรณีอุปกรณ(หลักในระบบไฟฟา
หลุดออกจากระบบไฟฟา 1 อุปกรณ(
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PF

บทนํา

PF1

บทนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (Connection Code) ของ กฟผ.
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค(เพื่อกําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา รับทราบ
หนาที่ที่จ ะตองปฏิ บัติใหเป_นไปตามหลักเกณฑ( และตามขอกํา หนดทางเทคนิคดานการ
เชื่ อ มตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่ อ ใหระบบโครงขายไฟฟามี คุ ณ ภาพการจายไฟที่ ไ ด
มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย โดยไมทําใหผูใชไฟฟาและสวนรวมเสียประโยชน( รวมถึง
แนวทางปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกราย หรือเพื่อไมใหเกิดการกีด
กันผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่น ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

PF2

ขอบเขตงาน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (Connection Code) ของ กฟผ.
ฉบับนี้ ใหบังคับใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่ยื่นขออนุญาตจากการ
ไฟฟา ภายหลังวันที่ขอกําหนดฉบับนี้ประกาศใช โดยประกอบดวย
1. ผูผลิตไฟฟารายใหญ (Independent Power Producer : IPP)
2. โรงไฟฟาของการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย
3. ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
4. ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา (Independent Power Supplier : IPS)
5. หลักปฏิบัติระหวาง กฟผ. และการไฟฟาฝ.ายจําหนาย สําหรับผูขอเชื่อมตออุปกรณ(
ระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา
ทั้งนี้ ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ที่ เ ชื่ อมตอเขากั บระบบจํ า หนายไฟฟาของการไฟฟาฝ. า ย
จําหนาย จะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอนี้ และของการ
ไฟฟาฝ.ายจําหนายนั้นๆดวย

PF3

ความรับผิดชอบของผู!ขอเชื่อมต$อ/ผู!เชื่อมต$อ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (Connection Code) ของ กฟผ.
ฉบับนี้ ไดกําหนดหลักเกณฑ( และขอกําหนดทางเทคนิคดานการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาทุกรายมีหนาที่ในการ
ปฏิบัติตาม และออกแบบการเชื่อมตอใหมีรายละเอียดทางเทคนิคดานการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาฉบับนี้ เป_นอยางนอย เพื่อใหระบบโครงขายไฟฟามีคุณภาพการจายไฟอยู
ภายในเกณฑ(มาตรฐานที่กําหนด และมีความมั่นคงปลอดภัย โดย กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการ
ดําเนินการดังนี้
1. กฟผ. สงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหมีการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟา หาก กฟผ.
เห็ นวาผู ขอเชื่อมตอ/ผู เชื่ อมตอไมสามารถปฏิบั ติต ามขอกํ าหนดขอใดขอหนึ่ งที่
กําหนดไวในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอนี้
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2. กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ของ
ขอกําหนดนี้ เพื่อความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา โดยผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม และจะนําไปเป_นเหตุอางเพื่อ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอการไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทยมิได
3. กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายจากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ หาก กฟผ.
จํ า เป_ น ตองปรั บ ปรุ งระบบสงไฟฟาของ กฟผ. เนื่ อ งจากการขอเชื่ อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
4. หากเกิด ความเสีย หายตอระบบโครงขายไฟฟา และ/หรื อ บุ คคลอื่ นๆ ที่ กฟผ.
ตรวจสอบสาเหตุแลว พบวา เกิดจากการกระทําของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
5. กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการทบทวนการอนุ ญาตใหเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลเสียกับระบบโครงขายไฟฟา

PF4

การปรับปรุงและแก!ไขข!อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต$อระบบโครงข$ายไฟฟ2า
ดวยพระราชบัญญั ติประกอบกิจ การพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กํ าหนดใหผูรั บ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการ
พลังงานรายอื่นใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามขอกําหนดที่ผูรับ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานประกาศกําหนด ดังนั้น กฟผ. ผูรับใบอนุญาตที่มี
ระบบโครงขายไฟฟาและศูนย(ควบคุมระบบไฟฟา จึงมีสิทธิและหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ในการพิจารณาปรั บปรุงแกไขขอกําหนดเกี่ ยวกับการเชื่ อมตอระบบโครงขายไฟฟาตาม
ความจําเป_นของระบบไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพ
ระบบไฟฟา
ทั้งนี้ หากผูผลิตไฟฟา ผูรับใบอนุญาตเห็นวาขอกําหนดดังกลาวนี้ไมเป_นไปตามหลักการตาม
มาตรา 81 ใหผู รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น คํ า รองตอคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานเพื่ อ
พิจารณาได
อนึ่ง ในกรณีที่สภาพระบบเปลี่ยนแปลงไปจนอาจทําใหขอกําหนดที่ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบ
โครงขายพลังงานประกาศกําหนดไวขางตนนั้นไมสอดคลองกับหลักการตามมาตรา 81 ผูรับ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานสามารถปรับปรุงขอกําหนดใหเหมาะสมและเสนอตอ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพื่อพิจารณาอนุมัติได
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PP

ขั้นตอนการวางแผน

PP1

บทนํา

PP1.1

ขั้นตอนการวางแผนนี้ กําหนดไวเพื่อความมั่นใจวา กฟผ. จะไดรับขอมูลที่ตองการจาก ผูขอเชื่อมตอ
/ผูเชื่อมตอ เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองแจงให กฟผ. ทราบโดยเร็ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล ตามจริง
หรือที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไป ตามที่ระบุใน PP3

PP1.2

PP2

วัตถุประสงค

P2.1

ขั้นตอนการวางแผนนี้มีวัตถุประสงค(เพื่อความมั่นใจวา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะใหขอมูลแก กฟผ.
อยางถูกตองและตรงเวลา เพื่อให กฟผ. สามารถวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต

PP3

การแจ!งข!อมูล

PP3.1

ขอมูลเบื้องตน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองแจงขอมูล พื้นฐานในการวางแผนเป_นลายลักษณ( อักษร ใหแก กฟผ.
ทราบ (ตาม Appendix CCA2-P, CCA3-P, CCA2-S และ CCA2-I)
(a) ทันทีที่ไดตกลงในหลักการกับ กฟผ. วาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะเริ่มโครงการ หรือขอ
เชื่อมตอ โดยตองแจงขอมูลไมนอยกวา 30 วันทําการ กอนที่จะมีการลงนามในขอตกลง
PPA หรือ
(b) สําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่จะไมปฏิบัติการภายใตขอตกลง PPA กับ กฟผ. จะตอง
แจงขอมูลไมนอยกวา 30 วันทําการ กอนผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตอเชื่อมเขากับระบบ
ของ กฟผ. หรือการไฟฟาฝ.ายจําหนาย
ขอมูลผูกพันตามขอตกลง
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองแจงขอมูลพื้นฐานและขอมูลรายละเอียดในการวางแผนเป_นลายลักษณ(
อักษรใหแก กฟผ. ทราบ (ตาม Appendix CCA2-P, CCA3-P, CCA2-S และ CCA2-I)
(a) เมื่อไดมีการลงนามในขอตกลงระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอแลว และตองแจง
กอนที่จะเริ่มการ commissioning หรือ
(b) สําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่จะไมปฏิบัติการภายใตขอตกลง PPA กับ กฟผ. จะตอง
แจงขอมูล
(i) เมื่อ กฟผ. ยินยอมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตอเชื่อมกับระบบของ กฟผ. โดยตองแจง
กอนที่จะเริ่มการ commissioning หรือ
(ii) เมื่อการไฟฟาฝ.ายจําหนาย ยินยอมใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตอเชื่อมกับระบบของ
การไฟฟาฝ.ายจําหนาย โดยตองแจงกอนที่จะเริ่มการ commissioning
ขอมูลเพิ่มเติมหลังการตอเชื่อมกับระบบ
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองแจงขอมูลพื้นฐานและขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการวางแผนเป_นลาย
ลักษณ(อักษร ใหแก กฟผ. ทราบ (ตาม Appendix CCA2-P, CCA3-P, CCA2-S และ CCA2-I)
สําหรับขอมูลซึ่งไมไดสงมาตามที่ระบุใน PP3.1 และ PP3.2 จะตองสงมากอนที่จะมีการเริ่มตน
จายไฟ (วันที่ energize Connection Point ) เป_นเวลาไมนอยกวา 10 วันทําการ

PP3.2

PP3.3
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GC

ข!อกําหนด

GC1

ข!อกําหนดทั่วไป

GC1.1

เหตุการณ(ที่ไมคาดคิด
กรณีมีเหตุการณ(ที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นและไมมีขอกําหนดใดในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟารองรับ กฟผ. จะตองหารือกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ( ดังกลาว โดยทันที (เทาที่ กฟผ. จะสามารถกระทํ าไดในสถานการณ( นั้น) เพื่อใหได
ขอสรุปในการดําเนินการแกไขรวมกัน แตหากไมไดขอสรุปในชวงเวลาที่จํากัดนั้น (ซึ่งขึ้นอยูกับแต
ละสถานการณ() กฟผ. จะกําหนดแนวทางการแกไขเอง โดยคํานึงถึงขอคิดเห็นที่ไดรับจากผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได และแนวทางที่กําหนดนั้นจะตองเหมาะสม
กับสถานการณ( ทั้งนี้ เมื่อ กฟผ. ไดกําหนดแนวทางแลว ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองปฏิบัติ
ตามที่ กฟผ. สั่งการ ยกเวนวาการสั่งการนั้นจะขัดกับ technical parameter (ของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ) ที่ไดลงทะเบียนไวตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟา
การอนุญาตตอสิ่งที่ต่ํากวาขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ พบวามี (หรือคาดวาจะมี) ขอกําหนดใดๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ไมสามารถปฏิบัติตามไดนั้น จะตองทํา
การรายงานให กฟผ. ทราบโดยทันที และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองใชความพยายามในการ
แกไขป`ญหาดังกลาวโดยเร็วที่สุด
กรณี อุป กรณ( ที่เ ชื่อมตอเขากั บ ระบบ ไมสอดคลองตามขอกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อมตอระบบ
โครงขายไฟฟา โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟามี
การแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลัง
ผูเชื่อมตอตองระบุรายการอุปกรณ( ที่ไมเป_นไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาฉบับใหม และพิจารณาแกไขปรับปรุงอุปกรณ(ดังกลาวใหเป_นไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาฉบับใหมรวมกับ กฟผ.
ในกรณีที่จําเป_นตองแกไขปรับปรุงอุปกรณ( ผูเชื่อมตอตองแจงขอมูลการปรับปรุงอุปกรณ(ดังกลาว
เป_นลายลักษณ(อักษรให กฟผ. ทราบโดยเร็ว โดยตองระบุขอมูลดังตอไปนี้
(a) หมายเลขฉบับและวันที่ที่ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
(b) ระบุระยะเวลาดําเนินการแกไข ใหระบุวันที่ที่จะแกไขแลวเสร็จ
กรณีที่โรงไฟฟายังไมไดเริ่มทําการจายไฟเขาระบบ แตมีบางอุปกรณ(ที่ไมเป_นไปตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองดําเนินการแกไขปรับปรุง
อุปกรณ(ดังกลาว ใหเป_นไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา โดยตองแจง
ขอมูลการปรับปรุงอุปกรณ(ดังกลาว และขอความเห็นชอบในการดําเนินการดังกลาว จาก กฟผ.
เป_นลายลักษณ(อักษร ทันที และจะตองระบุขอมูลดังตอไปนี้

GC1.2
GC1.2.1

GC1.2.2

GC1.2.3
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GC1.3
GC1.3.1

GC1.3.2
GC1.3.3

GC1.3.4

GC1.3.5
GC1.4
GC1.4.1

GC1.4.2

GC1.4.3
GC1.5

(a) หมายเลขฉบับและวันที่ที่ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
(b) ระบุรายการอุปกรณ( ที่ไมเป_นไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
(c) ระบุระยะเวลาดําเนินการแกไข ใหระบุวันที่ที่จะแกไขแลวเสร็จ
การติดตอสื่อสารระหวาง กฟผ. กับ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
การแจงขอมูลทั้งหมดและการติดตอสื่อสารระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ยกเวนการ
จัดสงขอมูลและการแจงขอมูล) ตองดําเนินการดังนี้
ในสวนของ กฟผ. จะมอบหมายให EGAT Control Engineer ทําหนาที่ติดตอกับทางผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โดย EGAT Control Engineer จะเป_นผูปฏิบัติงานที่ศูนย(ควบคุมระบบ
กําลังไฟฟาแหงชาติ ที่ไดรับมอบอํา นาจใหมีสิทธิ์ในการสั่งการเดิ นเครื่ องโรงไฟฟาและสั่งการ
switching ในระบบสง ซึ่ง กฟผ. จะแจงชื่อ EGAT Control Engineer ใหผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอทราบเป_นครั้งคราวไป
การแจงขอมูลทั้งหมดและการติดตอสื่อสารระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (ยกเวนการ
จัดสงขอมูลและการแจงขอมูล) จะตองดําเนินการผานทางระบบโทรศัพท(
หากมีการยายสถานที่ตั้ งของศู นย( ควบคุ มระบบกํ า ลั งไฟฟาแหงชาติ อาจดวยเหตุ ฉุกเฉิน หรื อ
เหตุผลใดก็ตาม กฟผ. จะตองแจงใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทราบสถานที่ตั้งใหมและหมายเลข
โทรศัพท(ที่เปลี่ยนแปลง โดยทันที
หากมีการยายสถานที่ตั้งศูนย(ควบคุมของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ อาจดวยเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผล
ใดก็ตาม ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองแจงให กฟผ. ทราบสถานที่ตั้งใหมและหมายเลขโทรศัพท(
ที่เปลี่ยนแปลง โดยทันที
ขอมูลและการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท( ระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะถูกบันทึก
เป_นหลักฐาน
ขอมูลและการแจงลวงหนา
การจัดสงและแจงขอมูลใดๆ ตอ กฟผ. ภายใตขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
(ยกเวนวาจะมีการระบุไวเป_นอยางอื่น) จะตองจัดทําเป_นลายลักษณ(อักษร โดยอาจสงถึงผูรับดวย
ตนเอง , ไปรษณีย(ลงทะเบียน หรือทางโทรสาร
ขอมูลที่จัดสงให กฟผ. ตามวิธีการใน GC1.4.1 จะตองจาหนาซองถึง ศูนย(ควบคุมระบบกําลัง
ไฟฟาแหงชาติ การไฟฟาฝ.ายผลิตแหงประเทศไทย (หรืออาจเป_นหนวยงานอื่นใดภายใน กฟผ.)
และระบุที่อยู ตามที่ กฟผ. ไดแจงไวกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
เมื่อ กฟผ. ทําการแจงขอมูลใดๆ ตอผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กฟผ.จะตองจาหนาซองเรีย น
ประธานกรรมการ (หรือบุคคลอื่นใด) และระบุที่อยู ตามที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงไวกับ
กฟผ. เป_นลายลักษณ(อักษร
รายการขอมูลทั้งหมดจะตองอางอิงที่ระดับแรงดันและความถี่ปกติ (เวนแตจะระบุไวเป_นอยางอื่น)
ความเป_นเจาของโรงไฟฟา และ/หรือ อุปกรณ(
ในขอกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มตอระบบโครงขายไฟฟา เมื่ อ มี ก ารอางถึ ง “อุ ป กรณ( ” จะ
หมายความรวมถึงอุปกรณ(ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีการทําขอตกลงใดๆ กับบุคคลที่สาม เพื่อที่
CC-9

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.

ใชงานอุปกรณ(ดังกลาวหรืออุปกรณ(ที่เชื่อมตอกับระบบ หรือ อุปกรณ(ที่เป_นสวนหนึ่งของระบบ ซึ่ง
เป_นอุปกรณ(ที่ใชในการผลิต ควบคุม หรือวัดคาพลังงานไฟฟาที่จายเขาระบบ
GC1.6
การควบคุมระบบ
เมื่อผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตกลงให กฟผ. ทําการควบคุมระบบ (หรือสวนหนึ่งของระบบ) ของผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับใชเพื่อการสื่อสารและการประสานงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง กฟผ.
จะทําการควบคุมระบบดังกลาวเสมือนเป_นสวนหนึ่งของระบบสง กฟผ.
GC1.7
สถานการณ(ฉุกเฉิน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา อาจถูกระงับการใชชั่วคราวตามคําสั่งจากมติ
คณะรัฐมนตรี และ/หรือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และ/หรือ คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ
GC1.8
การเก็บรักษาขอมูลเป_นความลับ
กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเก็บรักษาขอมูลตางๆที่ไดรับตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ไวเป_นความลับ โดยสามารถใหขอมูลแกบุคคลที่สามไดตอเมื่อ
(a) เป_นการใหขอมูลตามขอกําหนดใดๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟา
(b) เป_นการใหขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด
(c) เป_นขอมูลที่ไดถูกเป„ดเผยตอสาธารณะแลว
GC1.9
การไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.
ซึ่งเกี่ยวกับ :
(a) การตรวจสอบ เอกสาร, designs, drawings, แผนงาน, ขอมูลที่ใชในการออกแบบ หรือ
ขอมู ล ใดๆ ก็ ต าม ที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว โรงไฟฟา อุ ป กรณ( ใ นโรงไฟฟา และอุ ป กรณ( ที่
Connection Point ในฝ`…งของโรงไฟฟา ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงให กฟผ.
พิจารณาตรวจสอบ ตามเงื่อนไขในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา;
และ
(b) การตรวจสอบและทดสอบ โรงไฟฟา อุปกรณ(ในโรงไฟฟา และอุปกรณ(ที่ Connection
Point ในฝ`…งของโรงไฟฟา ซึ่ง กฟผ. ไดดําเนินการตามเงื่อนไขในขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานั้น;
การที่ กฟผ. ไดใหความเห็นชอบใดๆ ในขอ (a) และ (b) นั้น ไมไดหมายความวา กฟผ. จะ
รับประกันความปลอดภัย ความทนทาน หรือ ความนาเชื่อถือ ของโรงไฟฟาและอุปกรณ(ดังกลาว
GC1.10 ลําดับความสําคัญ
GC1.10.1 เมื่อคําสั่งของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขัดกับ ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา ใหถือพิจ ารณาคํา สั่งของ สนพ. เป_นหลั ก โดยผลของคํ าสั่งจะเป_นภาระ
ผูกพันกับผูที่ไดรับคําสั่งนั้น ซึ่งผูที่ไดรับคําสั่ง (กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ) จะไมตอง
รับผิดชอบจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (ที่ขัดกับ
คําสั่งดังกลาว)
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GC1.10.2 เมื่อขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ขัดกับขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง
ใดๆ ระหวาง กฟผ. กับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ใหถือพิจารณาขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาเป_นหลัก
GC1.10.3 เมื่ อ กฟผ. และผู ขอเชื่ อ มตอ/ผู เชื่ อ มตอมี ก ารตกลงเฉพาะเรื่ อ งใดๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ External
Interconnector (เป_ น ลายลั ก ษณ( อั ก ษร) ซึ่ ง เป_ น เรื่ อ งที่ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ใหครอบคลุ ม ตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานั้น ก็ใหนําขอตกลงดังกลาวมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานดวย
GC1.11 การผิดกฎหมายและการไมสามารถใชบังคับไดบางสวน
GC1.11.1 หากมีขอกําหนดใดๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ไมชอบดวยกฎหมาย
หรือไมสามารถใชบังคับไดดวยเหตุผลใดก็ตาม การละเวนดังกลาวจะมีผลเฉพาะตอขอกําหนด
นั้นๆ สําหรับขอกําหนดอื่นๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ยังคงมีผล
บังคับใชตามปกติ
GC1.11.2 หากในขอกําหนดขอหนึ่งๆ มีเนื้อหาสวนหนึ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสามารถใชบังคับได แต
เนื้อหาสวนที่เหลือในขอกําหนดเดียวกันนั้นยังคงสามารถใชบังคับไดตามปกติ การปรับปรุงเนื้อหา
ขอกําหนดใหมจะดําเนินการไดเทาที่จําเป_นเพื่อใหไดเนื้อหาที่สมบูรณ(แตทั้งนี้จะตองไมกระทบตอ
เจตนาหรือความสมบูรณ(ของขอกําหนดอื่นๆ ในขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟา

GC2

การพิจารณาทบทวนข!อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต$อระบบโครงข$ายไฟฟ2า

GC2.1
GC2.1.1

คณะทํางานจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
กฟผ. จะแตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระบุใน GC2.1.2
หนาที่ของคณะทํางานจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา มีดังนี้
(a) ทบทวนและจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
(b) ขอกําหนดตามขอ (a) ตองใชไดทุกประเภทของผูไดรับอนุญาต/ผูประกอบการ
(c) ใหดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลองครออบคลุมกับสถานการณ( และสภาพระบบใน
ป`จจุบันและอนาคต
(d) ติดตาม ประเมินผลการดํ าเนินงาน และรายงานผลการดํา เนิน การตอคณะกรรมการ
จัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
บริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา

GC2.1.2
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

CC-P

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-P

บทนํา

CC1.1-P

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาเป,นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําดาน
เทคนิคที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทุกรายตองสามารถปฏิบัติได ในการที่จะเชื่อมตอเขากับ
ระบบไฟฟา รวมถึงกํ าหนดขั้ น ตอนเพื่ อใหเกิด การปฏิบั ติ ตามเงื่ อนไขที่ไดกํา หนดไว โดย
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟานี้ ใชกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ดังนี้
ผูผลิตไฟฟารายใหญ (Independent Power Producer : IPP)
โรงไฟฟาของ กฟผ. ที่มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟา

CC2-P

วัตถุประสงค4

CC2.1-P

วัตถุประสงค4ของหัวขอของขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
(a) เพื่อใหมีการกําหนดเงื่อนไขเทคนิคและขั้นตอนที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติ
ในการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาไวอยางชัดเจน
(b) เพื่อใหมั่นใจวาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่ทําการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา ไดผานตาม
เกณฑKมาตรฐานที่กําหนดไวใน ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาแลว

CC3-P

คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3.1-P

กฟผ. จะดําเนินการเพื่อใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดเชื่อมตอ เป,นไปตามเกณฑKการ
ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ (ขึ้นอยูกับขอกําหนด CC3.2-P)
(a) ความถี่ระบบไฟฟา เทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5
ถึง 50.5 Hz (ยกเวนกรณีที่มีเหตุผิดปกติ คาความถี่อาจมีความเบี่ยงเบนมากกกวา
±0.5 Hz)
(b) คาแรงดันระบบไฟฟา เทากับ 1.0 p.u. และจะรักษาระดับแรงดันใหอยูในชวง ±5%
ของคาแรงดั น ของระบบไฟฟา (ยกเวนกรณี ที่มีเ หตุ ผิ ดปกติ คาแรงดั น อาจมี ความ
เบี่ยงเบนมากกกวา ±10%)
(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ
หรือสภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage จะเทากับ (ยกเวนกรณีที่มี
การเกิด peak เป,นชวงระยะเวลาสั้นๆ)
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ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร4มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกวา
ฮาร4มอนิกอันดับคี่
ฮาร4มอนิกอันดับคี่
ฮาร4มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร4
อันดับ
แรงดันฮาร4
อันดับ
แรงดันฮาร4
มอนิก (%)
มอนิก (%)
มอนิก (%)
5
2.0
3
2.0
2
1.0
7
2.0
9
1.0
4
0.8
11
1.5
15
0.3
6
0.5
13
1.5
21
0.2
8
0.4
17
1.0
>21
0.2
10
0.4
19
1.0
12
0.2
23
0.7
>12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5
(25 / h)
ความเพี้ยนแรงดันฮารKมอนิกรวม (THDV) = 3%

(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา
Voltage Unbalance ไวตามตารางที่ 1.2 (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด peak เป,นชวง
ระยะเวลาสั้นๆ จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%)
ตารางที่ 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน
ระดับแรงดันไฟฟา
ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%)
230 kV หรือสูงกวา
0.8
69 และ 115 kV
1.4

(e) แรงดันกระเพื่อม กฟผ. จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ณ จุ ด
เชื่อมตอระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณที่มีความตองการไฟฟาซึ่งทําให
เกิดแรงดันกระเพื่อมนั้น จะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวา
ตารางที่ 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และคาความรุนแรงของ
ไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลตอระบบไฟฟา ณ จุด
ใดๆ
ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม
Pst
Plt
115 kV หรือต่ํากวา
1.0
0.8
มากกวา 115 kV
0.8
0.6
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CC3.2-P

สภาพการณKตางๆ ที่ยกเวนในขอ CC3.1-P อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบไมสามารถจัดหา
active power และ/หรือ reactive power ไดเพียงพอ หรืออาจมีเหตุการณKใดๆ ที่จัดวา
เป,น Significant Incident เกิดขึ้น ในสภาพการณKตางๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ
กฟผ. ในการรักษาสภาวะระบบใหเป,นไปตามเงื่อนไขในขอ CC3.1-P
(หมายเหตุ :
• Incident หมายถึง เหตุการณKที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้น และเหตุการณKนี้สงผลให
กฟผ. ไมสามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานตางๆที่ กฟผ. ใชในการวางแผนและการ
ดําเนินงานดานระบบไฟฟา หรือเป,นเหตุการณKที่สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ
• Significant Incident หมายถึง Incident ที่ กฟผ. พิจารณาแลววา จะสามารถ
สงผลใหระบบไฟฟาทั้งหมดหรือบางสวน เกิดสภาวะไมปกติ ไมปลอดภัย หรือไมมี
เสถียรภาพ หรือสงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บรายแรง
กรณี Significant Incident ที่สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ แตไมมีผลกระทบตอ System
จะไมพิจารณาเป,นการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเงื่อนไขในขอ CC3.2-P นี้)

CC4-P

ขอกําหนดอุปกรณ4ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

CC4.1-P

อุปกรณ4ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (Generator's Apparatus) หมายถึง อุปกรณKและ
เครื่องจักรตางๆ ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป,นเจาของ โดยมีการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา
และเป,นอุ ปกรณKที่จํา เป,น ตองใชในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือวั ดคาพลังงานไฟฟาที่
โรงไฟฟาจายเขาระบบ
อุปกรณKของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองเป,นไปตามขอกําหนดตาม CC4-P ดังนี้
ขอกําหนดทั่วไป
อุปกรณKของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน
รวมถึงมีการบํารุงรักษาที่สอดคลองตาม Prudent Practice และตองสามารถทํางานไดเป,น
ปกติภายใตสภาวะเงื่อนไขของระบบ ตามที่กําหนดไวใน CC3.1-P
นอกเหนื อจากที่ ร ะบุ ไวใน CC4.2.1-P อุ ป กรณKของผูขอเชื่ อมตอ/ผูเชื่ อมตอ ทุ กรายการ
จะตองเป,นไปตามขอกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไวใน CC7-P
แตละหนวยผลิตไฟฟา จะตอง
(a) สามารถรับสัญญาณ 4-20 mA ซึ่งสงจากระบบ AGC ของ กฟผ. ในการปรับคา
setpoint การจายความตองไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพื่อประโยชนKในการ
ควบคุมความถี่ระบบไฟฟา รวมถึงตนทุนการผลิตไฟฟาในภาพรวมของระบบใหต่ํา
ที่สุด
(b) ติดตั้ง Fast Acting Proportional Turbine Governor เพื่อใหในกรณีที่ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองทําการจายไฟแยกออกจากระบบหลักโดยชั่วคราว (isolate)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะยังคงสามารถจายไฟไดตามความตองการของผูใชไฟฟา
และควบคุมความถี่ระบบไฟฟาไดที่ 52 Hz หรือ นอยกวา
(c) ติดตั้งอุปกรณKระบบ Automatic Voltage Regulation เพื่อควบคุม terminal
voltage ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ใหมีเสถียรภาพตลอดชวงการเดินเครื่อง
CCP-3

CC4.2-P
CC4.2.1-P
CC4.2.2-P
CC4.2.3-P
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CC4.2.4-P

CC4.3-P

CC4.3.1-P

CC4.3.2-P
CC4.3.3-P

(d) ติดตั้ง Power System Stabilizer
(e) ติดตั้งระบบปองกันไมใหมีการจายไฟเขาไปยังผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ระหวางหยุด
เครื่องหรือ on turning gear
(f) สามารถรับสัญญาณ 4-20 mA ที่สงผานระบบ SCADA ของ กฟผ. ในการปรับคา
setpoint MVAr หรือ Line Voltage เพื่อควบคุมคาแรงดันของผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอ
ณ คากําลังผลิตไฟฟาใดๆ ขณะเดินเครื่อง ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองสามารถ
(a) รักษาระดับกําลังผลิต ณ ขณะนั้น ตลอดชวงคาความถี่ระบบไฟฟา 49.5 - 50.5 Hz
กรณีความถี่ระบบไฟฟา อยูในชวง 47.0 – 49.5 Hz คา Active power output ตอง
ไมลดลงกวาที่ควรจะเป,นเมื่อพิจารณาเทียบกับความถี่ระบบไฟฟา ที่ลดลง
(b) รักษา Power Factor ไดในชวง 0.9 lagging และ 0.9 leading ณ จุดเชื่อมตอ โดยผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจายหรือ absorb reactive power ไดอยางตอเนื่องตาม
คุณสมบัติ Capability Curve ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ นั้นๆ
อุปกรณ4สื่อสารของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ตองจั ดใหมี ระบบสื่ อสารเพื่ อใชในงานระหวางผู ขอเชื่ อมตอ/ผู
เชื่อมตอ และระบบไฟฟาของ กฟผ. ผานเครื อขายระบบสื่อสารจํา นวน 2 เครือขาย ซึ่ ง
เครือขายเหลานี้จะถูกนําไปใชในการใหบริการดังตอไปนี้
ผูขอเชื่อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ตองจัดใหมี ชองทางการสื่ อสารขอมู ล จํ า นวน 2 ชองทาง จาก
multiservice switch จํานวน 2 ชุด เพื่อเชื่อมตอเขากับ multiservice switch ของสถานี
ไฟฟาแรงสูง โดย multiservice switch แตละชุด จะตองประกอบดวย IP/MPLS router
และ LAN Switch จํานวนอยางละ 1 ชุด การเชื่อมตอจะเป,นไปตามมาตรฐานการเชื่อมตอ
แบบ Channelized E1 (G.703 interface) นอกจากนี้ multiservice switch ของผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองมี Ethernet interfacing ports สําหรับใชงานดังตอไปนี้
(a) Automatic Meter Reading (AMR) ของ Metering System ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอ ตามที่ระบุใน CCA1-P
(b) Gateway หรือ IP-Remote Terminal Unit (IP-RTU) ของระบบ SCADA ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตามที่ระบุใน CC8-P
(c) Digital Fault Recorder (DFR) ของ Fault Recording System ของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ ตามที่ระบุไวใน CC7-P
ผูขอเชื่ อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดใหมี teleprotection signaling channels และ
teleprotection signaling equipment สําหรับระบบปองกัน (ตามที่ระบุไวใน CC7-P)
ของแตละวงจรสายสง
การสื่อสารดวยเสียงสนทนา (voice communication) ระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
และ กฟผ. ประกอบดวย
(a) ระบบ Party line จะติดตั้งที่หองควบคุมของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพื่อใชติดตอกับ
operator ของศู น ยK ค วบคุ มระบบกํ า ลั ง ไฟฟาแหงชาติ ในการประสานงานดาน
เดินเครื่อง
(b) ระบบโทรศัพทK เพื่อเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทKของ กฟผ. ดวย E1 CAS หรือ E1
CCP-4
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Qsig ในการสงสัญญาณผาน Digital Trunk Interface หรืออาจเป,นเทคโนโลยีใหม
อื่นๆ โดยระบบชุมสายโทรศัพทKของ กฟผ. จะเป,นตัวสงคาปรับเทียบเวลาใหกับระบบ
ชุมสายโทรศัพทKที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ (time synchronization) เพื่อใหมีเวลา
ตรงกัน
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทKของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถขยายการ
ใหบริ ก ารเพื่ อ ใชเป, น เครื่ อ งโทรสารหรื อ สํ า หรั บ ผู ปฏิ บั ติ ง านของผู ขอเชื่ อ มตอ/ผู
เชื่อมตอในการติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงานของ กฟผ. ที่ศูนยKควบคุมฯ รวมถึงสําหรับ
ทํา AMR จากมิเตอรKของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โดยเป,นระบบชุมสายโทรศัพทKแบบตู
PABX
(c) ระบบสํารอง (Back-up) โดยติดตั้งบริการระบบโทรศัพทKสาธารณะที่หองควบคุมของผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ

CC5-P

ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ

CC5.1-P
การจัดสงขอมูล
CC5.1.1-P หนาทีค่ วามรับผิดชอบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC5.1.1.1-P ผูขอเชือ่ มตอ/ผูเชื่อมตอจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จกอน
วันที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะทําการจายไฟเขาจุดเชื่อมตอเป,นครั้งแรก ลวงหนาไมนอย
กวา 10 วันทําการ
(a) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุใน PP โดยเฉพาะการจัดสงขอมูลตามขอ PP3.3
(b) ปฏิบั ติครบตามเงื่อนไขที่ร ะบุใน ขอกํ าหนดเกี่ยวกับ การปฏิ บัติการระบบโครงขาย
ไฟฟา หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison)
(c) แจงขอจายไฟเขาจุดเชื่อมตอกับ กฟผ. เป,นลายลักษณKอักษร พรอมระบุวันที่คาดวา
จะเริ่มทําการจายไฟ (energize)
(d) แจงขอมูลที่จําเป,นเพื่อให กฟผ. เตรียม Site Responsibility Schedule
(i) รายการอุปกรณKทั้งหมด
(e) รายชื่อผูปฎิบัติงานของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอซึ่งรับผิดชอบการประสานงานขอมูล
ตามรายการที่ระบุไวใน ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ
การประสานงานดานปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟา หัวขอยอย กําหนดการซอม
บํารุง (Maintenance Scheduling) การวางแผนการผลิต (Operation Planning),
การวางแผนการการเดินเครื่อง (Generation Scheduling), หัวขอ การติดตาม
ตรวจสอบ และ การทดสอบ (Monitoring and Testing), หัวขอ การประสานงาน
แจงขอมูลดานปฏิบัติการ (Operational Liaison), หัวขอ แผนปฏิบัติการรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน (Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหนงงาน หนาที่รับผิดชอบและ
สถานที่ปฏิบัติงานประจํา
หมายเหตุ: Site Responsibilities Schedule เป,นรายการที่ กฟผ. จัดทําขึ้น เพื่อใช
แสดงขอบเขตในความเป,นเจาของ การดําเนินงาน และความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัย สําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
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(f) แจงยืนยัน กฟผ. เป,นลายลักษณKอักษร วาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่จะขอเชื่อมตอเขา
ระบบไดปฏิบัติครบตามเงื่อนไขขอ CC4-P แลว (ขอกําหนดอุปกรณKของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ)
CC5.1.1.2-P กอนวั น ที่ ผู ขอเชื่ อ มตอ/ผู เชื่ อ มตอจะเริ่ มทํ า การจายไฟเขาจุ ด เชื่ อ มตอ ผู ขอเชื่ อ มตอ/ผู
เชื่อมตอตองจัดสงเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตในการกอสรางและเดินเครื่องโรงไฟฟา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด โดย
1) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถจัดสงในวันเริ่มจายไฟได แตตองสงกอนเริ่มทําการ
จายไฟเขาจุดเชื่อมตอ
2) กฟผ. จะกําหนดรูปแบบขอมูลที่ตองการกอนวันที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ คาดวาจะ
เริ่มทําการจายไฟเขาจุดเชื่อมตอ ลวงหนาไมนอยกวา 60 วันทําการ ผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอจะตองจัดสงขอมู ลรายละเอี ยดของโรงไฟฟาและอุปกรณK ตามรูป แบบที่
กําหนดใน CCA2-P
CC5.1.2-P หนาที่ความรับผิดชอบของ กฟผ.
CC5.1.2.1-P กฟผ. จะตองดํ า เนิ น การดั ง ตอไปนี้ ใ หแลวเสร็ จ โดยเร็ ว กอนวั น ที่ ค าดวาผู ขอเชื่ อ มตอ/
ผูเชื่อมตอจะเริ่มทําการจายไฟเขาจุดเชื่อมตอ
(a) ปฏิบัติ ครบตามเงื่อนไขที่ระบุใน ขอกําหนดเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติการระบบโครงขาย
ไฟฟา หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety Liaison)
(b) จัดเตรียม เห็นชอบ และจัดสง Site Responsibility Schedule ใหกับผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ ซึ่งจะแสดงขอมูลตามรายการดานลางพรอมกําหนดขอบเขตสวนที่ กฟผ.
เป, น เจาของและรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ มการทํ า งาน และสวนของผู ขอเชื่ อมตอ/
ผูเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอ นั้น
(i) ตารางรายการอุปกรณKทั้งหมด
(ii) รายการงานสวนที่ กฟผ. จะดําเนินการ
(iii) ตารางอุ ปกรณKที่ใชในระบบโทรคมนาคม เครื่ องมื อวั ด ระบบโทรมาตร และใน
ระบบควบคุม
(c) รายชื่อผูปฎิบัติงาน กฟผ. ซึ่งรับผิดชอบการประสานงานขอมูลตามรายการที่ระบุไวใน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การประสานงานดาน
ปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟา หัวขอยอย กําหนดการซอมบํารุง (Maintenance
Scheduling) การวางแผนการผลิต (Operation Planning), การวางแผนการการ
เดินเครื่อง (Generation Scheduling), หัวขอ การติดตามตรวจสอบ และ การ
ทดสอบ (Monitoring and Testing), หัว ขอ การประสานงานแจงขอมูล ดาน
ปฏิ บั ติ การ (Operational Liaison), หั ว ขอ แผนปฏิบั ติ การรองรั บ ภาวะฉุ กเฉิ น
(Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหนงงาน หนาที่รับผิดชอบและสถานที่
ปฏิบัติงานประจํา
(d) รายละเอียดของวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยที่ กฟผ. จัดทํา (Local Safety) พรอม
รายชื่อผูประสานงานดานความปลอดภัยตามเงื่อนไขที่ระบุใน ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การประสานงานดานความปลอดภัย (Safety
Liaison)
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CC5.2-P
CC5.2.1-P

CC5.2.2-P

CC5.2.3-P
CC5.3-P

CC6-P

การตรวจสอบจุดเชื่อมตอ
กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะกําหนดวันตรวจสอบจุดเชื่อมตอรวมกัน ภายหลังจากที่
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดดําเนินการตามขอ CC5.1.1.1-P แลว และ กฟผ. จะไมทําการ
ผัดผอนการตรวจสอบหากไมมีเหตุผลอันสมควร
กฟผ. และผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะรวมกันตรวจสอบจุดเชื่อมตอ และอุปกรณKที่เกี่ยวของ
(รวมถึงการทดสอบที่จําเป,น) เพื่อใหมั่นใจไดวาการเริ่มจายไฟเขาจุดเชื่อมตอ จะไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงหรืออันตรายตอความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ กฟผ.
เมื่ อ กฟผ. พิ จ ารณาแลววาจุ ด เชื่ อ มตอพรอมสํ า หรั บ ทํ า การจายไฟเขาระบบ กฟผ. จะ
ดําเนินการออกหนังสือรับรอง (Certificate of Readiness) และแจงรายงานผลการตรวจ
สอบเป,นลายลักษณKอักษร ใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไมผาน กฟผ. จะตองระบุสาเหตุวาเป,นที่จุดเชื่อมตอหรืออุปกรณK
ตัวใด พรอมดวยเหตุผลการพิจารณา
ในกรณีที่ กฟผ. รายงานผลการตรวจสอบวาจุดเชื่อมตอไมพรอมสําหรับการจายไฟเขาระบบ
ไฟฟา ใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอทําการปรับปรุงอุปกรณKและ/หรือ จุดเชื่อมตอ แลวจึงแจง
กฟผ. เพื่อนัดวันตรวจสอบใหมอีกครั้ง
การเชื่อมตอเพื่อจายไฟเขาระบบไฟฟา
การจายไฟฟาเขาระบบผานจุดเชื่อมตอ จะกระทําไดภายหลังจากที่ กฟผ. ไดออกหนังสือ
รับรอง (Certificate of Readiness) ใหกับทางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ แลว โดย กฟผ. และ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะกําหนดวันเริ่มจายไฟรวมกัน

REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอมูลการวางแผนดานปฏิบัติการ ซึ่งเป,นสวนหนึ่งของรายละเอียดขอมูลการวางแผน ที่ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหม
ตามความจําเป,น ภายหลังจากที่โรงไฟฟาไดเริ่มจายไฟเขาระบบและทํา commissioning
โดย คาที่ทําการปรับปรุงใหมจะเรียกวา Registered Operating Characteristics ซึ่งจะ
สะทอนคาความสามารถจริงของเครื่อง สอดคลองตาม Prudent Practice

CC7-P
CC7.1-P

ขอกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณ4ที่จะเชื่อมตอเขากับระบบของ กฟผ.
(a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices,
power transformers, voltage transformers, reactors, current transformers,
surge arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps,
coupling devices, external heavy polluted condition insulation และ
insulation coordination จะตองสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/
NEMA ยกเวนบางอุปกรณKซึ่งมีการระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอื่น
(b) อุ ป กรณK ต างๆ ตองถู ก ออกแบบ ผลิ ต และทดสอบ จากที่ ซึ่ ง ผานการรั บ รองตาม
ขอกํ า หนดการรั บ ประกั น คุ ณ ภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้ น ) หรื อ ขอกํ า หนด
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เทียบเทาที่ กฟผ. ยอมรับ
CC7.2-P
ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC7.2.1-P ในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ กับระบบสงของ กฟผ. จะใช circuit breaker
ที่มีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมตอ นั้น ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่ อมตอสามารถขอให กฟผ. จัด สงคากระแสลัดวงจร และคาพิ กัด circuit
breakers ของ กฟผ. ซึ่ งติด ตั้งที่ จุด เชื่อมตอ ในป… จจุบั นรวมถึงที่ วางแผนในอนาคต
คากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมตอ จะตองไมเกินกวา
(a) 63 kA หรือ 50 kA สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 500 kV และ 230 kV
(b) 40 kA สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 115 kV และ 69 kV
CC7.2.2-P Generating Unit and Power Station Protection Arrangements
CC7.2.2.1-P ระบบปองกันของผูขอเชื่ อมตอ/ผูเชื่อมตอ และการเชื่ อมตอเขากับระบบสงของ กฟผ.
จะตองเป,นไปตามขอกําหนดขั้นต่ําที่ระบุไวใน CC7.2.2-P นี้ เพื่อลดผลกระทบตอระบบสง
ของ กฟผ. ใหนอยที่สุดเมื่อเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
CC7.2.2.2-P Fault Clearing Time
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติที่อุปกรณKของผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอซึ่งตอตรงเขากับระบบสงของ กฟผ. หรือ เหตุผิดปกติที่อุปกรณKระบบสงของ
กฟผ. ซึ่งตอตรงเขากับอุปกรณKของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ โดยชวงเวลาดังกลาวจะ
เริ่มนับตั้งแตเริ่มเกิดเหตุผิดปกติ จนถึง circuit breaker สามารถดับอารKกไดสนิท ซึ่ง
ตองมีชวงเวลาไมเกินกวาขอกําหนดดังนี้
(i) 80 ms ที่ 500 kV
(ii) 100 ms ที่ 230 kV
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และ กฟผ. ตองจัดใหมีระบบปองกันสํารอง (backup) เผื่อ
กรณีที่ระบบปองกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซึ่งระบบปองกันสํารอง ทั้งสอง
ชุ ด นี้ จ ะทํ า งานประสานเพื่ อ ใหสามารถทํ า การปลดวงจรเป, น ลํ า ดั บ ขั้ น ได
(discrimination) โดยระบบปองกันสํารองของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองทนตอ
กระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ในระหวางที่ระบบ backup protection
ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลังทําการ clear fault ที่เกิดขึ้นใน
ระบบสง
นอกจากนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไม
เจตนา จึงควรที่จะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวที่
1.5 วินาที ซึ่งจะทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารอง ของ กฟผ.
(c) circuit breaker ที่ทําหนาที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอ
ของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเขากับระบบสง กฟผ. ที่จุดเชื่อมตอใดๆ นั้น จะตองมีการ
ติดตั้ง circuit breaker failure protection เพิ่ม ในกรณีเหตุการณKที่ circuit
breaker ทํางานผิดพลาดไมสามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาที่กําหนด
circuit breaker failure protection จะทําการสั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซึ่ง
อยูติดกับ circuit breaker ตัวที่ทํางานผิดพลาดดังกลาว เพื่อตัดกระแสลัดวงจร
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ภายในชวงเวลาดังนี้
(i) 200 ms ที่ 500 kV
(ii) 200 ms ที่ 230 kV
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(d) Target Dependability Index ของระบบปองกันตองไมต่ํากวา 99.5% คานี้เป,นการ
วัดความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนที่เกิด
ความผิดปกติไดสําเร็จ
CC7.2.3-P การจัดเตรียมอุปกรณ4
CC7.2.3.1-P ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณKในระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอเขาระบบ กฟผ. มีดังนี้
Transmission Line Protection
(a) ในระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูง 500 kV จะตองติดตั้ง primary pilot relaying
systems จํ า นวน 2 ระบบ ซึ่ ง ใชชองการสื่ อ สาร (communication
link) ที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหกับ primary pilot relaying systems ดังกลาว
Relay Line Terminal Utilizing Current Differential Protection (Primary 1)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป,น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบใหมี communication
link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของ
สายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเป,น fiber optic cable
Distance Protection (Primary 2)
ระบบการปองกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection
zone เป,น 3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay สําหรับ
ตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance
relay ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณKระบบสื่อสาร (teleprotection equipment)
เพื่อชวยในการสั่งปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิดความ
ผิดปกติ ออกจากระบบพรอมกัน ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ scheme การ
ทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้งเป,นแบบ permissive over-reaching หรือ
permissive under-reaching
สํา หรั บการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized directional
overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางาน
แบบตัดทันทีไดดวย โดย directional overcurrent ground protection จะเป,น
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว
ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection) จะตองจัดใหมี
จํานวน 2 ชองสําหรับแตละ distance relay เพื่อใชกับ pilot distance protection
1 ชองทาง และ pilot directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง
distance relay จะตองมีฟ…งกKชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line fault
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locator ในตัว
กรณีที่ระบบมี source impedance ratio (ZS/ZL) เทากับหรือมากกวา 4 , ระบบ
ปองกัน Primary 2 จะเป,น current differential protection scheme
Current Differential Protection (Primary 2)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป,น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น
backup protection
แตละ current differential relay system จะใช fiber optic cable เป,น
communication link ในการรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลาย
ทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ได
อยางรวดเร็ว
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทําการ trip หรือ reclose
circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole และ three pole โดยการ auto reclose
สําหรับ three pole จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser
ในการ close circuit breaker
Direct Transfer Tripping System
แตละ primary protection จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer tripping เพื่อสั่ง
ปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่ง ใหปลดออกจากระบบได
ทันที โดยใช transmitter จํานวนทั้งหมด 2 ตัว โดยในแตละ transmitter จะตองมี 2
ชองการสื่อสาร
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
- Line Terminal Overvoltage Protection
เมื่อ line terminal overvoltage protective relaying system ทํางาน จะ
สงคําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ที่อยูระยะไกลที่
ปลายอีกดานหนึ่ง และสั่ง lockout การทํางาน reclosing (ทั้งแบบอัตโนมัติ
หรือ manual)
- Breaker Failure Protection
- Circuit Breaker Open Protection
ในเหตุการณKที่ปลายสายสงดานหนึ่งเป‡ด direct transfer trip scheme จะสง
สัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ที่อยูปลายอีกดานหนึ่งของสายสง โดยมี
circuit breaker auxiliary contact (52b) ของปลายสายสงดานเป‡ดควบคุม
การทํางานดังกลาว
รีเลยKปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเป,นรีเลยKจากผูผลิตที่แตกตางกัน
(b) ในระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูง 230 kV จะตองติดตั้ง primary pilot relaying
systems จํา นวน 2 ระบบ ซึ่งใชชองการสื่อสาร (communication link) ที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหกับ primary pilot relaying systems ดังกลาว
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Relay Line Terminal Utilizing Current Differential Protection (Primary 1)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป,น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบใหมี communication
link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของ
สายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเป,น fiber optic cable
Distance Protection (Primary 2)
ระบบการปองกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection
zone เป,น 3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay สําหรับ
ตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance
relayตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณKระบบสื่อสาร (teleprotection equipment)
เพื่อชวยในการสั่งปลด circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของสายสงที่เกิดความ
ผิดปกติ ออกจากระบบพรอมกัน ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ scheme การ
ทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะปรับตั้งเป,นแบบ permissive over-reaching หรือ
permissive under-reaching
สํา หรั บการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized directional
overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางาน
แบบตัดทันทีไดดวย โดย directional overcurrent ground protection จะเป,น
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว
ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection) จะตองจัดใหมี
จํานวน 2 ชองทางสําหรับแตละ distance relay เพื่อใชกับ pilot distance
protection 1 ชองทาง และ pilot directional earth fault protection อีก 1
ชองทาง
distance relay จะตองมีฟ…งกKชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line fault
locator ในตัว
กรณีที่ระบบมี source impedance ratio (ZS/ZL) เทากับหรือมากกวา 4 , ระบบ
ปองกัน Primary 2 จะเป,น current differential protection scheme
Current Differential Protection (Primary 2)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป,น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น
backup protection
แตละ current differential relay system จะใช fiber optic cable เป,น
communication link ในการรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลาย
ทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ได
อยางรวดเร็วแตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทําการ trip หรือ
reclose circuit breaker ไดทั้งแบบ single pole และ three pole โดยการ auto
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reclose สําหรับ three pole จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ
recloser ในการ close circuit breaker
ในระบบปองกันนํารอง Primary 2 ตองจัดใหมี direct transfer tripping system
สําหรับสั่งปลด circuit breaker ตัวที่อยูอีกปลายดานหนึ่งของสายสง แบบทันที โดย
ใช communication link เดียวกันกับใน Primary 2 นี้
Direct Transfer Tripping System
เฉพาะ primary 2 protection จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer tripping เพื่อ
สั่งปลด circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่งของสายสง ใหปลดออก
จากระบบไดทันที โดยใช transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
- Breaker Failure Protection
รีเลยKปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเป,นรีเลยKจากผูผลิตที่แตกตางกัน
(c) ในระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูง 115 kV จะตองติดตั้ง primary pilot relaying
systems จํานวน 1 ระบบ และ backup relaying system จํานวน 1 ระบบ
Relay Line Terminal Utilizing Current Differential Protection (Primary)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป,น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบใหมี communication
link ที่สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของ
สายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย
communication link ดังกลาวจะใชเป,น fiber optic cable
Distance Protection (Backup)
ระบบการปองกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection
zone เป,น 3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay สําหรับ
ตั้งหนวงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3
สํา หรั บการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized directional
overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางาน
แบบตัดทันทีไดดวย โดย directional overcurrent ground protection จะเป,น
backup protection ใหกับระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว
นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟ…งกKชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง
line fault locator ในตัว
กรณีที่ระบบมี source impedance ratio (ZS/ZL) เทากับหรือมากกวา 4 , backup
protection จะใชเป,น current differential protection scheme
Current Differential Protection (Backup)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป,น
backup protection และในแตละ current differential relay system จะใช fiber
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optic cable เป,น communication link ในการรับ/สงสัญญาณปลด circuit
breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน
(intertripping) ไดอยางรวดเร็ว
ทั้งระบบ primary และ backup relaying system ตองสามารถทําการ trip หรือ
reclose circuit breaker แบบ three pole ได โดยการ auto reclose จะตองมี
synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ในการ close circuit breaker
นอกจากนี้ ใน backup protection ตองจัดใหมี direct transfer tripping system
สําหรับสั่งปลด circuit breaker ตัวที่อยูอีกปลายดานหนึ่งของสายสง แบบทันที โดย
ใช communication link เดียวกันกับใน backup protection
Direct Transfer Tripping System
ในระบบปองกันสํารองจะตองมี direct transfer tripping system สําหรับสั่งปลด
circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่งของสายสง ใหปลดออกจาก
ระบบไดทันที โดยใช transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
- Breaker Failure Protection
รีเลยKปองกัน Primary และ Backup จะตองเป,นรีเลยKจากผูผลิตที่แตกตางกัน

CC7.2.3.2-P

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

ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลยKปองกันสําหรับการ
เชื่อมตอโรงไฟฟาเขาในระบบ ทั้งนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของรีเลยKใน “EGAT
Accepted Relay List” เพื่อใหมั่นใจวารีเลยKที่ กฟผ. และโรงไฟฟาเลือกใชงานในระบบ
ปองกันดังกลาว จะสามารถทํางานเขากันได
Circuit-breaker failure Protection
เป,นระบบที่มีการติดตั้งรีเลยKเพื่อตรวจจับการทํางานของ circuit breaker ซึ่งไมทําการ trip
ภายในเวลาที่กําหนดเมื่อเกิด fault ซึ่งในระบบนี้จะมีวงจรการทํางานที่ไปสั่ง trip circuit
breaker ตัวอื่นๆทุกตัวที่เกี่ยวของ เพื่อที่ทําการแยกสายสงที่เกิด fault ออกจากระบบ และ
ตองมี lockout relay ทําหนาที่ปองกันไมให circuit breaker reclose (automatic หรือ
manual) จนกวาจะมีการ reset lockout relay ใหม ในการตรวจจับ breaker failure จะ
ใช instantaneous overcurrent relays ทํางานรวมกันกับ timing relays เพื่อใหสามารถ
สั่งตัด circuit breaker ตัวอื่นๆ ที่อยูระยะไกลไดทันที (เฉพาะตัวที่เกี่ยวของเทานั้น) ทั้งนี้
รีเลยKที่ใชในงาน breaker failure protection นี้จะตองแยกจากรีเลยKในระบบปองกันอื่นๆ
Pole-slipping and Loss of Excitation Protection
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดใหมีระบบปองกันสําหรับ pole slipping และ loss of
excitation
Metering System
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุใน CCA1-P เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายเขาระบบ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองติดตั้ง Fault Recording System (FRS) และมีการเชื่อมตอ
ระบบสื่ อสารกั บ กฟผ. เพื่ อเรี ยกขอมู ล ใชในการวิ เ คราะหK หาเหตุ ผิ ดปกติ ทั้ งนี้ กฟผ. ได
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กําหนดรุนและชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณKที่
กฟผ. และ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใชงานในระบบดังกลาว จะสามารถทํางานเขากันได
CC7.2.3.6-P คาเวลาที่ใชในระบบ FRS ตองถูกควบคุมใหใกลเคียงกับ Standard Time ใหมากที่สุด โดยมี
การสงสัญญาณปรับเทียบเวลา (time synchronization signal) จากชุดรับสัญญาณเวลา
ระบบ global positioning system (GPS)

CC8-P

CC8.1-P
CC8.1.1-P

CC8.1.2-P

CC8.2-P
CC8.2.1-P
CC8.2.2-P
CC8.2.3-P
CC8.3-P
CC8.3.1-P

ขอกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดเตรียมหนวยวัดคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit, RTU)
ที่ใชกับ Protocol ที่ไดรับการยอมรับจาก กฟผ. ซึ่งมี input/output communication
port จํานวนไมนอยกวา 2 port (ไมนอยกวา 2 IP address) ซึ่งสามารถทํางานรวมกับ
ระบบ redundant master system ของ ของแตละ Control Center (แตละ Master
System จะประกอบดวย 4 redundant connection ทํางานแบบ 1 active connection
และ 3 standby connection) โดย RTU จะทําหนาที่รับสงสัญญาณเพื่อให EGAT Control
Center (NCC,BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา โดย
มีขอกําหนดดังนี้
Monitoring System to EGAT Control Center
Binary Signals
- Generating Unit circuit breaker status (“a” contact)
- Generator “Remote/local control” (MW control) switch (“a” contact)
- Generator “Remote/local control” (MVAr control) switch (“a” contact)
- Generator “Remote/local control” (kV control) switch (“a” contact)
- Generating Unit “Fixed/free” Governor Operation Status (“a” contact)
- Generating Unit fuel status (“a” contact)
- Generating Unit excitation status (“a” contact)
Analog signal (4-20 mA)
- Generating Unit Real power (MW)
- Generating Unit Reactive power (MVAr)
- Generating Unit Frequency (Hz)
- Generating Unit voltage (kV)
- Generating Unit fuel flow rate (T/h, MSCF/h)
Analog signal to Power Plant (4-20 mA)
- Net Real power output target set-point
- Net Reactive power output target set-point
- kV output target set-point
Binary signal to Power Plant
- MVAr Remote control
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CC8.3.2-P
CC8.4-P

CC8.5-P

CC9-P

CC9.1-P
CC9.1.1-P

CC9.1.2-P

Enable / Disable
- kV Remote control
Enable / Disable
Analog input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ตองแสดงคาขอมูลดังตอไปนี้
- คา phase voltage ของ generator
- คา phase current และ phase voltage ของวงจรสายสงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.
- คา phase current ของ Line Shunt Reactor
- คา phase current ของทุกๆ Power Transformer ดานแรงดันสูงและ tertiary
winding
Digital input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ตองแสดงคาขอมูลดังตอไปนี้
- contact ทั้งหมดที่ถูกสั่ง trip จากการทํางานของระบบปองกันในสวนสายสง หรือ
จากระบบปองกันของ Line Shunt Reactor , bus , Power Transformer และ
breaker failure protection
- contact ของ reclosing relay ที่ทํางานในสวนของสายสงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.
- contact ทั้งหมดที่ทําการรับและสงสัญญาณ teleprotection
- Status ของ breaker ทุกตัวในโรงไฟฟา
- Protection Signal ของ Bay Generator และ Bay Reserve Transformer ที่
โรงไฟฟา
- contact ทั้งหมดของ generator, generator transformer และ reserve
transformer (86K , 86X) ที่ถูกสั่ง trip
- status ของ breaker ของ generator transformer และ reserve transformer

ขอกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล ระบบโทรมาตรและควบคุม ที่
จุดเชื่อมตอ
สัญญาณตรวจสอบที่สงโดย RTU มีจํานวน 2 port ดังนี้
Monitoring signal
Binary Signals
- Circuit breaker status (“a” contact)
- Ground switch status (“a” contact)
- Disconnecting switch status (“a” contact)
Analog signal (4-20 mA)
- Net Real power (MW)
- Net Reactive power (MVAr)
- Line voltage (kV)
- Bus voltage (kV)
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-

CC10-P

CC10.1-P

CC10.2-P

CC10.3-P

CC10.4-P

Bus frequency (Hz)
Real power Set-point feed-back (MW)
Upper Net MW regulation limit (MW)
Lower Net MW regulation limit (MW)
Reactive power Set-point feed-back (MVAr)
Upper Net MVAr regulation limit (MVAr)
Lower Net MVAr regulation limit (MVAr)
Line kV Set-point feed-back (kV)
Upper line kV regulation limit (kV)
Lower line kV regulation limit (kV)
Loading rate (MW/min)
De-loading rate (MW/min)

ขอกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control)
สําหรับผูเชื่อมตอที่เป,นโรงไฟฟาจะตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดันแกศูนยK
ควบคุมระบบไฟฟา โดยจะตองจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไวอยางนอย 4 Mode ดังนี้
Remote High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันดาน High Side ของ
Generator Transformer โดยศูนยKควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ SCADA โรงไฟฟาจะตอง
จัดเตรียม Point Control And Monitor ทั้ง Analog และ Digital ใหครอบคลุมการใชงาน
และระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
Remote High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ดาน High Side
ของ Generator Transformer โดยศูนยKควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ SCADA โรงไฟฟา
จะตองจัดเตรียม Point Control And Monitor ทั้ง Analog และ Digital ใหครอบคลุมการ
ใชงาน และระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ
SCADA
Local High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันดาน High Side ของ
Generator Transformer โดยโรงไฟฟา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทําให
ระบบสื่อสารหรืออุปกรณKตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนยKควบคุมระบบไฟฟา กับ โรงไฟฟา
ใชงานไมได โรงไฟฟาจะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน High Side ของ Generator
Transformer โดยโรงไฟฟาเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนยKควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ
Voice Communication หรืออื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
Local High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ดาน High Side
ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทํา
ใหระบบสื่ อ สารหรื อ อุ ป กรณK ต าง ๆ ที่ ใ ชเชื่ อ มตอระหวางศู น ยK ค วบคุ ม ระบบไฟฟา กั บ
โรงไฟฟาใชงานไมได โรงไฟฟาจะตองสามารถควบคุม Reactive Power ดาน High Side
ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟาเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนยKควบคุมระบบ
ไฟฟา ผานระบบ Voice Communication หรือ อื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
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ในกรณีที่ใช Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control โรงไฟฟาตองใช Voltage Droop
ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1 Unit ขึ้นไปที่เชื่อมตอเขากับบัสหรือระบบสง
โดย Voltage Droop นี้ตองสามารถเพิ่ม-ลด MVar ในทิศทางเดียวกัน และปรับให MVar
ของแตละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาที่ระบุใน Capability Curve
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APPENDIX
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
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CCA1-P
CCA1.1-P

CCA1.2-P

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา ตองประกอบดวย
Instrument Transformers เพื่ออานคากระแสและแรงดันไฟฟา สงไปให main energy
meter และ backup energy meter มีดังนี้
a) หมอแปลงวัดกระแสไฟฟา (Current Transformer, CT) เพื่ออานคากระแสไฟฟาที่
ไหลในแตละวงจรสายสง โดยตองมีระดับความแมนยํา (accuracy class) 0.2S ตาม
มาตรฐาน IEC61869 (หรือมาตรฐานที่เทียบเทา IEC ฉบับลาสุด) CT ตอง
ประกอบดวย 2 แกน (2 cores) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตรวัด
รองตามลําดับ
b) หมอแปลงวัดแรงดันไฟฟา (Voltage Transformer, VT) เพื่ออานคาแรงดันไฟฟาของ
แตละวงจรสายสง โดยตองมีระดับความแมนยํา (accuracy class) 0.2 ตามมาตรฐาน
IEC61869 (หรือมาตรฐานที่เทียบเทา IEC ฉบับลาสุด) VT ตองเป,นชนิด Inductive
Voltage Transformer ประกอบดวยชุดขดลวด 2 ชุด (2 windings) สําหรับวงจรวัด
ของระบบมาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ
Energy Meters
a) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองเป,นชนิด 3 เฟส 4 สาย มีการวัด 4 quadrant สําหรับวัด
คา active และ reactive energy ได 2 ทิศทาง ซึ่งทั้งหมดนี้จะติดตั้งรวมอยูในชุด
เดียวกัน
b) ในแตละ metering point จะประกอบดวย main energy meter จํานวน 1 ชุด
และ backup energy meter จํานวน 1 ชุด
c) accuracy class ของมาตรวัดพลังงานไฟฟาทุกตัวที่วัด active energy เป,น 0.2s
ตามมาตรฐาน IEC 62052-11 และ IEC 62053-22 (หรือมาตรฐานที่เทียบเทา IEC
ฉบับลาสุด) และมี accuracy class ในการวัด reactive energy เป,น 0.5s
d) มาตรวัดพลังงานไฟฟาตองเป,นประเภทอิเล็กทรอนิคสKแบบ Time of Use (TOU)
หรือ อิเล็คทรอนิคสKแบบธรรมดา และมาตรวัดพลังงานไฟฟาทุกตัวตองเป,นชนิด รุน
และผูผลิตเดียวกัน
e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาประเภท TOU ตองประมวลผลไดตามการแบงชวงเวลา (ตาม
TOU) และบันทึกและเก็บขอมูล load profile ทั้งราย 1 นาที และราย 15 นาที
f) มาตรวั ด พลั ง งานไฟฟาแตละตั ว ตองติ ด ตั้ ง มาพรอมกั บ ชองการติ ด ตอสื่ อ สาร
(communication ports) เพื่อใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลและปรับเทียบเวลา
(time synchronization) โดยใชเป,น Ethernet 1 port สนับสนุนการสื่อสารแบบ
TCP/IP (IP-based) ในการจัดเก็บขอมูลหลัก, RS485 1 port สําหรับการสื่อสารแบบ
Serial เพื่อเป,น backup ในการจัดเก็บขอมูล และ อีก 1 port สําหรับเชื่อมตอกับชุด
รับสัญญาณเวลาจาก GPS โดย port ตางๆ เหลานี้จะทํางานไปพรอมกัน
g) มาตรวัดพลังงานไฟฟาทุกตัวตองสามารถทํางานเขากันได (compatible) กับอุปกรณK
และ software ที่ติดตั้งในระบบ กฟผ. โดยมาตรวัดพลังงานไฟฟาทุกตัวตองผาน
ความเห็นชอบจาก กฟผ. เพื่อใหมั่นใจวา ระบบ Automatic Meter Reading (AMR)
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CCA1.3-P
CCA1.4-P

CCA1.5-P
CCA1.6-P

CCA1.7-P

ของ กฟผ. จะสามารถสื่อสารและอานขอมูลจากมาตรวัดพลังงานไฟฟาดังกลาวโดย
ผานการสื่อสารทางไกลได (remote communication) ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบ
กับความพรอมของการจัดซื้ออุปกรณK ณ ขณะนั้น
Time synchronization
คาเวลาของ มาตรวัดพลังงานไฟฟาแบบ TOU (ตามที่ระบุใน CCA1.2-P) จะถูกควบคุมให
ใกลเคียงกับ Standard Time โดยการรับสัญญาณปรับเทียบเวลาจาก GPS
Watt/Var Transducers
แตละ watt/var transducer จะถูกติดตั้งรวมในชุดเดียวกัน โดยแตละ transducer จะ
เป,นแบบ 3 เฟส 4 สาย วัดได 2 สัญญาณ และถูกออกแบบใหใชกับการวัดและสงขอมูล
ทางไกล
Loss-of Potential Alarm
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟา ตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร
Test Switches
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ watt/var transducer ตองมี test switch แยก
จากกัน เพื่อใชในการทดสอบการทํางานของอุปกรณKดังกลาวรวมกับ external source
หรือ CT / VT (ใช multipole test plug)
Power Supply for Metering Equipment
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟเสริม (auxiliary power supply) ที่นาเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณKในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวามาตรวัดพลังงาน
ไฟฟาทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา
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CCA2-P

FORM OF GENERATOR PARAMETERS
ประกอบดวยแบบฟอรKมดังตอไปนี้
a) Generator Models and Parameters for Combined Cycle Power Plant
i. GENROU, Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation)
ii. IEEEST, IEEE Stabilizing Model
iii. SCRX, Bus Fed or Solid Fed Static Exciter
iv. GAST2A, Gas Turbine Model
v. Generator Transformer
vi. TGOV1, Steam Turbine - Governor
b) Generator Models and Parameters for Thermal Power Plant
i. GENROU, Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation)
ii. IEEEST, IEEE Stabilizing Model
iii. SCRX, Bus Fed or Solid Fed Static Exciter
iv. IEEEG1, IEEE Type 1 Speed Governing Model
v. Generator Transformer
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a) Generator Models and Parameters for Combined Cycle Power Plant
GENROU
Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation)
This model is located at system bus#
machine
#
This model uses CONs starting with #
and STATEs starting with
#
The machine MVA is
for each of
units =
MBASE
ZSCORCE for this machine is
+j
the above MBASE
CONs
J
J+1
J+2
J+3
J+4
J+5
J+6
J+7
J+8
J+9
J+10
J+11
J+12
J+13

#

Value

IBUS,
I.
J,
K,
on

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

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

#

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

Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, X”q, Xl, H, and D are in pu,
machine MVA base.
X”q must be equal to X”d
IBUS, ‘GENROU’, I, T’do, T”do, T’qo, T”qo, H, D, Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, Xl, S(1.0), S(1.2)/
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IEEEST
IEEE Stabilizing Model
This model is located at system bus
machine
This model uses CONs starting with
and STATEs starting with
and VARs starting with
and ICONs starting with

ICONs

# Value

IC

#
#
#
#
#
#

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

Description

STATEs

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

IC+1

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

#

Value

#

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

VARs
L
L+1

Description

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

#

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

*If T5 equals 0., sT5 will equal 1.0.
BUS, ’IEEEST’, I, ICS, IB, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, KS , LSMAX, LSMIN, VCU,VCL/

CCPA-6

st

Description
Memory
Derivative of pu bus
voltage

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

CCPA-7

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

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

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

#

Value

#
#
#
#

IBUS,
I.
J,
K,

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

STATEs
K
K+1

#

Description
First integrator
Second integrator

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

CSWITCH = 0
EMAX

VREF
+
EC(pu)

-

1+TAs
1+TBs

K
1+TEs

+
VS

CSWITCH = 1

Et

1.0
Ebridge
X
LadIfd

EMIN

VS = VOTHSG + VUEL + VOEL

CCPA-8

Negative
Current Logic

EFD

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

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

#

Value

#
#
#
#
#

IBUS,
I.
J,
K,
L,

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

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

#

Value

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

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

#

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

VARs
L
L+1
L+2
L+3

#

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

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

CCPA-9

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

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

CCPA-10

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

Generator Transformer
Generator Transformer Number :

Manufacturing By:
No. of Phase
Connection (vector group)
No. of Winding
Frequency (Hz)
MVA Rating
BIL (HV/HVN/LV) kV
Type of Cooling
Rating Voltage (kV)
H.V. Winding
L.V. Winding
T.V. Winding
% Impedance Voltage

Max. Tap

Rated Tap

Min. Tap

(kV)

(kV)

(kV)

(At Base MVA)

H.V. to L.V.
H.V. to T.V.
L.V. to T.V.
On Load Tap-Changing
On Load Tap-Chang at

High Volt

At Tap No.

Maximum Voltage (kV)

At Tap No.

Minimum Voltage (kV)

CCPA-11

Low Volt

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

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

#

Value

#
#
#
#
for each of
+j

IBUS,
I.
J,
K,
on

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

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

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

CCPA-12

#

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

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

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

IC+1
Note:

# Value

#
#
#
#
#
#

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

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

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

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

#

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

VARs
L
L+1

#

Description
Memory
Derivative of pu bus voltage

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

CCPA-13

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

CCPA-14

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

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

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

#

Value

#
#
#
#

IBUS,
I.
J,
K,

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

STATEs
K
K+1

#

Description
First integrator
Second integrator

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

CSWITCH = 0
EMAX

VREF
+
EC(pu)

-

1+TAs
1+TBs

K
1+TEs

+
VS

EMIN

VS = VOTHSG + VUEL + VOEL

CCPA-15

CSWITCH = 1

Et

1.0
Ebridge
X
LadIfd

Negative
Current Logic

EFD

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

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

#

Value

IBUS,
I.
JBUS,
M,
J,
K,
L,

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

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

#

VARs
L
L+1

#

Description
First governor integrator
Governor output
First turbine integrator
Second turbine integrator
Third turbine integrator
Fourth turbine integrator
Description
Reference
Internal memory

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

CCPA-16

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

CCPA-17

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

Generator Transformer
Generator Transformer Number :

Manufacturing By:
No. of Phase
Connection (vector group)
No. of Winding
Frequency (Hz)
MVA Rating
BIL (HV/HVN/LV) kV
Type of Cooling
Rating Voltage (kV)
H.V. Winding
L.V. Winding
T.V. Winding
% Impedance Voltage

Max. Tap

Rated Tap

Min. Tap

(kV)

(kV)

(kV)

(At Base MVA)

H.V. to L.V.
H.V. to T.V.
L.V. to T.V.
On Load Tap-Changing
On Load Tap-Chang at

High Volt

At Tap No.

Maximum Voltage (kV)

At Tap No.

Minimum Voltage (kV)

CCPA-18

Low Volt

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ

CCA3-P
CCA3.1-P
CCA3.2-P
CCA3.3-P

ขอมูลตําแหนงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ขอมูลตําแหนงผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองประกอบดวย
คาพิกัด latitude และ longitude ของ Switchyard หนาโรงไฟฟา ในรูปแบบ Google
Earth File (*.kmz)
แผนที่การเชื่อมโยงเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟา ถึง สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ.
รวมถึงระยะทาง
รูปแบบการจัดเรียงบัสที่ Switchyard หนาโรงไฟฟา เบื้องตน

CCPA-19

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CC-S

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-S

บทนํา

CC1.1-S

ในมาตรา 37 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝ,ายผลิตแหงประเทศไทย ระบุวา
“ผูใดสรางโรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกวายี่สิบเมกะวัตต3เพื่อใชเอง หรือที่มีกําลังผลิต
รวมกันสูงกวาหกเมกะวัตต3เพื่อขายพลังงานไฟฟาแกประชาชน ประสงค3จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟาของตนกับระบบไฟฟาของ กฟผ. การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ตอง
ยื่นคําขอและไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.กอน”
ดังนั้น ขอกํ าหนดเกี่ ยวกับ การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ ใชกั บผู ขอ
เชื่อมตอที่ประสงค3จะเชื่อมตอโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรกเป8นผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก (SPP) รวมทั้งผูเชื่อมตอที่เป8น SPP แตประสงค3ขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา
และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอภายในโรงไฟฟาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย
กฟผ. จะเป8นผูพิจารณาการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความมั่นคงระบบไฟฟาในภาพรวม ไมให
กระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ใชใน
การพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค การออกแบบรายละเอียดเทคนิค
ของอุปกรณ3ไฟฟาโรงไฟฟา และมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ3ไฟฟาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

CC1.2-S

CC2-S

วัตถุประสงค3

CC2.1-S

วัตถุประสงค3ของขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ มี
ดังนี้
(a) เพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกั บ
ระบบโครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพ
การใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ.
(b) เพื่อกําหนดขอกําหนดพื้นฐานอยางชัดเจน ครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอดาน
เทคนิคขั้นต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมทั้งรายละเอียดทาง
เทคนิคของอุปกรณ3ไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งที่จุดเชื่อมตอ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอื่นๆ และระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ.
(c) เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟาขนานกับระบบโครงขาย
ไฟฟาเป8นไปดวยความปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
(d) เพื่อกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกัน และมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ภายในโรงไฟฟาใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CCS-1
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CC3-S

คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3.1-S

กฟผ. จะดําเนินการเพื่อใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดเชื่อมตอ เป8นไปตามเกณฑ3การปฏิบัติการ
ดังตอไปนี้
(a) ความถี่ระบบไฟฟา เทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง
50.5 Hz (ยกเวนกรณีที่มีเหตุผิดปกติ คาความถี่อาจมีความเบี่ยงเบนมากกวา ±0.5 Hz)
(b) คาแรงดันระบบไฟฟา เทากับ 1.0 p.u. และจะรักษาระดับแรงดันใหอยูในชวง ±5% ของ
คาแรงดันของระบบไฟฟา (ยกเวนกรณีที่มีเหตุผิดปกติ คาแรงดันอาจมีความเบี่ยงเบน
มากกวา ±10%)
(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage จะเทากับ (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด
peak เป8นชวงระยะเวลาสั้นๆ)
ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกวา
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก
อันดับ แรงดันฮาร3มอนิก
(%)
(%)
(%)
5
2.0
3
2.0
2
1.0
7
2.0
9
1.0
4
0.8
11
1.5
15
0.3
6
0.5
13
1.5
21
0.2
8
0.4
17
1.0
>21
0.2
10
0.4
19
1.0
12
0.2
23
0.7
>12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)
ความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THDV) = 3%

(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage
Unbalance ไวตามตารางที่ 1.2 (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด peak เป8นชวงระยะเวลาสั้นๆ
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%)
ตารางที่ 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน
ระดับแรงดันไฟฟา
ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%)
230 kV หรือสูงกวา
0.8
69 และ 115 kV
1.4
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(e) แรงดันกระเพื่อม กฟผ.จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอ
ระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. และบริเวณที่มีความตองการไฟฟาซึ่งทําใหเกิดแรงดัน
กระเพื่อมนั้น จะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวา
ตารางที่ 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และคาความรุนแรงของไฟ
กะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลตอระบบไฟฟา ณ จุดใดๆ
ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม
Pst
Plt
115 kV หรือต่ํากวา
1.0
0.8
มากกวา 115 kV
0.8
0.6

CC3.2-S

สภาพการณ3ตางๆ ที่ยกเวนในขอ CC3.1-S อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบไมสามารถจัดหา active
power และ/หรือ reactive power ไดเพียงพอ หรืออาจมีเหตุการณ3ใดๆ ที่จัดวาเป8น Significant
Incident เกิดขึ้น ในสภาพการณ3ตางๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ในการรักษา
สภาวะระบบใหเป8นไปตามเงื่อนไขในขอ CC3.1-S
(หมายเหตุ :
• Incident หมายถึง เหตุการณ3ที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้น และเหตุการณ3นี้สงผลให กฟผ.ไม
สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานตางๆที่ กฟผ. ใชในการวางแผนและการดํ าเนิ นงานดาน
ระบบไฟฟา หรือเป8นเหตุการณ3ที่สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ
• Significant Incident หมายถึง Incident ที่ กฟผ. พิจารณาแลววา จะสามารถสงผลให
ระบบไฟฟาทั้งหมดหรือบางสวน เกิดสภาวะไมปกติ ไมปลอดภัย หรือไมมีเสถียรภาพ หรือ
สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บรายแรง
กรณี Significant Incident ที่สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ แตไมมีผลกระทบตอ System จะไม
พิจารณาเป8นการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเงื่อนไขในขอ CC3.2-S นี้)

CC4-S

ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ

CC4.1-S

การยื่นขอมูลการพิจารณาการเชื่อมโยงระบบโครงขายไฟฟา
ภายหลัง กฟผ. ประกาศรับซื้อไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ยื่นคํารองและขอเสนอขอขายไฟฟาแก กฟผ. ได ดังนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการยื่น
รายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ3ใหแก กฟผ. เพื่อใชเป8นขอมูลการพิจารณาการเชื่อมโยง
ระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2-S และ CCA5-S)
ในกรณี ที่มีก ารเชื่ อมตอผานระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝ, า ยจํ า หนาย ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู
เชื่อมตอมีหนาที่สงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมโยงระบบจําหนายของการไฟฟาฝ,าย
จําหนายใหแก กฟผ. เพื่อใชเป8นขอมูลจุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
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CC4.2-S

CC4.3-S

CC4.4-S

CC4.4.1-S

รายละเอียดขอมูลที่ใชในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค
(a) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป8นผูสรางโรงไฟฟา ที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส
โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา อาทิเชน ถานหิน กwาซธรรมชาติ
กwาซชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ เป8นตน กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.1-S
(b) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป8นผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตย3ผลิตไฟฟา
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2-S
(c) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป8นผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟา กําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3-S
ทั้งนี้ เนื่องจากรายละเอียดขอมูล เทคโนโลยี การผลิตไฟฟาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมมาให
ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาโดยการเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพิ่มเติม
จะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และหากสงผลกระทบทําใหเกิดปxญหากับ
ระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเป8นผูรับผิดชอบทั้งหมด หากผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอไมแจงขอมูลดังกลาวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธิดําเนินการตาม
เงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ.
เพื่ อใหการเชื่ อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความมั่น คง ความปลอดภั ย และคุณภาพของระบบ
พลังงาน รวมถึงนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑ3
ตางๆ ที่ กฟผ. กําหนด เมื่อผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ3
ใหแก กฟผ. แลว
หลักเกณฑ3ที่ใชในการศึกษาระบบไฟฟา
พิจารณาตามศักยภาพระบบสงไฟฟา (Grid Capacity) ซึ่งครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้
(a) การศึกษาการไหลของกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study)
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study)
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟาแบบชั่วครู (Transient Stability Study)
กฟผ.จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อรองรับการเชื่อมตออยางมั่นคง และมี
ประสิทธิภ าพ บนพื้ นฐานใหมี การลงทุ นต่ํา สุด โดยหลั งจากการเชื่ อมตอ ระบบสงไฟฟา กฟผ.
จะตองรองรับเกณฑ3ตางๆ ดังนี้
เกณฑ3ทั่วไป (General Criteria)
กําหนดใหอุปกรณ3ไฟฟาในระบบทุกตัวตองทํางานอยูภายใตพิกัดปกติที่ภาวะปกติ และทํางานอยู
ภายใตพิกัดฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ3ที่มีอุปกรณ3ใดอุปกรณ3หนึ่งที่ถูกใชงานอยูในระบบแลวเกิดหลุด
ออกจากระบบ เชน สายสง 1 วงจร เกิ ด ลั ด วงจรแลวถู ก ปลดออกจากระบบ เป8 น ตน เรี ย ก
มาตรฐานความมั่นคงระบบไฟฟานี้วา “มาตรฐาน N - 1” (N - 1 Contingency)
ในการวางแผนระบบไฟฟา กฟผ. ไดกําหนดคาพิกัดที่ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินของอุปกรณ3
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CC4.4.2-S

CC4.4.3-S

CC4.5-S

ไฟฟาที่มีอยูในระบบภายหลังโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจายไฟฟาแลว ดังนี้
• คาขีดจํากัดแรงดันที่ภาวะปกติ อยูในชวง 98 ถึง 105 % ของคาปกติ
• คาขีดจํากัดแรงดันที่ภาวะฉุกเฉิน (N - 1 Contingency) อยูในชวง 92 ถึง 108% ของคา
ปกติ (0.92 – 1.08 PU)
โดยอุปกรณ3ไฟฟาที่ใชศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (N - 1) ไดแก สายสง หมอแปลง และเครื่องกําเนิดไฟฟา
เกณฑ3ในภาวะคงตัว (Steady – State Criteria)
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองรักษาระดับแรงดันไฟฟาใหไมเกินขีดจํากัดแรงดันที่
ภาวะปกติเมื่อระบบไฟฟา กฟผ. ทํางานที่ภาวะปกติ และรูปแบบของการไหลของกําลังไฟฟาใน
ระบบสงไฟฟาที่ ภ าวะปกติ ควรมี กํา ลั งไฟฟารี แอกที ฟสํ า รองสํ า หรั บ เครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟาเหลื อ
ประมาณ 40 เปอร3เซ็นต3 และเครื่องกําเนิดไฟฟาควรจะทํางานอยูภายในขีดจํากัดของกําลังไฟฟารี
แอกทีฟ ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟา นอกจากนี้การควบคุมแรงดันสามารถกําหนดได
จากเครื่องกําเนิดไฟฟา แท็ปหมอแปลงไฟฟา และการชดเชยกําลังไฟฟารีแอกทีฟ เพื่อใหมีคา
ความสูญเสียในระบบไฟฟานอยที่สุด
โดยเมื่ อ มี อุ ป กรณ3 ไ ฟฟาตั ว ใดตั ว หนึ่ ง หลุ ด ออกจากระบบไฟฟา โรงไฟฟาของผู ขอเชื่ อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองรักษาระดับแรงดันไฟฟาใหไมเกินขีดจํากัดแรงดันที่ภาวะฉุกเฉินไดโดยไมตองมีการ
แกไขระบบ แตสามารถใชอุปกรณ3ควบคุมอัตโนมัติแบบทํางานเร็ว รวมทั้งการตัดตออุปกรณ3ไฟฟา
รีแอกทีฟที่ใชควบคุมระดับแรงดัน เพื่อรักษาระบบไฟฟาไวได
กรณีที่เกิดเหตุการณ3ลัดวงจรในระบบไฟฟาภายหลังโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจาย
ไฟฟาเขาระบบไฟฟา กฟผ. จะตองทําใหคากระแสลัดวงจรที่แตละสถานีไฟฟาแรงสูงไมเกิน 85 %
ของคาพิกัดของอุปกรณ3ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ําสุดในแตละสถานีไฟฟาแรงสูงนั้นๆ
เกณฑ3ดานเสถียรภาพระบบไฟฟา (Stability Criteria)
โรงไฟฟาของผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอจะตองรั กษาเสถี ย รภาพระบบไฟฟา กฟผ. (Transient
Stability) เมื่อเกิดการลัดวงจรแบบสามเฟส บนสายสงวงจรใดวงจรหนึ่ง หรือ หมอแปลงชุดใดชุด
หนึ่ง และมีการปลดวงจรที่เกิดการลัดวงจรนั้น ภายในระยะเวลาที่กําหนดหลังเกิดการลัดวงจร
ดังนี้
4 ไซเคิล (80 มิลลิวินาที)
: สําหรับระบบ 500 กิโลโวลต3 ขึ้นไป
5 ไซเคิล (100 มิลลิวินาที) : สําหรับระบบ 230 กิโลโวลต3
7 ไซเคิล (140 มิลลิวินาที) : สําหรับระบบ 115 กิโลโวลต3
ขอบเขตงานความรับผิดชอบในการดําเนินการกอสราง
กฟผ. จะดําเนินการสรุปขอบเขตงานในการเชื่อมตอระบบโครงขายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
รวมถึงการปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ3เพิ่มเติม เชน Capacitor, SVC หรือ PSS เป8นตน ทั้งใน
อุปกรณ3โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอและการขยายระบบไฟฟาในสวนของ กฟผ. เพื่อ
ความมั่นคงของระบบไฟฟา โดย กฟผ. จะดําเนินการกอสรางระบบไฟฟาเพื่อเชื่อมตอเฉพาะจุด
เชื่อมตอในบริเวณพื้นที่ กฟผ. และ/หรือ เขตเดินสายไฟฟาของ กฟผ. สวนระบบการเชื่อมตอสวน
อื่นผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดําเนินการกอสรางเองตามมาตรฐานของ กฟผ. และ/หรือ การ
ไฟฟาฝ,ายจําหนาย
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CC4.6-S

CC4.7-S
CC4.7.1-S

CC4.7.2-S
CC4.7.3-S
CC4.8-S

CC4.9-S

การแจงคาใชจาย
กฟผ. จะแจงคาใชจายในการขออนุญาตเชื่ อมตอระบบโครงขายไฟฟา (เชน คาใชจายในการ
ขยาย/ปรับปรุงระบบสงไฟฟา คาออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งคาศึกษาระบบไฟฟา เป8นตน)
เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอพิจารณากอนทําสัญญา ทั้งนี้ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเป8นผู
รับภาระคาใชจายดังกลาวทั้งหมด
การทําสัญญาซื้อขายไฟฟาในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ภายหลัง กฟผ. แจงอนุญาตใหเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาพรอมแจงคาใชจายในการขออนุญาต
เชื่อมตอระบบโครงไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ตางๆ ที่เป8นเงื่อนไขใน
การทําสัญญาซื้อขายไฟฟา ใหครบถวนตามประกาศและระเบียบการรับซื้อไฟฟาในคราวนั้นๆ กอน
ดําเนินการทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองสามารถดําเนินโครงการใหสําเร็จตามกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาที่
ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา
กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันเริ่มตน First Energization โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของแผนงานกอสรางระบบ ซึ่งหากไมแลวเสร็จตามแผน การเชื่อมตอโรงไฟฟาเขาระบบจะสงผล
กระทบตอความมั่นคงระบบโครงขายไฟฟา
การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเชื่อมตอ
ผู ขอเชื่ อ มตอ/ผู เชื่ อ มตอทุ กรายตองปฏิ บั ติ ค รบตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใน ขอกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา หัวขอ การเตรียมความพรอมเพื่อรับไฟฟาจากระบบโครงขาย
ไฟฟาครั้งแรก (First Energization) ดังนี้
(a) ผูเชื่อมตอจะตองนําสงขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ3ไฟฟาที่จะเชื่อมตอเขา
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟผ. ให กฟผ. พิจารณาลวงหนากอนกําหนดวันเริ่มตนการรับไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาครั้งแรก ไมนอยกวา 60 วัน
(b) ผูเชื่อมตอจะตองนําสงขอมูลคุณลักษณะอุปกรณ3ไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอ ให กฟผ.
พิจารณาลวงหนากอนกําหนดวันเริ่มตนการรับไฟฟาจากระบบครั้งแรกไมนอยกวา 60 วัน
และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลังจากที่นําสงแลว ผูเชื่อมตอจะตองสงขอมูลลาสุดให
กฟผ. ทราบทันที ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลังวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาตามสัญญา
(c) กฟผ. จะพิ จารณาแจงผลใหผู เชื่ อมตอทราบภายใน 45 วั น หลั งจากไดรับ ขอมูล ของผู
เชื่อมตอครบถวน
ทั้งนี้หากผูเชื่อมตอนําสงขอมูลไมครบถวนตามกําหนดระยะเวลา กฟผ. จะไมอนุญาตใหผูเชื่อมตอ
ทําการรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก จนกวาผูเชื่อมตอจะนําสงขอมูลขางตนครบถวน
และ กฟผ. ไดพิจารณาตามกําหนดระยะเวลาขางตนแลว
เพื่อใหมั่นใจไดวา เมื่อเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาแลว ความมั่นคง ความเชื่อถือได ความ
ปลอดภัย และคุณภาพไฟฟา ยังคงเป8นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
การยกเลิกการอนุญาตเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
หากผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมสามารถดําเนินโครงการใหสําเร็จตามกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
รวมทั้งในกรณีที่ผูขอเชื่ อมตอ/ผูเชื่ อมตอไมปฏิบัติ ตามเงื่ อนไขสํ าคัญในขอกํ าหนดเกี่ย วกับ การ
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เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ อันเป8นเหตุให กฟผ. ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา
ดังนั้น กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอ นับจากวันที่ กฟผ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา

CC5-S

ขอกําหนดอุปกรณ3โรงไฟฟา

CC5.1-S

อุปกรณ3โรงไฟฟา หมายถึง อุปกรณ3และเครื่องจักรตางๆ ที่โรงไฟฟาเป8นเจาของ โดยมีการเชื่อมตอ
เขากั บ ระบบไฟฟา และเป8 น อุ ป กรณ3 ที่จํ า เป8 น ตองใชในกระบวนการผลิ ต ควบคุ ม หรื อ วั ด คา
พลังงานไฟฟาที่โรงไฟฟาจายเขาระบบ
อุปกรณ3โรงไฟฟา จะตองเป8นไปตามขอกําหนดตาม CC5-S ดังนี้
ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ3
อุปกรณ3โรงไฟฟาทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึงมีการบํารุงรักษาที่
สอดคลองตาม Prudent Utility Practice และตองสามารถทํางานไดเป8นปกติภายใตสภาวะ
เงื่อนไขของระบบ ตามที่กําหนดไวใน CC3.1-S
นอกเหนือจากที่ระบุไวใน CC5.2.1-S อุปกรณ3โรงไฟฟาทุกรายการจะตองเป8นไปตามขอกําหนด
และ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
(a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices, power
transformers, voltage transformers, reactors, current transformers, surge
arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps, coupling
devices, external heavy polluted condition insulation และ insulation
coordination จะตองสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเวนบาง
อุปกรณ3ซึ่งมีการระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอื่น
(b) อุปกรณ3ตางๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากที่ซึ่งผานการรับรองตามขอกําหนด
การรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาที่ กฟผ. ยอมรับ
ขอกําหนดอุปกรณ3สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท
ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ตองออกแบบ จั ด หาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ3 โ รงไฟฟาที่ จ ายไฟฟาไดตาม
คุณลักษณะดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณ3ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal
Unit: RTU) และระบบสื่อสาร เพื่อใชในการเชื่อมตอ RTU ของผูขอใชบริการกับระบบ
ควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย3
ควบคุมระบบไฟฟา ตาม Input-Output ที่ กฟผ. กําหนด รวมทั้งทดสอบการเชื่อมตอ RTU
กับ SCADA ของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา โดยผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป8นผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(b) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองมี อุปกรณ3ควบคุ มการทํา งานเพื่อปองกันการจายไฟฟาเขาสู
ระบบไฟฟาของการไฟฟา ในขณะที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาไมมีไฟฟา โดยตองสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา

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

CC5.3-S
CC5.3.1-S
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CC5.4-S
CC5.4.1-S

(c) กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจายไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟา ใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เป8นรายๆ ไป
(d) ติดตั้งอุปกรณ3เพื่อใหสามารถ Synchronization กับ Generator Breaker หรือ จุดเชื่อมตอ
ระบบที่กําหนด
(e) ตั้งคา Setting ของ Under-Frequency Relay ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ กฟผ.
เพื่อใหระบบ Under-frequency Load Shedding ของการไฟฟาทํางานกอนการปลด
โรงไฟฟา ในกรณีที่เกิดเหตุการณ3ขาดกําลังผลิตในระบบของการไฟฟา เพื่อไมใหการควบคุม
ความถี่ของระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟามีผลกระทบมากขึ้น
(f) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดเตรียมระบบควบคุมตัวประกอบกําลัง เพื่อใชในการรักษา
ระดับแรงดันใหอยูในเกณฑ3ที่กําหนด หรือตามที่ศูนย3ควบคุมระบบไฟฟาของ กฟผ. สั่งการ
(g) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ที่จุด
เชื่อมตอ เกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป‰ 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม
CCA6-S โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑ3ดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุด
ตอไป
(h) ตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพื่อมที่จุดเชื่อมตอ เกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่
กํ า หนดไวใน ขอกํ า หนดกฎเกณฑ3 แ รงดั น กระเพื่ อ มเกี่ ย วกั บ ไฟฟาประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม CCA7-S โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนด
กฎเกณฑ3ดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
ขอกําหนดอุปกรณ3สําหรับโรงไฟฟา ชนิดที่ไมใชอุปกรณ3 Inverter
ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ตองออกแบบ จั ด หาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ3 โ รงไฟฟาที่ จ ายไฟฟาไดตาม
คุณลักษณะดังนี้
(a) ตองสามารถทํางานไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟา ภายใตเงื่อนไขของความถี่ในระบบ
ไฟฟาดังตอไปนี้
• กรณีความถี่ไมอยูในชวง 49.25 - 50.75 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพื่อทําใหความถี่ของระบบไฟฟากลับมา
อยูที่ 50.00 ± 0.5 Hz โดยในชวงเวลาดังกลาวผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะไดรับการ
ยกเวนจากเงื่อนไขที่เกี่ยวของหลังวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
• กรณีความถี่ต่ํากวา 48.00 Hz หรือสูงกวา 51.00 Hz ตอเนื่องเกิน 1 นาที ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถตั ดการเชื่ อมโยงโรงไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจากระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟาไดโดยไมถือเป8นสาเหตุของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• กรณีความถี่ต่ํากวา 47.90 Hz หรือสูงกวา 51.10 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาได
โดยไมถือเป8นสาเหตุของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
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(b) สามารถเดินเครื่องไดตอเนื่อง และจะรักษาระดับแรงดันใหอยูในชวง ±5% ของระดับแรงดัน
ปกติ (ยกเวนกรณีที่มีเหตุผิดปกติ คาแรงดันอาจอยูในชวง ±10%)
(c) รักษา Power Factor ไดในชวง 0.85 นําหนา และ 0.85 ลาหลัง ณ จุดเชื่อมตอ ทั้งนี้
โรงไฟฟาตองจายหรือรับ reactive power เพื่อรักษาแรงดันไฟฟาที่จุดเชื่อมตอใหเหมาะสม
กับความตองการของ reactive power ใน ระบบโครงขายแตละชวงเวลา
(d) ติดตั้ง Power System Stabilizer และตองมีการปรับแตงอยางเหมาะสมโดยพิจารณา
รวมกับการไฟฟา เพื่อลด oscillation ของเครื่องกําเนิดไฟฟาและของระบบโครงขายไฟฟา
ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอที่มีกําลังผลิตติดตั้งสูงกวา 50 MW
ขอกําหนดพิเศษของเครื่องกําเนิดไฟฟา ชนิดที่ใชอุปกรณ3 Inverter
ขอกําหนดนี้ ใชเป8นแนวทางปฏิบัติสําหรับการพิจารณารายละเอียดในการเชื่อมตอโรงไฟฟาที่ใช
Inverter ในกระบวนการผลิตไฟฟา (เชน กังหันลมประเภท Full-Converter หรือ DFIG หรือ
เซลล3แสงอาทิตย3 เป8นตน) เขากับระบบโครงขายไฟฟา
ผลกระทบที่ จะเกิด ขึ้น กั บระบบโครงขายไฟฟาจะขึ้ น กับ บริ เ วณของโครงขายไฟฟาที่ โรงไฟฟา
เชื่อมตอ ดังนั้นการไฟฟาจะทําการพิจารณาเป8นรายๆไป ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟา
เพื่อใหอุปกรณ3โรงไฟฟา หรือระบบผลิตไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ มีคุณภาพสอดคลองกับ
แบบจําลองทางคอมพิวเตอร3ที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ไดจัดสงให กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ
เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟา ดังนั้น ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดสงรายละเอียดผลการ
ทดสอบคาพารามิเตอร3ที่สําคัญและวิธีการทดสอบเทคโนโลยีที่ระบบผลิตไฟฟาสามารถทําได ตามที่
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเลือกใช จากสถาบันหรือหนวยงานทดสอบที่นาเชื่อถือ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(a) ระบบผลิตไฟฟาจะตองผานการทดสอบจากหองทดสอบที่ กฟผ. ยอมรับ
(b) หองทดสอบตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานหองทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผาน
การตรวจสอบสอบจากหนวยงาน/สถาบันที่เป8นกลางในประเทศที่ กฟผ. ยอมรับ
(c) ระบบผลิตไฟฟาที่ผานการทดสอบจากหองทดสอบในตางประเทศตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองผลการทดสอบจากหนวยงาน/สถาบัน ที่เป8นกลางในประเทศหรือ กฟผ. กอน
ในกรณี ที่ผ ลการทดสอบคาพารามิ เ ตอรที่ สํ า คั ญไมตรงกั บ แบบจํ า ลองทางคอมพิ ว เตอรที่ ผู% ข อ
เชื่อมตอ/ผู%เชื่อมตอได%จัดสงให% กฟผ. พิจารณาการเชื่อมตอ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ให%ผู%ขอเชื่อมตอ/ผู%
เชื่อมตอต%องปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ2าดังกลาวให%อยูในเกณฑที่ กฟผ. ยอมรับ หรือในบางกรณี ผู%ขอ
เชื่อมตอ/ผู%เชื่อมตอต%องรับผิดชอบการปรับปรุงระบบไฟฟ2าที่ได%รับผลกระทบจากคาพารามิเตอรที่
สําคัญ ของระบบผลิ ตไฟฟ2าที่ ผู%ขอเชื่อมตอ/ผู%เชื่ อมตอ ได%เปลี่ยนแปลงไป โดย กฟผ. เป6น ผู%แจ% ง
คาใช% จ ายในการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ2 า ในสวนของ กฟผ. ผู% ข อเชื่ อ มตอ/ผู% เ ชื่ อ มตอต% อ งเป6 น
ผู%รับผิดชอบคาใช%จายในการปรับปรุงระบบไฟฟ2าดังกลาว และหากมีขอบเขตการปรับปรุงระบบ
ผลิตไฟฟ2าในสวนของผู%ขอเชื่อมตอ/ผู%เชื่อมตอ กฟผ. จะแจ%งให% ผู%ขอเชื่อมตอ/ผู%เชื่อมตอ ดําเนินการ
ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ2า ซึ่งผู%ขอเชื่อมตอ/ผู%เชื่อมตอ ต%องดําเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ2าให%
แล%วเสร็จกอนการจายไฟฟ2าเข%าระบบ
การดําเนินการดังกลาว อาจสงผลให%ผู%ขอเชื่อมตอ/ผู%เชื่อมตอไมสามารถจายไฟฟ2าเข%าระบบทัน
กําหนดวันรับไฟฟาจากระบบโครงขายไฟฟา ซึ่งไมถือเปAนเหตุสุดวิสัยตามสัญญา
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ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ตองออกแบบ จั ด หาและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ3 โ รงไฟฟาที่ จ ายไฟฟาไดตาม
คุณลักษณะดังนี้
(a) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟา โรงไฟฟาของ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองสามารถทํางาน
ได ภายใตเงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟาดังตอไปนี้
• กรณีความถี่ไมอยูในชวง 49.25 - 50.75 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองชวยระบบ
ไฟฟาโดยการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตไฟฟา เพื่อทําใหความถี่ของระบบไฟฟากลับมา
อยูที่ 50.00 ± 0.5 Hz
• กรณีที่ความถี่สูงกวา 51.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปรับลดกําลังผลิตดวย
สัดสวน 40% ตอ 1 Hz ของกําลังผลิตขณะนั้น (Gradient Reduced Power At 40
%/Hz Of The Instantaneously Available Power)
• กรณีความถี่ต่ํากวา 47.00 Hz หรือสูงกวา 52.00 Hz ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถ
ตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาได
(b) โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองสามารถปรับลดกําลังไฟฟาจาก 100% เหลือ
0% ได โดยสามารถปรั บ ลดกํ า ลั งไฟฟาอยางนอยครั้ งละ 10% ตอนาที ทั้ งนี้ กรณี ที่เ กิ ด
เหตุการณ3ผิดปกติในระบบโครงขายไฟฟาหรือเหตุการณ3ใดๆ ที่ กฟผ. พิจารณาแลวเห็นวามี
ผลกระทบตอความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบโครงขายไฟฟา กฟผ. จะแจงและ/
หรือสั่งการใหปรับลดกําลังไฟฟาไดตามความเหมาะสม
(c) สามารถเดินเครื่องไดตอเนื่อง เมื่อระดับแรงดันที่จุดเชื่อมตออยูในชวง 90% ถึง 110% ของ
ระดับแรงดันปกติ
(d) ไมปลดเครื่องออกจากระบบ เมื่อแรงดันจุดเชื่อมตอลดลงต่ํากวา 90% ของระดับแรงดันปกติ
หรือชวงที่แรงดันปรับเพิ่มขึ้นเพื่อเขาสูภาวะปกติหลังจากการ Clear Fault ตามเงื่อนไขดังรูป
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(e) จัดเตรียมระบบควบคุมแรงดัน (Voltage Regulation System, VRS) ซึ่งสามารถควบคุม
แรงดันที่จุดเชื่อมตอในภาวะปกติได โดยสามารถรักษา Power Factor ไดในชวง 0.9
นําหนา และ 0.9 ลาหลัง ณ จุดเชื่อมตอ ทั้งนี้โรงไฟฟาตองจายหรือรับ reactive power
เพื่ อ รั ก ษาแรงดั น ไฟฟาที่ จุ ด เชื่ อ มตอและ/หรื อ จายใหเหมาะสมกั บ ความตองการของ
Reactive Power ใน ระบบโครงขายแตละชวงเวลา โดย
• ระบบ VRS ตองสามารถใชงานไดตลอดเวลาที่โรงไฟฟาเชื่อมตอเขากับระบบของการไฟฟา
• VRS จะเป8นระบบทํางานโดยระบบ Closed Loop Control โดยคาแรงดันสามารถตั้งได
ในชวง 95% ถึง 105% ของ Rated Voltage ตามความตองการของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา
• VRS จะสามารถตั้งคา Droop ไดระหวาง 0% ถึง 10% และสามารถตั้งคาความเร็วในการ
เปลี่ยนแปลง Reactive Power ไดถึง 95% ของคาที่ตองการภายใน 0.1 - 1 วินาที
(f) ในสภาวะแรงดันต่ําโรงไฟฟาตองสามารถจาย Reactive Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟา
เต็มที่ โดยสามารถลดกําลังผลิตลงเป8นสัดสวนกับแรงดันที่ลดลงได และตองจาย Reactive
Power เขาสูระบบโครงขายไฟฟาไดตามปกติภายใน 1 วินาทีหลังแรงดันกลับเขาสูยานปกติ
หมอแปลงเชื่อมตอเขาระบบสง
Tap ของหมอแปลง (On-Load/Off-Load) จะตองออกแบบใหสามารถปรับเพื่อจาย Reactive
Power ไดตามชวงของ Power Factor ที่กําหนดจากต่ําสุดถึงสูงสุด
อุปกรณ3โรงไฟฟาที่ใชในการปลดโรงไฟฟา
(a) โรงไฟฟาจะตองติดตั้งอุปกรณ3เพื่อปลดเครื่องออกจากระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อ
ความมั่นคง
(b) โรงไฟฟาอาจถูกกําหนดใหปลดเครื่องออกจากระบบไฟฟาโดยอัตโนมัติจากการกําหนดหนาที่
หรือปลดโดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟาผาน Remote Control เพื่อความมั่นคงในระบบ
เมื่อโรงไฟฟาปลดออกโดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา จะไมขนานเครื่องกลับเขามาโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา
ระบบปองกัน
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณ3โรงไฟฟาตามมาตรฐานระบบปองกันของการไฟฟา
ในการปองกัน Fault ที่เกิดขึ้น ทั้งในดานของโรงไฟฟา และดานของการไฟฟา
คุณภาพไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัดเตรียมอุปกรณ3โรงไฟฟาใหสามารถจายไฟฟาไดตามมาตรฐานของ
การไฟฟา เกี่ยวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage Unbalance และ Resonance

REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอมูลการวางแผนดานปฏิบัติการ ซึ่งเป8นสวนหนึ่งของรายละเอียดขอมูลการวางแผน ที่ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเป8น ภายหลังจากที่โรงไฟฟาไดเริ่มจายไฟเขาระบบและทํา commissioning โดยคาที่ทํา
การปรั บ ปรุ ง ใหมจะเรี ย กวา Registered Operating
Characteristics ซึ่ ง จะสะทอนคา
ความสามารถจริงของเครื่อง สอดคลองตาม Prudent Practice
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CC7-S

ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับ โรงไฟฟา

CC7.1-S

ในการเชื่อมตอระหวางโรงไฟฟากับระบบสงของ กฟผ. จะใช circuit breaker ที่มีพิกัดการทน
กระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมตอ นั้น โรงไฟฟาสามารถขอให กฟผ.
จัดสงคากระแสลัดวงจร และคาพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซึ่งติดตั้งที่จุดเชื่อมตอใน
ปxจจุบันรวมถึงที่วางแผนในอนาคต คากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมตอ จะตองไมเกินกวา
(a) 63 kA หรือ 50 kA สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 500 kV และ 230 kV
(b) 40 kA สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 115 kV และ 69 kV
Generating Unit and Power Station Protection Arrangements
ระบบปองกันโรงไฟฟาและการเชื่อมตอเขากับระบบสงของ กฟผ. จะตองเป8นไปตามขอกําหนดขั้น
ต่ําที่ระบุไวใน CC7.2.2-S นี้ เพื่อลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ใหนอยที่สุดเมื่อเกิดเหตุ
ผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟา โดยมีรายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอเป8นไปตาม CCA4-S โดย
หากมีการปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมโยงดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป
Fault Clearing Time
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติที่อุปกรณ3โรงไฟฟาซึ่งตอตรงเขากับ
ระบบสงของ กฟผ. หรือ เหตุผิดปกติที่อุปกรณ3ระบบสงของ กฟผ. ซึ่งตอตรงเขากับอุปกรณ3
ของโรงไฟฟา โดยชวงเวลาดั งกลาวจะเริ่ มนับตั้ งแตเริ่มเกิ ดเหตุผิ ดปกติ จนถึง circuit
breaker สามารถดับอาร3กไดสนิท ซึ่งตองมีชวงเวลาไมเกินกวาขอกําหนดดังนี้
(i) 80 ms ที่ 500 kV
(ii) 100 ms ที่ 230 kV
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(b) ทั้ง โรงไฟฟา และ กฟผ. ตองจัดใหมีร ะบบปองกันสํา รอง (backup) เผื่อกรณี ที่ระบบ
ปองกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซึ่งระบบปองกันสํารอง ทั้งสองชุดนี้จะทํางาน
ประสานเพื่อใหสามารถทําการปลดวงจรเป8นลําดับขั้นได (discrimination) โดยระบบ
ปองกันสํารองของโรงไฟฟาจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ใน
ระหวางที่ระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลัง
ทําการ clear fault ที่เกิดขึ้นในระบบสง
นอกจากนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา จึง
ควรที่จะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวที่ 1.5 วินาที ซึ่งจะ
ทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารอง ของ กฟผ.
(c) circuit breaker ที่ทําหนาที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอโรงไฟฟา
เขากับระบบสง กฟผ. ที่จุดเชื่อมตอใดๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง circuit breaker failure
protection เพิ่ม ในกรณีเหตุการณ3ที่ circuit breaker ทํางานผิดพลาดไมสามารถตัด
กระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาที่กําหนด circuit breaker failure protection จะทําการ
สั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซึ่งอยูติดกับ circuit breaker ตัวที่ทํางานผิดพลาด
ดังกลาว เพื่อตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้

CC7.2-S
CC7.2.1-S

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

(i) 200 ms ที่ 500 kV
(ii) 200 ms ที่ 230 kV
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(d) Target Dependability Index ของระบบปองกันตองไมต่ํากวา 99.5% คานี้เป8นการวัด
ความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนที่เกิดความ
ผิดปกติไดสําเร็จ
การจัดเตรียมอุปกรณ3
ขอกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณ3ในระบบปองกันสําหรับการเชื่อมตอเขาระบบ กฟผ. มีดังนี้
Transmission Line Protection
(a) ในระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูง 500 kV จะตองติดตั้ง primary pilot relaying
systems จํานวน 2 ระบบ ซึ่งใชชองการสื่อสาร (communication link) ที่หลากหลายเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงใหกับ primary pilot relaying systems ดังกลาว
Relay Line Terminal Utilizing Current Differential Protection (Primary 1)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป8น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบใหมี communication link ที่
สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่
เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย communication
link ดังกลาวจะใชเป8น fiber optic cable
Distance Protection (Primary 2)
ระบบการปองกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection zone
เป8น 3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay สําหรับตั้งหนวงเวลา
การสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance relayตองสามารถใช
งานไดกับอุปกรณ3ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการสั่งปลด
circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของ zone ที่เกิดความผิดปกติ ออกจากระบบพรอม
กัน ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ Scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะ
ปรับตั้งเป8นแบบ permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching
สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized directional overcurrent
relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเป8น backup protection ใหกับ
ระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว
ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2
ชองสําหรับแตละ distance relay เพื่อใชกับ pilot distance protection 1 ชองทาง และ
pilot directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง
distance relay จะตองมีฟxงก3ชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator
ในตัว
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กรณีที่ระบบมี impedance ratio (ZS /ZL) เทากับหรือมากกวา 4 , ระบบปองกัน Primary
2 จะเป8น current differential protection scheme
Current Differential Protection (Primary 2)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป8น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น
backup protection
แตละ current differential relay system จะใช fiber optic cable เป8น
communication link ในการรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสอง
ขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทําการ trip หรือ reclose circuit
breaker ไดทั้งแบบ single pole และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three
pole จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ในการ close circuit
breaker
Direct Transfer Tripping System
แตละ primary protection จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer tripping เพื่อสั่งปลด
circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่ง ใหปลดออกจากระบบไดทันที โดยใช
transmitter จํานวนทั้งหมด 2 ตัว โดยในแตละ transmitter จะตองมี 2 ชองการสื่อสาร
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
- Line Terminal Overvoltage Protection
เมื่อ line terminal overvoltage protective relaying system ทํางาน จะสง
คําสั่ง trip ผานชองการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ที่อยูระยะไกลที่ปลายอีก
ดานหนึ่ง และสั่ง lockout การทํางาน reclosing (ทั้งแบบอัตโนมัติหรือ manual)
- Breaker Failure Protection
- Circuit Breaker Open Protection
ในเหตุการณ3ที่ปลายสายสงดานหนึ่งเป•ด direct transfer trip scheme จะสง
สัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ที่อยูปลายอีกดานหนึ่งของสายสง โดยมี
circuit breaker auxiliary contact (52b) ของปลายสายสงดานเป•ดควบคุมการ
ทํางานดังกลาว
รีเลย3ปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเป8นรีเลย3จากผูผลิตที่แตกตางกัน
(b) ในระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูง 230 kV จะตองติดตั้ง primary pilot relaying
systems จํานวน 2 ระบบ ซึ่งใชชองการสื่อสาร (communication link) ที่หลากหลายเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงใหกับ primary pilot relaying systems ดังกลาว
Relay Line Terminal Utilizing Current Differential Protection (Primary 1)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป8น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบใหมี communication link ที่
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สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่
เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย communication
link ดังกลาวจะใชเป8น fiber optic cable
Distance Protection (Primary 2)
ระบบการปองกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection zone
เป8น 3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay สําหรับตั้งหนวงเวลา
การสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance relayตองสามารถใช
งานไดกับอุปกรณ3ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพื่อชวยในการสั่งปลด
circuit breaker ที่อยูปลายทั้งสองขางของสายสงที่เกิดความผิดปกติ ออกจากระบบพรอม
กัน ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองระบุ scheme การทํางานระบบปองกันในสวนนี้วาจะ
ปรับตั้งเป8นแบบ permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching
สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized directional overcurrent
relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเป8น backup protection ใหกับ
ระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว
ชองการสื่อสารของระบบปองกันแบบนํารอง (pilot protection) จะตองจัดใหมีจํานวน 2
ชองทางสําหรับแตละ distance relay เพื่อใชกับ pilot distance protection 1 ชองทาง
และ pilot directional earth fault protection อีก 1 ชองทาง
distance relay จะตองมีฟxงก3ชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line fault locator
ในตัว
กรณีที่ระบบมี impedance ratio (ZS /ZL) เทากับหรือมากกวา 4 , ระบบปองกัน Primary
2 จะเป8น current differential protection scheme
Current Differential Protection (Primary 2)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป8น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น
backup protection
แตละ current differential relay system จะใช fiber optic cable เป8น
communication link ในการรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสอง
ขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว
แตละ primary pilot relaying system ตองสามารถทําการ trip หรือ reclose circuit
breaker ไดทั้งแบบ single pole และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three
pole จะตองมี synchronism check relay ทํางานรวมกับ recloser ในการ close circuit
breaker
ในระบบปองกันนํารอง Primary 2 ตองจัดใหมี direct transfer tripping system สําหรับ
สั่ ง ปลด circuit breaker ตั ว ที่ อ ยู อี กปลายดานหนึ่ งของสายสง แบบทั น ที โดยใช
communication link เดียวกันกับใน Primary 2 นี้
Direct Transfer Tripping System
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เฉพาะ primary 2 protection จะตองจัดใหมีระบบ direct transfer tripping เพื่อสั่งปลด
circuit breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่งของสายสง ใหปลดออกจากระบบได
ทันที โดยใช transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
- Breaker Failure Protection
รีเลย3ปองกัน Primary 1 และ Primary 2 จะตองเป8นรีเลย3จากผูผลิตที่แตกตางกัน
(c) ในระบบปองกันสายสงไฟฟาแรงสูง 115 kV จะตองติดตั้ง primary pilot relaying
systems จํานวน 1 ระบบ และ backup relaying system จํานวน 1 ระบบ
Relay Line Terminal Utilizing Current Differential Protection (Primary)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป8น
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น
backup protection
แตละ current differential relay system จะถูกออกแบบใหมี communication link ที่
สามารถรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่
เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ไดอยางรวดเร็ว โดย communication
link ดังกลาวจะใชเป8น fiber optic cable
Distance Protection (Backup)
ระบบการปองกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection zone
เป8น 3 ระดับ โดยใน distance relay แตละชุดจะตองมี timing relay สําหรับตั้งหนวงเวลา
การสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3
สําหรับการปองกัน ground faults ตองมี dual polarized directional overcurrent
relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ที่สามารถตั้งใหทํางานแบบตัดทันทีไดดวย
โดย directional overcurrent ground protection จะเป8น backup protection ใหกับ
ระบบสงเมื่อเกิด ground fault ดังกลาว
นอกจากนี้ distance relay จะตองมีฟxงก3ชัน out of step blocking รวมถึงติดตั้ง line
fault locator ในตัว
กรณีที่ระบบมี impedance ratio (ZS /ZL) เทากับหรือมากกวา 4 , backup protection
จะใชเป8น current differential protection scheme
Current Differential Protection (Backup)
แตละ relay line terminal จะใช current differential protection scheme เป8น
backup protection และในแตละ current differential relay system จะใช fiber optic
cable เป8น communication link ในการรับ/สงสัญญาณปลด circuit breaker ตัวที่อยูที่
ปลายทั้งสองขางของสายสงเสนที่เกิด fault ออกจากระบบพรอมกัน (intertripping) ได
อยางรวดเร็ว
ทั้งระบบ primary และ backup relaying system ตองสามารถทําการ trip หรือ reclose
circuit breaker แบบ three pole ได โดยการ auto reclose จะตองมี synchronism
check relay ทํางานรวมกับ recloser ในการ close circuit breaker
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นอกจากนี้ ใน backup protection ตองจัดใหมี direct transfer tripping system สําหรับ
สั่ ง ปลด circuit breaker ตั ว ที่ อ ยู อี กปลายดานหนึ่ งของสายสง แบบทั น ที โดยใช
communication link เดียวกันกับใน backup protection
Direct Transfer Tripping System
ในระบบปองกันสํารองจะตองมี direct transfer tripping system สําหรับสั่งปลด circuit
breaker ที่อยูหางระยะไกลที่ปลายอีกดานหนึ่งของสายสง ใหปลดออกจากระบบไดทันที
โดยใช transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใชงานกับระบบปองกันดังนี้
- Breaker Failure Protection
รีเลย3ปองกัน Primary และ Backup จะตองเป8นรีเลย3จากผูผลิตที่แตกตางกัน

CC7.3.2-S

CC7.3.3-S
CC7.3.4-S
CC7.3.5-S
CC7.3.6-S

ใน power generation system จะตองมีการติดตั้งระบบรีเลย3ปองกันสําหรับการเชื่อมตอ
โรงไฟฟาเขาในระบบ ทั้งนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของรีเลย3ใน “EGAT Accepted
Relay List” เพื่อใหมั่นใจวารีเลย3ที่ กฟผ. และโรงไฟฟาเลือกใชงานในระบบปองกันดังกลาว
จะสามารถทํางานเขากันได
Circuit-breaker failure Protection
เป8นระบบที่มีการติดตั้งรีเลย3เพื่อตรวจจับการทํางานของ circuit breaker ซึ่งไมทําการ trip
ภายในเวลาที่กําหนดเมื่อเกิด fault ซึ่งในระบบนี้จะมีวงจรการทํางานที่ไปสั่ง trip circuit breaker
ตัวอื่นๆทุกตัวที่เกี่ยวของ เพื่อที่ทําการแยกสายสงที่เกิด fault ออกจากระบบ และตองมี lockout
relay ทําหนาที่ปองกันไมให circuit breaker reclose (automatic หรือ manual) จนกวาจะมี
การ reset lockout relay ใหม ในการตรวจจับ breaker failure จะใช instantaneous
overcurrent relays ทํางานรวมกันกับ timing relays เพื่อใหสามารถสั่งตัด circuit breaker ตัว
อื่นๆ ที่อยูระยะไกลไดทันที (เฉพาะตัวที่เกี่ยวของเทานั้น) ทั้งนี้ รีเลย3ที่ใชในงาน breaker failure
protection นี้จะตองแยกจากรีเลย3ในระบบปองกันอื่นๆ
Pole-slipping and Loss of Excitation Protection
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดใหมีระบบปองกันสําหรับ pole slipping และ loss of excitation
Metering System
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเงื่อนไข
ที่ระบุใน CCA1-S เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายเขาระบบ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองติดตั้ง Fault Recording System (FRS) เพื่อใชในการวิเคราะห3หา
เหตุผิดปกติ ทั้งนี้ กฟผ. ไดกําหนดรุนและชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพื่อให
มั่นใจวาอุปกรณ3ที่ กฟผ. และโรงไฟฟาเลือกใชงานในระบบดังกลาว จะสามารถทํางานเขากันได
คาเวลาที่ใชในระบบ FRS ตองถูกควบคุมใหใกลเคียงกับ Standard Time ใหมากที่สุด โดยมีการ
สงสัญญาณปรับเทียบเวลา (time synchronization signal) จากชุดรับสัญญาณเวลาระบบ
global positioning system (GPS)
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CC8-S

ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร

CC8.1-S

อุปกรณ3สื่อสารของโรงไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดใหมีระบบสื่อสารเพื่อใชในงานระหวางโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/
ผูเชื่อมตอ และระบบไฟฟาของ กฟผ. ผานเครือขายระบบสื่อสาร ซึ่งตองเป8นไปตามขอกําหนด
ตางๆ ดังนี้
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลระหวางโรงไฟฟาและศูนย3ควบคุม
ระบบไฟฟาดวยระบบ Real-time โดยติดตั้ง Remote Terminal Unit (RTU) ที่ใชกับ Protocol
ที่ไดรับการยอมรับจาก กฟผ. จํานวนไมนอยกวา 2 port (ไมนอยกวา 2 IP Address) ซึ่งสามารถ
ทํางานรวมกับระบบ Redundant Master System ของแตละ Control Center โดย RTU จะทํา
หนาที่รับสงขอมูลเพื่อให EGAT Control Center (NCC, BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและ
ควบคุมการทํางานของโรงไฟฟา และจะตองทําการเชื่อมโยงตอเขากับระบบของ กฟผ. โดยจุด
เชื่อมตอเขาระบบของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมตอนั้นใหเป8นไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
เพื่อการสงสัญญาณขอมูลของโรงไฟฟามายังศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา ตามแบบเลขที่ DW-COMD01-001-SPP-03 revision 0001 สําหรับ RTU แบบ IP ตามที่ระบุใน CCA3-S
การไฟฟาไมอนุญาตใหมีรูปแบบ Automatic Reclosing Scheme เชื่อมโยงกับระบบของการ
ไฟฟา และ ผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองจัดใหมีชองสัญญาณสําหรับระบบ Direct Transfer Trip
(DTT) ระหวางโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กและการไฟฟา ตามความจําเป8นในการใชงาน
เนื่องจาก Automatic Reclosing Schemes ของการไฟฟาจะมี Automatic Reclosing ที่ระบบ
สายสงและระบบสายปอนอากาศ ดั งนั้ น ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ตองแนใจวาสวิ ทซ3 ตั ด ตอน
อัตโนมัติของ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะปลดการจายไฟออกกอนที่ Automatic Reclosing ของ
การไฟฟาจะทํางาน เพื่อปองกันการเกิดสภาวะ Out of Synchronism หากการพิจารณาเห็นควร
ตองปรับปรุงวิธีการ Reclosing หรือเพิ่มเติมอุปกรณ3 เชน อุปกรณ3 Direct Transfer Trip ระหวาง
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และการไฟฟาตามความเหมาะสม เป8นตน ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม การไฟฟาจะไมรับผิดชอบความเสียหายตอผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอเนื่องจากการ Reclosing นี้
ผู ขอเชื่ อ มตอ/ผู เชื่ อ มตอ ตองติ ด ตั้ ง ชองทางการการสื่ อ สารดวยเสี ย งสนทนา (Voice
communication) สําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ กฟผ. ดังนี้
(a) ตองมีระบบ Party line จะติดตั้งที่หองควบคุมของโรงไฟฟา เพื่อใชติดตอกับ operator
ของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟาและสถานีไฟฟาแรงสูงใกลเคียง
(b) ตองเชื่อมตอชุมสายโทรศัพท3 (PABX) ของโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ และ กฟผ.
เขาดวยกัน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 วงจร (รูปแบบของสัญญาณจะตองเป8นไปตาม
สัญญาณมาตรฐานในระบบโทรศัพท3ทั่วไป) ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จะตองจัดใหมีเลข
หมายโทรศัพท3ตอไปนี้
• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ สําหรับ Operator ที่หองควบคุมของ
โรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เพื่อติดตอกับศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 เลข
หมายสําหรับแตละหองควบคุม

CC8.1.1-S

CC8.1.2-S

CC8.1.3-S
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• เลขหมายจากชุมสายของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับตอ
เครื่อง Fax ที่หองควบคุมของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
• ระบบโทรศัพท3จากผูใหบริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแตละหองควบคุม
ของโรงไฟฟาผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสาร
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองดูแลใหคาความพรอมใชงานไดของระบบสื่อสารที่กลาวมาขางตน มี
คาไมต่ํากวา 99.9% ของเวลาใชงาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟาของ
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่ อมตอเกิ ดขัดของ และไมไดรับการแกไขหลังจากไดรับเอกสารแจงเตือนจาก
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไดแจงแผนการดําเนินการแกไขให
กฟผ. พิจารณา และ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกลาวแลว แตผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอไมดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ขอมูลและการแสดงผล
เพื่อใหสามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอ ตองจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา (Power quality meter) ที่มีคุณสมบัติ
เป8นไปตามขอกําหนดของ กฟผ. ณ ตําแหนงจุดเชื่อมตอของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
ดังนั้ นผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองจัด หา ออกแบบ และติดตั้ งระบบ Monitoring Systems
สําหรับเก็บบันทึกขอมูลคุณภาพไฟฟา ซึ่งไดแกขอมูล แรงดันไฟฟา, กระแสไฟฟา, ความถี่ไฟฟา,
กําลังไฟฟา, ตัวประกอบกําลัง, THDv, THDi, Pst และ Plt เป8นตน โดย กฟผ. จะตองสามารถ
เรียกดูขอมูลคุณภาพไฟฟาในรูปแบบเวลาจริง (Real Time) ผานระบบสื่อสาร ซึ่งผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอเป8นผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด
ขอมูลแสดงผลจะแสดงบนระบบคอมพิวเตอร3ควบคุมของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟาและศูนย3การ
ไฟฟาฝ,ายจําหนายกรณีเชื่อมโยงเขาระบบของการไฟฟาฝ,ายจําหนาย เทานั้น หามมิใหมีระบบการ
แสดงขอมูลแยกเป8นเอกเทศ โดยขอมูลที่สงมายังศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา ประกอบดวย
(a) Active Power (MW)
(b) Reactive Power (MVAr)
(c) Voltage (kV)
(d) Status ของ Circuit Breaker ทั้งหมด ที่เชื่อมโยงระหวางโรงไฟฟาของ SPP กับ การไฟฟา
(e) Status ของ Ground Disconnecting Switch
(f) Status ของ Generator Circuit Breaker ตามสัญญา
(g) ขอมูลอื่นๆ ที่ กฟผ. จําเป8นตองใชในการควบคุมระบบไฟฟา
ผู เชื่ อ มตอ/ผู ขอเชื่ อ มตอ ที่ ใ ชพลั ง งานแสงอาทิ ต ย3 ห รื อ พลั ง งานลมผลิ ต ไฟฟา ตองจั ด ทํ า การ
พยากรณ3กํา ลั งผลิตไฟฟา และติ ดตั้ งอุ ป กรณ3 สํ า หรับ จั ด สงขอมู ล กํ า ลังผลิ ตไฟฟาที่ พยากรณ3 ได
รวมถึงขอมูลที่ใชในการพยากรณ3 เชนความเขมแสงอาทิตย3 หรือ ความเร็วลม เป8นตน เป8นราย 15
นาที เพื่อให กฟผ. สามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดตามที่รองขอ
(a) Voltage Transformer (VT), Current Transformer (CT) และ Transducer ใหติดตั้ง VT
และ CT ที่มีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนย3จุดหา (±0.5%)
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สําหรับแตละ Feeder รวมทั้งติดตั้ง Transducer สําหรับขอมูลตาม CC8.1-S โดยชนิดของ
Transducer นั้นใหใชชนิด Output 4-20 mA หรือ Output ±1 mA ซึ่งขึ้นอยูกับตําแหนง
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ3 ว าอยู ในโรงไฟฟาหรื อสถานี ไ ฟฟา โดย Transducer ตางๆ ตองมี
มาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไมเกินรอยละบวกลบศูนย3จุดสาม (±0.3%)
(b) Watt/Var Transducers แตละ watt/var transducer จะถูกติดตั้งรวมในชุดเดียวกัน โดย
แตละ transducer จะเป8นแบบ 3 เฟส 4 สาย วัดได 2 สัญญาณ และถูกออกแบบใหใชกับ
การวัดและสงขอมูลทางไกล

CC9-S

CC9.1-S

CC9.2-S

CC9.3-S

CC9.4-S

ขอกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดเตรียมความพรอมในการควบคุมแรงดันแกศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา
โดยจะตองจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไวอยางนอย 4 Mode ดังนี้
Remote High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันดาน High Side ของ
Generator Transformer โดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ SCADA โรงไฟฟาจะตอง
จัดเตรียม Point Control And Monitor ทั้ง Analog และ Digital ใหครอบคลุมการใชงาน และ
ระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
Remote High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ดาน High Side ของ
Generator Transformer โดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ SCADA โรงไฟฟาจะตอง
จัดเตรียม Point Control And Monitor ทั้ง Analog และ Digital ใหครอบคลุมการใชงาน และ
ระบบสื่อสารจะตองมีทั้ง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA
Local High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันดาน High Side ของ Generator
Transformer โดยโรงไฟฟา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทําใหระบบสื่อสารหรือ
อุปกรณ3ตาง ๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา กับ โรงไฟฟาใชงานไมได โรงไฟฟา
จะตองสามารถควบคุมแรงดันดาน High Side ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟาเอง
โดยรับคําสั่งการจาก ศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ Voice Communication หรืออื่นๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร
Local High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ดาน High Side ของ
Generator Transformer โดยโรงไฟฟา ในกรณีเกิดเหตุผิด ปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทําให
ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ3ตางๆ ที่ใชเชื่อมตอระหวางศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา กับ โรงไฟฟาใชงาน
ไมได โรงไฟฟาจะตองสามารถควบคุม Reactive Power ดาน High Side ของ Generator
Transformer โดยโรงไฟฟาเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนย3ควบคุมระบบไฟฟา ผานระบบ Voice
Communication หรือ อื่นๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร
ในกรณีที่ใช Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control โรงไฟฟาตองใช Voltage Droop
ถามี Generating Unit หรือโรงไฟฟามากกวา 1 Unit ขึ้นไปที่เชื่อมตอเขากับบัสหรือระบบสง
โดย Voltage Droop นี้ตองสามารถเพิ่ม-ลด MVar ในทิศทางเดียวกัน และปรับให MVar ของแต
ละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามคาที่ระบุใน Capability Curve
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CCA1-S

CCA1.1-S

CCA1.2-S

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเป8นผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
และอุ ป กรณ3 ป ระกอบ รวมทั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาใหระบบทํ า งานอยางถู ก ตองตามขอกํ า หนด
ตลอดเวลาที่ มี ก ารซื้ อ ขายและ/หรื อ แลกเปลี่ ย นพลั ง งานไฟฟาผานจุ ด เชื่ อ มตอ โดยมี
รายละเอียดตามขอกําหนดนี้ ทั้งนี้ตําแหนงที่ติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขา
ไปตรวจสอบและอานคาพลังงานไฟฟาไดสะดวก ทั้งนี้ระบบมาตรวัดไฟฟา ตองประกอบดวย
ความตองการทั่วไป (General Requirement)
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขาย ใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาที่ซื้อขาย หรือ
ไหลผาน ณ จุ ด เชื่ อ มตอระหวางระบบไฟฟาของ กฟผ. กั บ ระบบไฟฟาของผู ขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพื่อเป8นการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯหลัก (Main Metering Equipment) และ
ระบบมาตรวัดฯรอง (Backup Metering Equipment)
(c) ระบบมาตรวัดฯหลัก และ ระบบมาตรวัดฯรอง ตองเป8นอิสระตอกัน
(d) ตองไมมี อุ ป กรณ3 อื่น นอกเหนื อ จากอุ ป กรณ3 ร ะบบมาตรวั ด พลั งงานไฟฟา ติ ด ตั้ งอยู
ภายในวงจรของระบบมาตรวัดฯหลัก
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณ3ประกอบทุกหนวย ที่ติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ
หลักและระบบมาตรวัด ฯรอง จะตองรองรับ การสื่อสารขอมูลจากระบบ Software
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter
Reading (AMR) System) ทั้งนี้มาตรวัดฯและอุปกรณ3ประกอบ จะตองไดรับการ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน
Instrument Transformers เพื่ออานคากระแสและแรงดันไฟฟา สงไปให มาตรวัดหลัก
(main energy meter) และ มาตรวัดรอง (backup energy meter) ตองติดตั้งครบทั้งสาม
เฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้
(a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT)
• CT แตละหนวย ตองประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ
มาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ
• ความแมนยําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเป8นไปตามที่กําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเป8นฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ
เวลานั้น
• กระแสพิกัดทางดานแรงต่ําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของ มาตร
วัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ตองมี ขนาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใชงาน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
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CCA1.3-S

CCA1.4-S

CCA1.5-S

(b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)
• ตองเป8นชนิด Inductive Voltage Transformer แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุดขดลวด 2 ชุด (2windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตร
วัดรองตามลําดับ
• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ทั้ง 2 ชุด ตองเป8นไปตามที่กําหนดไวใน Class
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI
C93.1 หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเป8นฉบับลาสุดที่ประกาศใช
งาน ณ เวลานั้น
• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ตองมี ขนาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใชงาน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟา แตละหนวยตองเป8นชนิดอิเลคทรอนิกส3 รองรับการวัดวงจร
ไฟฟาประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy)
(b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟา สําหรับ Active Energy ตองเป8นไป
ตามที่กําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ที่
เทียบเทากันซึ่งเป8นฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5
มาตรวัดพลังงานไฟฟา ตองสามารถวัดคา ประมวลผล และบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟาแยก
ตามอัตราคาไฟฟา (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํากวา 4 อัตรา สามารถบันทึกขอมูลการวัด
ประเภท Load Profile รายคาบ 1 นาที และ 15 นาที (Energy/demand) รวมทั้งคา
พลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy) และความตองการใช
ไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate
Time synchronization
เวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟาที่ติดตั้งใชงานทุกหนวย จะถูกควบคุม (Synchronize) ใหมี
ความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากที่สุด ทั้งนี้ตองติดตั้งระบบตั้งเวลาของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับ
สัญญาณนาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock
Receiver) ที่ติดตั้งไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้นๆ
การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้
(a) ขอมู ล ประเภท Load Profile รายคาบทุ ก 15 นาที ประกอบดวยขอมู ล
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ทั้ง 4 Quadrants (Export และ Import)
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงต่ํา (L-N) ทั้ง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn)
และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซึ่งสามารถเลือกบันทึกไดทั้งดานแรงสูงหรือแรง
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CCA1.6-S

CCA1.7-S
CCA1.8-S

CCA1.9-S

ต่ํา (Ia, Ib, Ic) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 3
เดือน
(b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเป8นตองใชงาน) ประกอบดวย
ขอมูล Active/reactive Demand (หรือ Energy) ทั้ง 4 Quadrants (Export และ
Import) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน
(c) ขอมูลประเภท คาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing
(Monthly/billing
Energy) และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum
Demand) แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 1 ป‰ (12 เดือน)
(d) การบันทึกขอมูลขางตน จะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟา
การสื่อสารขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
(a) ระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR)
System) จะตองสามารถสื่ อ สารกั บ มาตรวั ด พลั ง งานไฟฟาไดทุ ก หนวย เพื่ อ
วัตถุประสงค3การรวบรวมขอมูลที่บันทึกไวในมาตรวัดฯ และ/หรือ การตรวจสอบการ
ทํางานของมาตรวัดฯ ผานเครือขายสื่อสารจากระยะไกล
(b) ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับ EGAT AMR System ประกอบดวย ระบบสื่อสารหลัก
(Main Data Collection Path) ตองเป8นระบบ IP-based (TCP/IP) ซึ่งจะสื่อสารผาน
Ethernet Port ของมาตรวัด และระบบสื่อสารสํารอง (Backup Data Collection
Path) จะเป8นระบบสื่อสารอื่นที่สื่อสารผาน Serial Port (RS-485/RS-232) ของมาตร
วัด ซึ่งระบบสื่อสารสํารองตองเป8นระบบที่มีความเชื่อถือไดสูง ผานการตกลงและ
ยอมรับทั้งจาก กฟผ. และ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
(c) อุปกรณ3สื่อสารที่เกี่ยวของทั้งหมด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของระบบสื่อสารที่ใช และ
ตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.
Loss-of Potential Alarm
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟา ตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร
Test Switches
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ watt/var transducer ตองมี test switch แยกจาก
กัน เพื่อใชในการทดสอบการทํางานของอุปกรณ3ดังกลาวรวมกับ external source หรือ CT
/ VT (ใช multipole test plug)
Power Supply for Metering Equipment
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟเสริม (auxiliary power supply) ที่มั่นคงนาเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณ3ในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวามาตรวัดพลังงานไฟฟา
ทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา
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Check Sheet ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ประเภท SPP Firm : ระดับแรงดัน ……… KV
ชื่อบริษัท ……………………………………………………………………………………………………..…................................................
ที่อยู เลขที…่ ………........……หมู……….....…ถนน…………………............………...ตําบล/แขวง………………................…..……
อําเภอ/เขต…………………...........…………จังหวัด…………..........………………รหัสไปรษณีย…3 ….....................…………………
โทรศัพท3 …………....…............……….……โทรสาร …………....………………................................………………………….….……
1. ขอกําหนดอุปกรณ3ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Revenue Meter) :
Main Meter : จํานวน…………….ชุด
ยี่หอ…………………………………………รุน…………………………………………
Backup Meter :.จํานวน…………..ชุด
ยี่หอ…………………………………………รุน…………………………………………
เป8นชนิด 3 Phase 4 Wires High Precision Energy Meter
Accuracy Class :
0.2S (ศูนย3จุดสองเอส) สําหรับ kWh
0.5 (ศูนย3จุดหา) สําหรับ kvarh
สามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง Import, Export (kWh & kvarh)
มีคุณสมบัติเป8นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบไดไมต่าํ กวานี้
มี Communication port สําหรับสื่อสารขอมูล
LAN
RS485/232
2. Remote Meter Reading : ติดตั้ง และดําเนินการใหสามารถ เก็บบันทึก พิมพ3 และรับสงขอมูลซื้อ ขายพลังงาน
ไฟฟากับสวนกลาง กฟผ. ได
2.1 Modem, 3G, 4G Modem
ยี่หอ…………………………..…… รุน……………………………
ชนิด
Internal
External
2.2 เลขหมายโทรศัพท3พรอมระบบปองกัน Surge สําหรับ Modem ที่ผานการตรวจสอบจาก กฟผ.
Main Meter……………………….....
Backup Meter……………………...........
2.3 LAN IP address :
Main Meter……………………….....
Backup Meter……………………...........
3. ระบบ Power Supply : เป8นระบบจาย (Power Supply) สําหรับระบบมาตรวัดมีระบบที่สามารถปองกันไมให
ระบบมาตรวัดหยุดทํางานขณะจายไฟ และสามารถสํารองไฟฟาไดกรณี Power Supply หลักขัดของ
ระบบจาย (Power Supply ) ที่มีคือ
Main Power Supply (Voltage DC)
Backup Power Supply (Voltage AC)
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4. ขอกําหนดอุปกรณ3ประกอบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Instrument Transformer)
4.1 Current transformer ( CT ) :
แยก Secondary core สําหรับ Main / Back up Revenue Meter
CT ratio จะตองกําหนดใหเหมาะสมกับ Max. Demand ที่เสนอขาย
Max. Demand………………………..MW.
CT. ratio………………………………….
Accuracy Class
=…….……. (ตาม IEC 61869)
Burden
=…….…….VA
ติดตั้งครบทั้งสามเฟส
Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2
ขดลวดชุดที่ใชกับระบบมาตรวัดหลักตองไมตอรวมกับอุปกรณ3อื่นที่ไมเกี่ยวของกับการวัด
ซื้อขายไฟฟา
4.2 Inductive Voltage Transformer / Voltage Transformer (IVT / VT ) :
Accuracy Class
=…….……(ตาม IEC 61869)
Ratio
=…….……
Burden
=…….…… VA
ตอแยก MCB ขนาดเหมาะสมทีต่ นทางสําหรับ Main / Back up Meter
ติดตั้งครบทั้งสามเฟส
Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2
ขดลวดชุดที่ใชกับระบบมาตรวัดหลักตองไมตอรวมกับอุปกรณ3อื่นที่ไมเกี่ยวของกับการวัด
ซื้อขายไฟฟา
4.3 มี Contact Alarm Loss of Potential : สําหรับ Revenue Meter
Main Meter Circuit
Back up Meter Circuit
4.4 Junction Box :
Schematic Diagram ของ Junction Box : for CT & VT /CVT
Wiring Diagram ของ Junction Box : for CT & VT /CVT
รายละเอียดของอุปกรณ3ใน Junction Box
Terminals
MCB
อื่นๆ...........
ยี่หอ
……………..........
……………......
……………………
รุน/ขนาด ……………..........
……………......
……………………
4.5 Test Switch :
รายละเอียดของอุปกรณ3 เชน ยี่หอ,รุน, specification, Schematic ของ Test Switch
ยี่หอ…………………………….
รุน………………………………
4.6 ติดตั้ง Software เรียกอานขอมูลเพื่อการซื้อขายไฟฟา :
มีการติดตั้ง Software เรียกอานจากตัวมาตรวัด : ชื่อ Software/Version.....................................

CCSA-6

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

5. ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Generator Unit : (สําหรับ SPP Firm เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา)
Generator Unit Meter (ติดตัง้ เฉพาะ Main) จํานวน...................ชุด
ยี่หอ........................................................รุน........................................
เป8นชนิด High Precision Energy Meter 3 Phase 4 Wires
Accuracy Class 0.2S (ศูนย3จดุ สองเอส) สําหรับ kWh
Accuracy Class 0.5 (ศูนย3จุดหา) สําหรับ kvarh
สามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง Import , Export (kWh& kvarh)
มีคุณสมบัติเป8นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
มี Communication port และระบบสื่อสารขอมูลและสงขอมูลพลังไฟฟากับสวนกลาง กฟผ. ได
6. รายการเอกสารประกอบการพิจารณา : ที่สงมาดวย จํานวน…………….แผน
Specification of Revenue Meters:
Specification of Current transformer :
Name Plate
Technical Specification
Instruction Manual
Factory Test Reports
Specification of Inductive Voltage Transformer/Voltage Transformer :
Name Plate
Technical Specification
Instruction Manual
Factory Test Reports
Drawing :ที่สงให กฟผ. เป8น
พิมพ3เป8น Hard Copy
เป8น CAD File
Drawing : ประกอบดวย
แผนที่ที่ตงั้ โรงไฟฟา
Single or Three Line Diagram ของโรงไฟฟาที่เชื่อมตอเขากับระบบจายไฟฟาหลัก
Schematic Diagram ของ Metering System
Wiring Diagram ของ Metering System
อื่นๆ ที่จําเป8นในการประกอบการพิจารณาระบบ Metering
Junction Box :
Schematic Diagram ของ Junction Box : for CT & VT
Wiring Diagram ของ Junction Box : for CT & VT
รายละเอียดของอุปกรณ3ใน Junction Box เชน ยี่หอ,รุน Terminals,MCB เป8นตน
ยี่หอ.................................................
รุน....................................................

ชื่อผูกรอกขอมูล ……………………………………………… วัน เดือน ป ที่กรอกขอมูล………...........................
โทร.................................................................
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CCA2-S: ขอมูลในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ขอมูลผูขอเชื่อมตอ
1. ชื่อเต็มของผูขอ (บริษัท)

2. ที่อยูของผูขอ หรือในกรณีของบริษัท ใหใชที่อยูของที่ตั้งของสํานักงานที่จดทะเบียนแลว หรือ
สํานักงานใหญ

3. หมายเลขโทรศัพท3
4. หมายเลขโทรสาร
5. ชื่อผูติดตอ
6. ที่อยูของผูติดตอ (หากตางจากขอ 2 )

CCSA-8

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
กําหนด เดือน / ป‰ การเชื่อมตอ :
วันเริ่มตนสงกระแสไฟฟา เดือน/ป‰ :
กําลังการผลิตสูงสุดที่จายเขาระบบสง (MW / MVAr) :
กําลังการผลิตปกติที่จายเขาระบบสง (MW / MVAr) :
กําลังการผลิตนอยสุดที่จายเขาระบบสง (MW / MVAr) :
ความตองการพลังไฟฟาสํารอง ที่ขอใชจากการไฟฟา (MW / MVAr) :
จํานวนวงจรที่ตองการตอเชื่อม (ความนาเชื่อถือได) :
แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่หรือแผนผังแสดงที่ตั้งของโรงไฟฟา พรอมทั้งคาพิกัด latitude และ longitude ของ
Switchyard หนาโรงไฟฟา
(b) สถานที่ ติด ตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟาและจุด เชื่อมตอเขากั บระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
รวมถึงแผนที่การเชื่อมโยงเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟา ถึง สถานีไฟฟาแรงสูง
กฟผ. และระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟา และระบบปองกัน
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเป8น และผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที และผูที่ขอ
เชื่อมตอจะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กําหนด และ
ตองใหขอมูลตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code
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CCA2.1-S: ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส)
Generator Data
Number of generators :
Total installed capacity (MW) :
Total contacted capacity (MW) :

1st Unit

2nd Unit

3rd Unit

(or 1st Type) (or 2nd Type) (or 3rd Type)

Plant type: TH, CC, CHP, GT, Hydro, Biomass, Biogas
Unit type:
Number of generators classified by unit type:
Installed capacity (MW)
Contracted capacity (MW)
Continuous operating capacity (MW)
Nominal MVA of each generator (MVA)
Nominal Voltage of each generator (kV)
Lagging power factor
Leading power factor
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Generator Data For Power System Study
- Items marked with “*” must be identified by the applicant.
- Items marked with “§”must indicate within a given time. If applicant does not specify
inform the EGAT is about values. And the applicant must accept all the risk.
1st Unit
2nd Unit
3rd Unit

(or 1st Type) (or 2nd Type) (or 3rd Type)

– Generator Direct Axis Positive Phase Sequence
Synchronous Reactance * : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Positive Phase
Sequence Synchronous Reactance § :
(pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Transient Reactance
(Unsaturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Transient Reactance
(Saturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Transient
Reactance (Unsaturated) § : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Transient
Reactance (Saturated) § : (pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Sub-transient Reactance
(Unsaturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Sub-transient
Reactance (Saturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Sub-transient
Reactance (Unsaturated) § : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Sub-transient
Reactance (Saturated) § : (pu machine MVA base)
– Amature leakage reactance § : (pu machine
MVA base)
– Generator direct axis transient Open circuit
time constant § : (Sec)
CCSA-11

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

– Generator direct axis subtransient Open
circuit time constant § : (Sec)
– Generator quadrature axis transient Open
circuit time constant § : (Sec)
– Generator quadrature axis subtransient Open
circuit time constant § : (Sec)
– Inertia of complete turbo-generator * :
(MW-Sec/MVA)
Saturation factor at 1.0 per unit terminal voltage § :
Saturation factor at 1.2 per unit terminal voltage § :
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แบบจําลอง Generator / Excitation System / Governor
GENERATOR Model

ตัวอยาง Salient Pole Generator Model

Saturation Factor (S) for Generator Data
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ตัวอยาง Round Rotor Generator Model
EXCITATION SYSTEM Model

ตัวอยาง IEEE Type AC4 Excitation System Model
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ตัวอยาง IEEE Type AC4 Excitation System Parameters
แบบจําลอง Excitation System ที่มีใชในโปรแกรม PSS/E :
ESAC1A 1992 IEEE type AC1A excitation system model.
ESAC2A 1992 IEEE type AC2A excitation system model.
ESAC3A 1992 IEEE type AC3A excitation system model.
ESAC4A 1992 IEEE type AC4A excitation system model.
ESAC5A 1992 IEEE type AC5A excitation system model.
ESAC6A 1992 IEEE type AC6A excitation system model.
ESAC8B Basler DECS model.
ESDC1A 1992 IEEE type DC1A excitation system model.
ESDC2A 1992 IEEE type DC2A excitation system model.
ESST1A 1992 IEEE type ST1A excitation system model.
ESST2A 1992 IEEE type ST2A excitation system model.
ESST3A 1992 IEEE type ST3A excitation system model.
ESST4B IEEE type ST4B potential or compounded source-controlled rectifier exciter.
EX2000 EX2000 Excitation System.
EXAC1 1981 IEEE type AC1 excitation system model.
EXAC1A Modified type AC1 excitation system model.
EXAC2 1981 IEEE type AC2 excitation system model.
EXAC3 1981 IEEE type AC3 excitation system model.
EXAC4 1981 IEEE type AC4 excitation system model.
EXBAS Basler static voltage regulator feeding dc or ac rotating exciter model.
EXDC2 1981 IEEE type DC2 excitation system model.
EXELI Static PI transformer fed excitation system model.
EXPIC1 Proportional/integral excitation system model.
EXST1 1981 IEEE type ST1 excitation system model.
EXST2 1981 IEEE type ST2 excitation system model.
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EXST2A
EXST3
IEEET1
IEEET2
IEEET3
IEEET4
IEEET5
IEEEX1
IEEEX2
IEEEX3
IEEEX4
IEET1A
IEET1B
IEET5A
IEEX2A
SCRX
SEXS
URST5T
BBSEX1
BUDCZT
CELIN
EMAC1T
ESURRY
EXNEBB
EXNI
IVOEX
OEX12T
OEX3T
REXSYS
REXSY1
URHIDT

Modified 1981 IEEE type ST2 excitation system model.
1981 IEEE type ST3 excitation system model.
1968 IEEE type 1 excitation system model.
1968 IEEE type 2 excitation system model.
1968 IEEE type 3 excitation system model.
1968 IEEE type 4 excitation system model.
Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model.
1979 IEEE type 1 excitation system model and 1981 IEEE type DC1 model.
1979 IEEE type 2 excitation system model.
1979 IEEE type 3 excitation system model.
1979 IEEE type 4 excitation system, 1981 IEEE type DC3 and 1992 IEEE type
DC3A models.
Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model.
Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model.
Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model.
1979 IEEE type 2A excitation system model.
Bus or solid fed SCR bridge excitation system model.
Simplified excitation system model.
IEEE proposed type ST5B excitation system.
Brown-Boveri static excitation system model.
Czech proportional/integral excitation system model.
ELIN brushless excitation system model.
AEP Rockport excitation system model.
Modified IEEE Type AC1A excitation model.
Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NEBB (NVE).
Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NI (NVE).
IVO excitation system model.
Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with continuous and bang
bang terminal voltage limiter.
Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with semicontinuous and
acting terminal voltage limiter.
General purpose rotating excitation system model.
General purpose rotating excitation system model.
High dam excitation system model.
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GOVERNOR Model

ตัวอยาง IEEE Type 1 Speed Governor Model

ตัวอยาง IEEE Type 1 Speed Governor Parameters
แบบจําลอง Turbine Governor ที่มีใชในโปรแกรม PSS/E :
CRCMGV Cross compound turbine-governor model.
DEGOV Woodward diesel governor model.
DEGOV1 Woodward diesel governor model.
GAST
Gas turbine-governor model.
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GAST2A
GASTWD
GGOV1
HYGOV
IEEEG1
IEEEG2
IEEEG3
IEESGO
PIDGOV
SHAF25
TGOV1
TGOV2
TGOV3
TGOV5
WEHGOV
WESGOV
WPIDHY
BBGOV1
HYGOV2
IVOGO
TURCZT
URCSCT
URGS3T
WSHYDD
WSHYGP
WSIEG1
HYGOVM
HYGOVT
TGOV4
TWDM1T
TWDM2T

Gas turbine-governor model.
Gas turbine-governor model.
GE general purpose turbine-governor model.
Hydro turbine-governor model.
1981 IEEE type 1 turbine-governor model.
1981 IEEE type 2 turbine-governor model.
1981 IEEE type 3 turbine-governor model.
1973 IEEE standard turbine-governor model.
Hydro turbine and governor model.
Torsional-elastic shaft model for 25 masses.
Steam turbine-governor model.
Steam turbine-governor model with fast valving.
Modified IEEE type 1 turbine-governor model with fast valving.
Modified IEEE type 1 turbine-governor model with boiler controls.
Woodward electronic hydro governor model.
Westinghouse digital governor for gas turbine.
Woodward P.I.D. hydro governor model.
Brown-Boveri turbine-governor model.
Hydro turbine-governor model.
IVO turbine-governor model.
Czech hydro or steam turbine-governor model.
Combined cycle, single shaft turbine-governor model.
WECC gas turbine governor model.
WECC double derivative hydro governor model.
WECC GP hydro governor plus turbine model.
WECC modified 1981 IEEE type 1 turbine-governor model.
Hydro turbine-governor lumped parameter model.
Hydro turbine-governor traveling wave model.
Modified IEEE type 1 speed governing model with PLU and EVA.
Tail water depression hydro governor model 1.
Tail water depression hydro governor model 2.
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CCA2.2-S: ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย3)
Requested Model Data of Photovoltaic (PV) Power Station for Power System Study
INTRODUCTION
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) now uses the DIgSILENT PowerFactory
software for a power system simulation. EGAT requires suitable and accurate dynamic
models for all Generators connected to, or applying for a connection to the transmission
system in order to assess reliably the impact of the Generator’s proposed installation on the
dynamic performance and security and stability of the Power System. Modeling requirements
for thermal and hydro Generators are processed on the identification by the applicant of the
relevant library models in this simulation program, and the provision of the applicable data
parameters in the current appropriate application form. Where there are no suitable library
models available, specially written models are supplied. These are known in this software as
“user–written models”.
Currently, existing library models in this software inadequately represent the dynamic
behavior of PV power generators. EGAT then requires PV Power Stations greater than 5 MW to
provide specially written models and associated data parameters specific to the PV power
generators and any associated controls and reactive compensation equipment to be used in
the applicant’s PV Power Station scheme.
PV POWER GENERATOR DYNAMIC MODELS
Requirement to provide dynamic models
For each PV Power Station the unencrypted dynamic models for the DIgSILENT
PowerFactory software appropriate for each PV power generator shall be provided. In
addition, all relevant data and parameters must be provided for each model.
These computer models for PV power generators (based on a mathematical
representation of the dynamic behaviors of the equipments) shall be able to calculate how
the output quantities such as Active Power, Reactive Power, DC voltage, etc. vary as the
factors such as the Voltage at the Connection Point changes or Solar Intensity fluctuations.
The models must take account of the inherent characteristics of the PV panels and the
actions of the control systems of PV power generators.
Computer environment
The models must run on the DIgSILENT PowerFactory software for EGAT network (released
15.1 or updated). EGAT can from time to time request that the models be updated to be
compatible with changes in EGAT’s computing environment. The PV Power Station ensures
that such updated models shall be provided without undue delay.
Features to be represented in the dynamic models
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to
be relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited
to:
a) The Photovoltaic model of the PV panel;
b) The DC Busbar and Capacitor Model;
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c) PQ controller model;
d) Active Power Reduction model;
Model aggregation
For computational reasons, it is essential that the dynamic models of individual PV
power generators can be aggregated into a smaller number of models, each representing a
number of PV power generators at the same site. A representation of the collector
network can be included in the aggregate model of the PV Power Station.
Model Documentation
The dynamic model shall be fully documented. The documentation of the model must
include:
• Description of the equipment that is modeled at a level that reveals the aspects of
the equipment that are and are not described by the model.
• Description on how the model reasonably represents the behavior of the equipment
over the frequency range from DC to 3 Hz including voltage and frequency
oscillations.
• Description of the model in mathematical and logical detail including, as appropriate,
items such as Laplace transfer functions, block diagrams, flow charts, and description
of physical and logical limits, control logic, interlock, supervisory and permissive
actions.
• The relationship of all parameters to the physical and logical characteristics of the
equipment. The documentation of the model must be sufficient to permit the
implementation of the model in the simulation software. This may require that part
of the documentation of the model be in the form of ‘code snippets’, however it is
not anticipated that complete code of a model should be included in its
documentation.
• Description of any behavior not represented by the model.
EGAT can, when necessary to ensure the proper running of its complete system
representation or to facilitate its understanding of the results of a dynamic simulation,
request additional information concerning the model, including the source codes of one or
more routines in the models. In addition, EGAT can from time to time request that the
dynamic model information be updated to be compatible with changes in EGAT’s
computing environment. The PV Power Station has to comply with any such request
without delay. Where the PV Power Station or any other party (acting reasonably) designates
such information as confidential on the basis that it incorporates trade secrets, EGAT shall
not disclose the information so designated to any third party.
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VALIDATION OF MODELS
All models provided to EGAT for use in dynamic simulations must be validated by strong
evidence that the models effectively reproduce the behavior of the equipment being
modeled. EGAT must be satisfied that the behavior shown by the model under simulated
conditions is representative of the behavior of the real equipment under equivalent
conditions. With regard to validation it is recognized that dynamic modeling falls into two
categories:
(1) Models of equipment that can be described explicitly and tested directly either in
laboratory conditions or in specially managed operating conditions. Generators, generator
controls, electrical protection elements, and most transmission system elements are in this
category.
(2) Models of aspects of the power system that cannot be described in explicit detail and
can-not be tested directly. Most aspects of the modeling of load behavior are in this
category.
Validation of models in the first category shall include comparisons of simulations made
with the model with test results or responses produced by other authoritative sources (such
as results from manufacturer's detailed physical design simulations or factory acceptance
tests, on-line recorder response of the equipment to system disturbances and/or
performance guarantee documents.)
Where possible validation of models in the second category shall include comparisons of
simulations made with the model to records of events that have occurred on the
transmission system. Where comparison with actual grid behavior is not practical, the
characteristics of models in this category shall be demonstrated by simulations of small
scale operational situations and disturbances chosen so that the proposed model is the
predominant factor in the response. Validation must cover the behavior of the model in the
broad range of operational situations that the equipment is expected to encounter. It must
also cover steady state behavior of the equipment over its full operational range, and
dynamic behavior in response to dynamic events such as:
- Sudden step changes of voltage and frequency at pertinent the Connection Point with
the grid
- Undervoltage fast transients typical to fault clearing and delay fault clearing times
- Step changes of control references and set-points
- Ramps of voltage, frequency, references and set-points
- Oscillatory behavior in the frequency range from 0.1 to 3 Hz
Changes of voltage and frequency considered in validation shall cover the range of
amplitude that will be produced by transmission disturbances from faults to persistent
small oscillations.
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The conditions validated should as far as possible be similar to those of interest, e.g. low
short circuit level at Connection Point, close up severe faults, nearby moderate faults,
remote faults, Voltage excursions, Frequency excursions, and Solar intensity fluctuation.
For the purposes of model validation the PV Power Station shall ensure that appropriate
tests are performed and measurements taken to assess the validity of the DIgSILENT Power
Factory model. Where the validity of the model has not been confirmed prior to the
commissioning of the PV Power Station, appropriate tests shall be carried out and
measurements taken at the PV Power Station to assess the validity of the DIgSILENT
PowerFactory model. The tests and measurements required shall be agreed with EGAT.
The PV Power Station shall provide EGAT with all available information showing how the
predicted behavior of the DIgSILENT PowerFactory model to be verified compares with the
actual observed behavior of a prototype or production PV power generator under laboratory
conditions and/or actual observed behavior of the real PV power generator as installed and
connected to a transmission or distribution network.
If the on-site measurements or other information provided indicate that the DIgSILENT
Power Factory model is not valid in one or more respects, the PV Power Station shall
provide the revised unencrypted model whose behavior corresponds to the observed onsite behavior as soon as reasonably practicable.
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PV FARM DATA
In order to create a valid dynamic model of each PV Power Station, the following data
shall be provided:
A. Generator data
- Photovoltaic (PV) Type:
- PV Manufacturer and Model:
- In one module, number of PV cells in series in each parallel branch:
number of parallel branches of PV cells in series:
- In one array, number of PV modules in series in each parallel branch:
number of parallel branches of PV modules in series:
- Number of PV arrays linked in each PV power generator:
- Number of PV power generators linked in each step-up or pad-mounted transformer:
- Number of step-up or pad-mounted transformers:
- Number of collector system Substation transformers:
B. Internal Network Structure Information
Describe how the PV power station’s internal network structure should be laid out
by means of the single-line diagram of the internal network with line impedances. (The
description should include a breakdown of how the individual PV power generator is linked
together as well as how they are connected back to their switchyard.) Specify different
types of overhead line or underground cable and the individual length of each section of
the circuit.
Type 1 Type 2 Type 3
Total length (km)
Conductor cross section area per core
(sq.mm.)
Conductor type (Al, Cu, etc)
Extending Table
Number of conductors per circuit
as appropriate
Number of circuits
Charging capacitance (micro F/km)
Positive sequence resistance (Ri : Ohm/km)
Positive sequence reactance (Xi : Ohm/km)
C. Data of each Step-up or Pad-Mounted Transformer
Note: These are typically two-winding air-cooled transformers.
- Transformer Rating:
MVA
- Nominal Voltage for each winding (Low/High):
/
/
kV
- Winding Connections: (Low/High):
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- Available taps:
(indicated fixed or OLTC). Operating tap
- Positive sequence impedance (Z1)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
- Zero sequence impedance (Z0)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
D. Collector System Substation Transformer Data
/
/
- Transformer MVA Rating (ONAN/FA/FA):
- Nominal Voltage for each winding (Low/High/Tertiary):
/
/
- Winding Connections:
/
/
(Vector Group
- Available taps:
(indicated fixed or OLTC). Operating tap
- Positive sequence impedance (Z1)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
- Zero sequence impedance (Z0)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)

)

E. Dynamic Model and Parameter Data of the PV Power Generating System
Dynamic model and parameter data required for transient stability analysis (computer
software based on a mathematical representation of the dynamic behaviors) are specific to
each PV power generator make and model, and shall be certified by the corresponding
manufacturers. In addition, it is essential for computational reasons that the dynamic model
of an individual PV generator can be aggregated into a smaller number of models, each
representing a number of PV generators at the same site. Moreover, a representation of the
collector network may be included in the aggregate models of the PV power generating
system. The dynamic models must represent the features and phenomena likely to be
relevant to frequency variation and voltage stability. These features should include but may
not be limited to:
• PV Array Characteristics Model:
o Including all inherent I-V and P-V Characteristics Charts of PV Array
• PV Power generator Model:
o Power generator and its Controller Models
Including all inherent characteristics and capabilities of the power
generator and the actions of the control system of its.
These dynamic models should appropriately be implemented in the simulation program
used by EGAT, the DIgSILENT PowerFactory software
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สิ่งแนบ ๑
CCA2.3-S: ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาพลังงานลม)
Required Data and Computer Dynamic Model of Wind Turbine Generators
INTRODUCTION
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) now uses the DIgSILENT PowerFactory
software for a power system simulation. EGAT requires suitable and accurate dynamic
models for all Generators connected to, or applying for a connection to the transmission
system in order to assess reliably the impact of the Generator’s proposed installation on the
dynamic performance and security and stability of the Power System. Modeling requirements
for thermal and hydro Generators are processed on the identification by the applicant of the
relevant library models in this simulation program, and the provision of the applicable data
parameters in the current appropriate application form. Where there are no suitable library
models available, specially written models are supplied. These are known in this software as
“user–written models”.
Currently, existing library models in this software inadequately represent the dynamic
behavior of Wind Turbine Generators. EGAT then requires Wind Farm Power Stations greater
than 5 MW to provide specially written models and associated data parameters specific to
the Wind Turbine Generators and any associated controls and reactive compensation
equipment to be used in the applicant’s Wind Farm Power Station scheme.
WIND TURBINE GENERATOR DYNAMIC MODELS
Requirement to provide dynamic models
For each Wind Farm Power Station the unencrypted dynamic models for the DIgSILENT
Power- Factory software appropriate for each Wind Turbine Generator shall be provided. In
addition, all relevant data and parameters must be provided for each model.
These computer models for Wind Turbine Generators (based on a mathematical
representation of the dynamic behaviors of the machines) shall be able to calculate how the
output quantities such as Active Power, Reactive Power, Pitch Angle, etc. vary as the factors
such as the Voltage at the Connection Point changes or Wind Speed changes. The models
must take account of the inherent characteristics of the machines and the actions of the
control systems of Wind Turbine Generators.
Computer environment
The models must run on the DIgSILENT PowerFactory software for EGAT network (released
15.1 or updated). EGAT can from time to time request that the models be updated to be
compatible with changes in EGAT’s computing environment. The Wind Farm Power Station
ensures that such updated models shall be provided without undue delay.
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Features to be represented in the dynamic models
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to
be relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited
to:
a) The electrical characteristics of the Generator;
b) The separate mechanical characteristics of the turbine and the Generator and the
drive train between them;
c) Variation of power co-efficient with pitch angle and tip speed ratio;
d) Blade-pitch control;
e) Converter controls;
f) Reactive compensation;
g) Protection relays.
Model aggregation
For computational reasons, it is essential that the dynamic models of individual Wind
Turbine Generators can be aggregated into a smaller number of models, each representing
a number of Wind Turbine Generators at the same site. A representation of the collector
network can be included in the aggregate model of the Wind Farm Power Station.
Model documentation
The unencrypted dynamic model shall be fully documented. The documentation of the
model must include the following:
- Description of the equipment that shall be modeled at a level that reveals the
aspects of the equipment that the model describes and may not describe,
- Description on how the model reasonably represents the behavior of the equipment
over the frequency range from DC to 3 Hz including voltage and frequency
oscillations,
- Description of the model in mathematical and logical detail including, as appropriate,
items such as Laplace transfer functions, block diagrams, and description of physical
and logical limits, control logic, interlock, supervisory and permissive actions,
- The relationship of all parameters to the physical and logical characteristics of the
equipment. The model documentation must be sufficient to permit the implementation
of the model in the DIgSILENT PowerFactory software. This may require that part of the
documentation of the model be in the form of 'code snippets', however that complete
code of a model will possibly be included in its documentation,
- Description of any behavior not represented by the model.
EGAT can, when necessary to ensure the proper running of its complete system
representation or to facilitate its understanding of the results of a dynamic simulation,
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request additional informa-tion concerning the model, including the source codes of one or
more routines in the models. In addition, EGAT can from time to time request that the
dynamic model information be updated to be compatible with changes in EGAT’s computing
environment. The Wind Farm Power Station has to comply with any such request without
delay. Where the Wind Farm Power Station or any other party (acting reasonably) designates
such information as confidential on the basis that it incorpo-rates trade secrets, EGAT shall
not disclose the information so designated to any third party.
VALIDATION OF MODELS
All models provided to EGAT for use in dynamic simulations must be validated by strong
evidence that the models effectively reproduce the behavior of the equipment being
modeled. EGAT must be satisfied that the behavior shown by the model under simulated
conditions is representative of the behavior of the real equipment under equivalent
conditions. With regard to validation it is recognized that dynamic modeling falls into two
categories:
(1) Models of equipment that can be described explicitly and tested directly either in
laboratory conditions or in specially managed operating conditions. Generators,
generator controls, electrical protection elements, and most transmission system
elements are in this category.
(2) Models of aspects of the power system that cannot be described in explicit detail and
can-not be tested directly. Most aspects of the modeling of load behavior are in this
category.
Validation of models in the first category shall include comparisons of simulations made
with the model with test results or responses produced by other authoritative sources (such as
results from manufacturer's detailed physical design simulations or factory acceptance tests,
on-line recorder response of the equipment to system disturbances and/or performance
guarantee documents.)
Where possible validation of models in the second category shall include comparisons of
simula-tions made with the model to records of events that have occurred on the transmission
system. Where comparison with actual grid behavior is not practical, the characteristics of
models in this category shall be demonstrated by simulations of small scale operational
situations and disturbances chosen so that the proposed model is the predominant factor in the
response. Validation must cover the behavior of the model in the broad range of operational
situations that the equipment is expect-ed to encounter. It must also cover steady state
behavior of the equipment over its full operational range, and dynamic behavior in response to
dynamic events such as:
- Sudden step changes of voltage and frequency at pertinent the Connection Point with
the grid
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- Undervoltage fast transients typical to fault clearing and delay fault clearing times
- Step changes of control references and set-points
- Ramps of voltage, frequency, references and set-points
- Oscillatory behavior in the frequency range from 0.1 to 3 Hz
Changes of voltage and frequency considered in validation shall cover the range of
amplitude that will be produced by transmission disturbances from faults to persistent
small oscillations.
The conditions validated should as far as possible be similar to those of interest, e.g. low
short circuit level at Connection Point, close up severe faults, nearby moderate faults,
remote faults, Voltage excursions, Frequency excursions, and highly intermittent variations of
wind velocity.
For the purposes of model validation the Wind Farm Power Station shall ensure that
appropri-ate tests are performed and measurements taken to assess the validity of the
DIgSILENT Power Factory model. Where the validity of the model has not been confirmed
prior to the commission-ing of the Wind Farm Power Station, appropriate tests shall be
carried out and measurements taken at the Wind Farm Power Station to assess the validity of
the DIgSILENT PowerFactory model. The tests and measurements required shall be agreed
with EGAT.
The Wind Farm Power Station shall provide EGAT with all available information showing
how the predicted behavior of the DIgSILENT PowerFactory model to be verified compares
with the actual observed behavior of a prototype or production Wind Turbine Generator
under laboratory conditions and/or actual observed behavior of the real Wind Turbine
Generator as installed and connected to a transmission or distribution network.
If the on-site measurements or other information provided indicate that the DIgSILENT Power
Factory model is not valid in one or more respects, the Wind Farm Power Station shall provide
the revised unencrypted model whose behavior corresponds to the observed on-site behavior
as soon as reasonably practicable.
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WIND FARM DATA
In order to create a valid dynamic model of each Wind Farm Power Station, the
following data shall be provided:
Wind Turbines and Generators
- State whether the type of generators are Synchronous, Permanent Magnetic
Synchronous, or Induction:
- State whether Turbines are Fixed Speed or Variable Speed:
- Provide manufacturer details on electrical characteristics and operating performance
with particular reference to Flicker and Harmonic performance.
- Provide details of the anticipated operating regime of generation, i.e. continuous, seasonal
etc.
- List the anticipated maximum export level in MW for each calendar month, and indicate
how generation would vary over a typical 24 hour period during the month of maximum
export.
- Give details of expected rapid or frequent variations in output, including magnitude,
maximum rate of change expected, frequency and duration.
- For Generators, please state:
How the generator is run up to synchronous speed
Magnitude of inrush / starting current
Duration of inrush / starting current
Starting / paralleling frequency
Power factor on starting
Reactive power demand at zero output (no load)
Give details of reactive power compensation to be installed

CCSA-29

Amps
ms
Hz
kVAr

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

Wind Turbine Generator transformer
This is the transformer that connects a Wind Turbine Generator with the internal Wind
Farm Power Station network.
Rating of Wind Turbine Generator transformer
Wind Turbine Generator transformer voltage
ratio
Wind Turbine Generator transformer impedance

MVA or kVA
kV
% on rating MVA base

Internal Wind Farm Power Station network and corresponding data
- Describe how the Wind Farm Power Station’s internal network structure (collector
network) will be laid out (by means of a single-line diagram or other description of
connections).
The description shall include a breakdown of how the individual Wind
Turbine Generators are connected together as well as how they are
connected back to the Wind Farm Power Station substation.
- Specify different cable or overhead line types and the individual length of each section of
circuit.
Type 1
Total length (m)
Conductor cross section area per core
Conductor type (Al, Cu, etc)2
Type of insulation
Charging capacitance (micro F/km)
Charging current (Amp/km)
Positive sequence resistance (R1:Ohm/km)
Positive sequence reactance (X1:Ohm/km)
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Type 2

Type 3
Extending
Table as
appropriate

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

Grid connected transformer
This is the transformer that is connected the Wind Farm Power Station site with the
Distribution /Transmission System (equivalent to the Generator Transformer of a conventional
power station). Data is required for this transformer as follows:

1

Number of windings
Vector Groups (HV / LV)
Rated current of each winding (HV / LV)
Transformer rating
Transformer voltage ratio (HV / LV)
Transformer impedances1
X/R ratio
Transformer zero sequence impedance
Neutral earthing resistance & reactance

Amps
MVA or kVA
kV
% on rating MVA base
% on rating MVA base
Ohms

For Three Winding Transformers the HV/LV1, HV/LV2 and LV1/LV2 impedances together with associated bases shall be provided.

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

CCA2.4-S: ขอมูลหมอแปลงและสายสงสําหรับการเชื่อมตอระบบไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท)
Generator transformer / Distribution transformer / Transmission line
Generator Transformer
Transformer Name:
Substation :
Manufacturing By:
No.Phase
Connection (vector group)
No.Winding
Frequency (Hz.)
KVA.Rating
Nominal Voltage (kV)
H.V.Winding
L.V.Winding
T.V.Winding
Max.Tap
Rated Tap
Min.Tap (At Base MVA)
% Impedance Voltage
HV.to LV.
HV.to TV.
LV.to TV.
Load Tap-Changing
Tap-Changing Type
On Load Tap
Off Load Tap
Load Tap Change At
High Volt
Low Volt
At Tap No.
Maximum Voltage (v.)
At Tap No.
Normal Voltage (v.)
At Tap No.
Minimum Voltage (v.)
At Tap No.

(For Normal Operation)

Neutral Grounding
Neutral Grounding :
Neutral Grounding Equipment :
Neutral Grounding Type :
Connected AT :
Size(OHMS) :
Voltage Rated (V.) :
Current Rated (A.) :

SOLID
HAVE
RESISTER
HIGH SIDE

Reference Data From :_ _ _ _ _ _ _ _ _
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UNGROUND
NONE
REACTOR
LOW SIDE

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

Distribution transformer
Number of distribution transformer :
Nominal MVA for transformer (MVA) :
Nominal Voltage of each transformer (kV) HV / LV :
% Impedance for two-windings transformer (at rated MVA base) :
HV / LV 1 HV / LV 2
% Impedance for three-windings transformer
(at rated MVA base) :
Transmission line
The length of the transmission line from distribution transformer to
connection point. (km)
Nominal Voltage of transmission line (kV)
Conductor Type
Positive Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)
Zero Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)
Positive Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)
Zero Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)
Positive X/R Ratio at Connection Point
Zero X/R Ratio at Connection Point
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HV / LV 3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

คาดการณ3ความตองการใชไฟฟา และกําลังผลิตไฟฟาในแตละชวงเวลา
ความตองการใชไฟฟา
Peak Load
Day Load
(xx:xx-21.00 น.)
(xx:xx-xx.00 น.)
สถานีไฟฟา
MW
MVAr
MW
MVAr

Light Load
(xx:xx-xx.00 น.)
MW
MVAr

กําลังผลิตไฟฟา
เครื่องกําเนิด
ไฟฟา

Peak Load
(xx:xx-21.00 น.)
MW
MVAr

Day Load
(xx:xx-xx.00 น.)
MW
MVAr
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Light Load
(xx:xx-xx.00 น.)
MW
MVAr

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCA3-S: ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCA4-S: รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมตอ
SPP Firm
EGAT Transmission System (69 kV or 115 kV)
Transmis si on Line

Transmis sion Li ne

El ectri city Autho rity
Co gen erati on o r Res idue P ower Producer
B yp as s Sw itch ** Pleas e see note
LA

1

LA

Option fo r Local Substati on

1VT

1VT

25

25
52-1

79

79

52-2

3VT

59
27

3VT

81

81

21BU

3CT

3CT

3CT

3CT

3CT

3CT

59
27
LA

50BF

50BF

* Pl eas e see 87L

21BU
87L * Pl ease s ee

87B

3VT

Vi sib le ai r gap and Lockab le
Disconnecting Sw itch

M CB

27
XM

3CT
3CT

KWH
KVARH
(Back Up)

3VT

50 3
51

59 3
27

KW H
KVARH
(Mai n)

3CT

1
68

3CT
1VT

Interconnection
52B
B reaker
87T

LAN a nd
M odem

27
XM

1
25

3

1
81

LA

1

Isolati on
Transformer
3
1
51
51N

63

3CT
3CT

52T

52

52

52

25

1

52B Gen erator Breaker
KWH
KVARH

Load

LAN and M odem

Gen

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

Fun ction
Primary Dist ance relay
Backup Distance relay
Synchronizing check
Phase Overcurrent relay
Ground Overcurrent rel ay
CB. Fail relay
Over and Under Voltage rel ay
Transformer fault pressure relay
Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize
Auto-Reclose relay
Under and Over Frequency
Bus Differential relay
Line Current Differential relay
Transformer Differential relay
3 Phase Miniature Circuit Breaker
Loss of Pot ential relay

Trips

Note

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

For 52B
For 52B
For 52
-

Note * The protection for transmission line shall be composed of primary and backu p protection. The primary protection
shall be line cu rrent differential rel ay (87L) and the backup protection shall be distance relay (21BU). However, the backu p
protection shall be changed to current differential relay (87L) in case the source impedance rati o (ZS/ZL) is or more than 4.
** In case the power pl ant substation can be bypassed, the primary protection shall be distance relay (21P) including
directional earth fault protection with tele-protection schemes. The communication channel s of distance and directional earth
fault protection shall be separated. The backup protection shall be distance relay (21BU).
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

SPP Non – Firm
EGAT Transmission System (69 kV or 115 kV)
Tr an smission Line

Transmis sion Line
Electricity Au thority
Cogeneration or R esid ue Pow er Prod ucer
B yp ass Sw itch ** Pleas e see note
LA

1

LA

Opti on for Local Subs tation

1VT

1VT

25

25
52-1

79

79

52-2

3 VT

59
27

3VT

81

59
27

81

21BU

3CT

3 CT

3CT

3 CT

3CT

3CT

LA

50BF

50BF

* Please see 87L

21BU
87L * Please see

87B

MCB

3VT

Visible air gap an d Lockable
Disco nnecting Switch

27
XM

3 CT
3 CT

KW H
KVARH
(Ba ck Up)

3 VT

59
27

50 3
51

3

KWH
KVARH
(Ma in)

3CT

1
68

3CT
1VT

Interconn ection
52B
Breaker
87T

LAN a nd Mode m

27
XM

1
25

3

1
81

LA

1

Isolation
Trans fo rmer
3
1
51
51N

63

3CT
3CT

52T

52

52

52

52B Generator Breaker

25

1

Load
Gen

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

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

Trips

Note

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

For 52B
For 52B
For 52
-

Note * The protection for transmission line shall be composed of primary and backup protection. The primary protection
shall be line current differential rel ay (87L) and the backup protection shall be distance relay (21BU). However, th e backu p
protection shall be changed to current differential relay (87L) in case th e source imp edance ratio (ZS/ZL) is or more than 4.
** In case the power plant substation can be bypassed, the primary protection shall be distance relay (21P) including
directional earth fault protection with tele-protection schemes. The communication channels of distan ce and directional earth
fault protection shall be separated. The backup protection shall be distance relay (21BU).
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCA5-S: ขอมูลดานระบบสง
TOWER INFORMATION
TYPE OF TOWER (DA1
LINE

FORM

,SA1
TO

Number of circuit
m.

,WA1

,OTHERS………)

DISTANCE=
Number of conductor per phase =
System kv. =
m.

m.
m.
m.
m.
m.

m.

TYPE OF CONDUCTOR
CONDUCTOR

DESCRIPTION
2

NOMINAL SIZE (MCM OR mm )
MATERIAL & CODE NAME
STRANDING (mm.)
TOTAL AREA (mm2)
TOTAL DIAMETER (mm.)
INSULATOR STRINGS
INSULATOR

SUSPENSION TYPE
SINGLE DOUBLE

NO.OF DISC IN STRING
TOTAL LENGTH (mm.)

CCSA-38

OHG.WIRE

km.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

TENSION AND SAG
CONDUCTOR
OHG.WIRE
TEMPERATURE (C.)
TENSION (kg.) SAG (m.) % UTS TENSION (kg.) SAG (m.)
50
75
LINE CONSTANT PARAMETERS: (PI-EQUIVALENT CIRCUIT)
FROM BUS :
TO BUS :
DISTANCE =
metre.
Z1=Z2=
+j
Ohms.
Z0=
+j
Ohms.
Y1=Y2=
+j
Mhos
Y0=
+j
Mhos
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%SAG match

Z1=Z2=R1+jX1
Z0=R0+jX0
Y
2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-40

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-41

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-42

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-43

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

TABLE SHOW : LINE CONFIGURATION & DISTANCE
LINE LOCATIONS TOWER
CONDUCTOR
DISTANCE Number
SYSTEM
TYPE
of
KV.
FROM
TO
SIZE
TYPE
(km.)
Circuits
(sqmm.)
(EXAMPLE)
115
SUB A. SUB B. AAC1-3
2 x 400
AAC
1
1
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-45

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

SINGLE CORE CABLE WIRE SHIELD
1. CABLE TYPE
CONDUCTOR
PHASE
NEUTRAL
TYPE
:
DIMENSION (SQMM) :
NO.OF CIRCUITS :
NO.OF CABLE / PHASE :
2. PROPERTY OF EACH LAYER CABLES

3. DIAMENSION OF CABLES (PHASE)
Cable Dimension
MATERIAL's TYPE
Conductor
Aluminum or Copper
Conductor Type
Stranded or Solid
For Stranded Conductor
Number of Stranded =
strands
Number of Stranded Layer
=
layers
Individual Strand Diameter
=
mm.
Conductor Diameter =
mm.
For Solid Conductor
Total Conductor Diameter
=
mm.
Conductor Shield
Thickness =
Insulation Thickness =

mm.
mm.
CCSA-46

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

Insulation Shield Thickness
=
Metallic Wire Shield
Number of Strands =
Number of Layers =
Strand Size Diameter =
Spunbond Tape Thickness
=
Sheath Thickness =

mm.
Aluminum or Copper or
Lead
mm.
mm.
mm.

4. DIAMENSION OF CABLES (NEUTRAL)
Cable Dimension
MATERIAL's TYPE
Conductor
Aluminum or Copper
Conductor Type
Stranded or Solid
For Stranded Conductor
Number of Stranded =
strands
Number of Stranded
Layer =
layers
Individual Strand
Diameter =
mm.
Conductor Diameter =
mm.
For Solid Conductor
Total Conductor
Diameter =
mm.
Conductor Shield
Thickness =
Insulation Thickness =
Insulation Shield
Thickness =

mm.
mm.
mm.
Aluminum or Copper or
Lead

Metallic Wire Shield
Number of Strands =
Number of Layers =
CCSA-47

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

Strand Size Diameter =

mm.

Spunbond Tape
Thickness =
Sheath Thickness =

mm.
mm.

5. LOCATION OF CABLES
FROM BUS :
DISTANCE =

TO BUS
:
metre.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

6. CABLE GROUNDING
CROSS BONDING
NO
Metallic Shield Grounded through Resistance (RSG) =
AT

YES

Ohms.
Sending End. or
Receiving End. or
Both Sending and Receiving End.

EACH MAJOR SECTION DISTANCE =
EACH MINOR SECTION DISTANCE =
Metallic Sheaths Grounded through Resistance (RSG) =
AT

Metre.
Metre.
Ohms.
Sending End. or
Receiving End. or
Both Sending and Receiving End.
a

CORE

b

METALLIC SHIELD

c

RSG

MINOR SECTION
MAJOR SECTION

For Crossbonded Cable

7. CABLE LAYOUT (NOT IN CONDUIT)
Vertical distance from Phase A of cable to ground surface (Vert-A) =
Vertical distance from Phase B of cable to ground surface (Vert-B) =
Horizontal distance from Phase B to A of cable (Horiz-B) =
Vertical distance from Phase C of cable to ground surface (Vert-C) =
Horizontal distance from Phase C to A of cable (Horiz-C) =

Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

8. CABLE LAYOUT (IN CONDUIT)
TYPE I : 1 Cable In 1 Conduit

Ground Level

Conduit
=

m.
Cable
=

=

=

m.

m.

Diameter of
Conduit
=
m.

m.

TYPE II : 3 Cable In 1 Conduit

Ground Level

Conduit

=

m.

Diameter of
Conduit
=
m.

Cable

LOCATION OF CABLE whitin PIPE
Vertical distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Vert-A) =
Horizontal distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Horiz-A) =
Vertical distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Vert-B) =
Horizontal distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Horiz-B) =
Vertical distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Vert-C) =
Horizontal distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Horiz-C) =

CCSA-50

Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
Metre.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

SINGLE CORE CABLE TAPE SHIELD
1. CABLE TYPE
CONDUCTOR
PHASE
NEUTRAL
TYPE :
DIMENSION (SQMM) :
NO.OF CIRCUITS :
NO.OF CABLE / PHASE :
2. PROPERTY OF EACH LAYER CABLES

3. DIAMENSION OF CABLES (PHASE)
Cable Dimension
Conductor
Conductor Type
For Stranded Conductor
Number of Stranded =
strands
Number of Stranded Layer
=
layers
Individual Strand Diameter
=
mm.
Conductor Diameter =
mm.
For Solid Conductor
Total Conductor Diameter
=
mm.
Conductor Shield
Thickness =

mm.
CCSA-51

MATERIAL's TYPE
Aluminum or Copper
Stranded or Solid

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

Insulation Thickness =
Insulation Shield Thickness
=
Metallic Tape Shield
Tape Thickness =
Spunbond Tape Thickness
=
Sheath Thickness =

mm.
mm.
Aluminum or Copper or
Lead
mm.
mm.
mm.

4. DIAMENSION OF CABLES (NEUTRAL)
Cable Dimension
MATERIAL's TYPE
Conductor
Aluminum or Copper
Conductor Type
Stranded or Solid
For Stranded Conductor
Number of Stranded =
strands
Number of Stranded Layer
=
layers
Individual Strand Diameter
=
mm.
Conductor Diameter =
mm.
For Solid Conductor
Total Conductor Diameter
=
mm.
Conductor Shield
Thickness =
Insulation Thickness =
Insulation Shield Thickness
=
Metallic Tape Shield
Tape Thickness =

mm.
mm.
mm.
Aluminum or Copper or
Lead
mm.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

Spunbond Tape Thickness
=
Sheath Thickness =

mm.
mm.

5. LOCATION OF CABLES
FROM BUS :
DISTANCE=

TO BUS
:
metre.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

6. CABLE DATA
CROSS BONDING
NO

YES

Metallic Shield Grounded through Resistance (RSG) =
AT

Ohms.
Sending End. or
Receiving End. or
Both Sending and Receiving End.

EACH MAJOR SECTION DISTANCE =
EACH MINOR SECTION DISTANCE =
Metallic Sheaths Grounded through Resistance (RSG) =
AT

Metre.
Metre.
Ohms.
Sending End. or
Receiving End. or
Both Sending and Receiving End.
a

CORE

b

METALLIC SHIELD

c

RSG

MINOR SECTION
MAJOR SECTION

For Crossbonded Cable

7. CABLE LAYOUT (NOT IN CONDUIT)
Vertical distance from Phase A of cable to ground surface (Vert-A) =
Vertical distance from Phase B of cable to ground surface (Vert-B) =
Horizontal distance from Phase B to A of cable (Horiz-B) =
Vertical distance from Phase C of cable to ground surface (Vert-C) =
Horizontal distance from Phase C to A of cable (Horiz-C) =

Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

8. CABLE LAYOUT (IN CONDUIT)
TYPE I : 1 Cable In 1 Conduit

Ground Level

Conduit
=

m.
Cable
=

=

=

m.

m.

Diameter of
Conduit
=
m.

m.

TYPE II : 3 Cable In 1 Conduit

Ground Level

Conduit

=

m.

Diameter of
Conduit
=
m.

Cable

LOCATION OF CABLE whitin PIPE
Vertical distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Vert-A) =
Horizontal distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Horiz-A) =
Vertical distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Vert-B) =
Horizontal distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Horiz-B) =
Vertical distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Vert-C) =
Horizontal distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Horiz-C) =
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Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
Metre.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

3 CORES CABLE TAPE SHIELD
1. CABLE TYPE
CONDUCTOR
PHASE
TYPE :
DIMENSION (SQMM) :
NO.OF CIRCUITS :
NO.OF CABLE / PHASE :

2. PROPERTY OF EACH LAYER CABLES

Jacket

Lead
Sheath

Overall
Insulation
Shield

Insulation

3. DIAMENSION OF CABLES
Cable Dimension
Conductor

Conductor

MATERIAL's TYPE
Aluminum or Copper
Stranded or Solid

Conductor Type

For Stranded Conductor
Number of Stranded =
Number of Stranded Layer =
Individual Strand Diameter =
Conductor Diameter =

Metallic
Shield

mm.
mm.

For Solid Conductor
Total Conductor Diameter =

mm.

Metallic Shield Thickness =
Insulation Thickness =
Insulation Shield Thickness =

mm.
mm.
mm.

Lead Sheath Thickness =
Jacket Thickness =

mm.
mm.
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5. CABLE DATA
CROSS BONDING
NO

YES

Metallic Shield Grounded through Resistance (RSG) =
AT

Ohms.
Sending End.
or
Receiving End. or
Both Sending and Receiving End.

EACH MAJOR SECTION DISTANCE =
EACH MINOR SECTION DISTANCE =
Metallic Sheaths Grounded through Resistance (RSG) =
AT

Metre.
Metre.
Ohms.
Sending End.
or
Receiving End. or
Both Sending and Receiving End.
a

CORE

b

METALLIC SHIELD

c
MINOR SECTION

RSG

MAJOR SECTION

For Crossbonded Cable

6. CABLE LAYOUT (NOT IN CONDUIT)
Vertical distance from Phase A of cable to ground surface (Vert-A) =
Vertical distance from Phase B of cable to ground surface (Vert-B) =
Horizontal distance from Phase B to A of cable (Horiz-B) =
Vertical distance from Phase C of cable to ground surface (Vert-C) =
Horizontal distance from Phase C to A of cable (Horiz-C) =

Metre.
Metre.
Metre.
Metre.
Metre.

7. CABLE LAYOUT (IN CONDUIT)
TYPE I : 1 Cable In 1 Conduit

Ground Level

Conduit
=

m.
Diameter of
Conduit
=
m.

Cable

=

m.

=

LOCATION OF CABLE whitin PIPE
Vertical distance from Center of cable to Center of Pipe (Vertical) =

m.
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Metre.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

TABLE SHOW: CABLE CONFIGURATION & DISTANCE
SYSTEM LINE LOCATIONS CABLE
FORM
TO
KV.
TYPE
115
SUB A. SUB B.
XLPE

PHASE CONDUCTOR
Number of Cables / Phase Number of Cores SIZE (sqmm.)
1
1C
400

TYPE
ALUMINUM

NEUTRAL CONDUCTOR
Number of Cables / Phase Number of Cores SIZE (sqmm.)
1
1C
185

CCSA-58

TYPE
ALUMINUM

DISTANCE Number of
(km.)
Circuits
1
1

Cable
LAYOUT
FIG 1.1 (EXAMPLE)

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก
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ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-60
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PROTECTION SYSTEM INFORMATION
LOCATION
RELAY TYPE MANUFACTURER

CT Ratio

PT Ratio

CCSA-62

Setting

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCA6-S: ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ฉบับปŠ 2557
EGAT– PQG – 01 / 2014
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คํานํา
ปxญหาทางดานคุณภาพไฟฟา (Power Quality) เป8นปxญหาหนึ่งในระบบไฟฟากําลังที่มีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นในปxจจุบันและสงผลเสียตอระบบไฟฟากําลังโดยรวมเชน สรางความเสียหายตออุปกรณ3ไฟฟา, ลดอายุ
การใชงานของอุปกรณ3, ลดประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ3, เพิ่มกําลังไฟฟาสูญเสียในอุปกรณ3และ
ระบบไฟฟา, ทําใหอุปกรณ3ควบคุมและปองกันในระบบไฟฟาทํางานผิดพลาด, สรางสัญญาณรบกวนตอระบบ
ไฟฟาสื่ อสาร ฯลฯ ซึ่ งหากไมมี การควบคุ มคุ ณภาพไฟฟาใหอยู ในระดั บ ที่ เ หมาะสมก็ จ ะสงผลเสี ย หายตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ดวยเหตุนี้ “คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา” ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากการ
ไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาฝ,ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ได
เล็งเห็ นถึงผลกระทบอัน เนื่องจากปxญหาทางดานคุณภาพไฟฟาซึ่ งสงผลเสี ยหายตอเศรษฐกิ จโดยรวมของ
ประเทศจึงมีมติใหแตงตั้ง “คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality” เพื่อทําหนาที่จัดวางขอกําหนด
และมาตรฐานสําหรับควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาในระบบไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไมสงผลเสียหาย
ตอผูใชไฟฟาโดยรวม
คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงไดจัดทํา “ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิกเกี่ยวกับ
ไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” และ “ขอกําหนดกฎเกณฑ3แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งไดอางอิงจากมาตรฐานสากลเชน มาตรฐานสากล IEC, มาตรฐานของสหราช
อาณาจักร (UK) และมาตรฐานของออสเตรเลีย (AS) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนํามาใชในประเทศไทย
ทั้งนี้ขอกําหนดฯทั้ง 2 ฉบับการไฟฟาฯไดประกาศบังคับใชกับผูใชไฟฟาตั้งแตป‰ 2541
แตตอมาในปxจจุบันเนื่องจากคุณสมบัติของระบบไฟฟาและอุปกรณ3ไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดี ต ประกอบกั บ มาตรฐานสากลที่ “ขอกํ า หนดกฎเกณฑ3 ฮ าร3 ม อนิ ก เกี่ ย วกั บ ไฟฟาประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม” เคยใชอางอิงนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยขึ้น คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power
Quality จึงไดทําการปรับปรุงขอกําหนดฯใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล การไฟฟาฝ,าย
ผลิ ต แหงประเทศไทย จึ ง ไดจั ด ทํ า “ขอกํ า หนดกฎเกณฑ3 ฮ าร3 ม อนิ ก เกี่ ย วกั บ ไฟฟาประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมฉบับป‰ 2557 (EGAT–PQG–01/2014)” เพื่อใชแทนและยกเลิก “ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”
ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฯฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบ
ไฟฟา 3 การไฟฟาแลว
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สารบัญ
1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ
2. วัตถุประสงค3ของขอกําหนดฯ
3. นิยามคําศัพท3
4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย
5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
6. การบังคับใชขอกําหนดฯ
7. มาตรฐานอางอิง
ภาคผนวก (ก) : มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล
ภาคผนวก (ข) : ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิก
สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
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1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ
1.1 ขอกําหนดฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชแทนและยกเลิก “ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”
1.2 บังคับใชกับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (ไมรวมผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย) โดย
ครอบคลุมผูใชไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟสในทุกระดับแรงดันไฟฟา
1.3 ประยุกต3ใชกับโหลดผิดเพี้ยนที่สรางกระแสฮาร3มอนิกเขาสูระบบไฟฟา โดยไมขึ้นอยูกับทิศทางการไหลของ
กําลังไฟฟาที่ความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) นั่นคือสําหรับในขอกําหนดฯฉบับนี้โหลดหรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาไมมีความแตกตางกัน

2. วัตถุประสงค3ของขอกําหนดฯ
2.1 เพื่อควบคุ มฮาร3 มอนิ กในระบบไฟฟาใหอยูในระดับ ที่เหมาะสมและไมสงผลกระทบตอการทํ างานของ
อุปกรณ3ในระบบไฟฟาโดยรวม
2.2 เพื่อเป8นกฎเกณฑ3ในการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของผูใชไฟฟาที่มีโหลดผิดเพี้ยน หรืออุปกรณ3ที่
เป8นแหลงกําเนิดฮาร3มอนิก
2.3 เพื่อกําหนดวิธีการประเมินและตรวจสอบฮาร3มอนิกอันเกิดจากอุปกรณ3หรือระบบของผูใชไฟฟา
2.4 เพื่อกําหนดแนวทางพรอมมาตรการในการบังคับใชขอกําหนดฯกับผูใชไฟฟา

3. นิยามคําศัพท3
3.1 ฮาร3มอนิก (Harmonic) - สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน3 (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณ
เป8นคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เป8นจํานวนเต็มเทาของความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) สําหรับ
ระบบไฟฟาในประเทศไทยความถี่หลักมูลมีคาเทากับ 50 Hz ดังนั้น สวนประกอบที่มีความถี่เป8น 100 Hz
เรียกวา ฮาร3มอนิกที่ 2 (Second Harmonic) สวนประกอบที่มีความถี่เป8น 150 Hz เรียกวา ฮาร3มอนิกที่
3 (Third Harmonic) ฮาร3มอนิกเกิดจากการทํางานของโหลดผิดเพี้ยน
3.2 สวนประกอบฮาร3มอนิก (Harmonic Component) - สวนประกอบของฮาร3มอนิกที่มีอันดับมากกวา
หนึ่งของปริมาณเป8นคาบใดๆ ซึ่งแสดงในรูปของอันดับ (Order) และคา RMS ของอันดับนั้น
3.3 ความเพี้ยนฮาร3มอนิก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทางไฟฟา (Power
Waveform) ไปจากรูปสัญญาณคลื่นไซน3 (Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของคาความถี่หลักมูล
(Fundamental) และฮาร3มอนิกอื่นๆเขาดวยกัน
3.4 ความเพี้ยนฮาร3มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) - คืออัตราสวนระหวางคารากที่สอง
ของผลบวกกําลังสอง (Root-Sum-Square) ของคา RMS ของสวนประกอบฮาร3มอนิก (Harmonic
Component) กับคา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component) เทียบเป8น
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รอยละ โดยอาจแบงเป8นคาความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) ดังแสดงในสมการ (3.1) และคา
ความเพี้ยนกระแสฮาร3มอนิกรวม (THD I) ดังแสดงในสมการ (3.2)
THD V
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3.5 โหลดผิดเพี้ยน (Distorting Load) - โหลดซึ่งรับแรงดันไฟฟาที่เป8นรูปคลื่นไซน3 (Sinusoidal Voltage)
แตดึงกระแสที่ไมใชรูปคลื่นไซน3 (Non-Sinusoidal Current) สําหรับขอกําหนดฯฉบับนี้ โหลดผิดเพี้ยน
รวมถึงเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือแหลงกําเนิดใดๆที่มีการสรางกระแสหรือแรงดันที่ไมใชรูปคลื่นไซน3ดวย (เชน
ระบบผลิตไฟฟาผาน Inverter)
3.6 ระดับวางแผน (Planning Level) - ระดับของแรงดันฮาร3มอนิกที่การไฟฟาใชกําหนดเป8นเปาหมายเพื่อ
วางแผนควบคุมมิใหแรงดันฮาร3มอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมมีคาเกินกวาระดับดังกลาว เพื่อปองกันมิให
ฮาร3มอนิกสงผลกระทบตอผูใชไฟฟาโดยรวม
3.7 จุดตอรวม (Point of Common Coupling, PCC) - ตําแหนงในระบบของการไฟฟาที่อยูใกลกับผูใช
ไฟฟาที่สุดซึ่งผูใชไฟฟารายอื่นอาจตอรวมได
3.8 กําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุด (Minimum Short Circuit Power, Ss/c) - ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรชนิด
สามเฟสต่ําสุดที่จุดตอรวมของผูใชไฟฟา มีหนวยเป8น MVA
3.9 กําลังไฟฟาที่ทําสัญญา (Agreed Power, Si) - ขนาดการขอใชไฟฟาของผูใชไฟฟาที่ทําสัญญากับการ
ไฟฟา มีหนวยเป8น MVA
3.10 กําลังจายไฟฟารวม (Total Available Power, St) - ขนาดกําลังจายไฟฟารวมของระบบที่ผูใชไฟฟา
ตองการจะเชื่อมตอเชน ผูใชไฟฟาที่เชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมมีคาเทากับ
ขนาดพิกัดของ Power Transformer ในสถานียอย Bay ที่จะจายไฟใหผูใชไฟฟารายนั้น มีหนวยเป8น
MVA
3.11 คาสูงสุดที่ 95% (95% Probability Value) - ในการประเมินระดับของฮาร3มอนิกเทียบกับขีดจํากัด
นั้น มิใชการพิจารณาระดับของฮาร3มอนิกสูงสุดในขณะใดขณะหนึ่งเทียบกับขีดจํากัด แตเป8นการพิจารณา
คาทางสถิติเทียบกับขีดจํากัด ในการพิจารณาคาทางสถิตินั้นจะนําขอมูลผลการวัดที่ตอเนื่องซึ่งมีจํานวน
ขอมูลหลายพันคามาใชวิธีการทางสถิติ โดยตัดคาระดับฮาร3มอนิกสูงสุดออกไปเป8นจํานวน 5% ของขอมูล
ทั้งหมด เนื่องจากคาดังกลาวมิไดสะทอนถึงฮาร3มอนิกจากโหลดในสภาวะการทํางานปกติ แตเป8นคาฮาร3
มอนิกที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทรานเซียนท3 คาสูงสุดของขอมูลอีก 95% ที่เหลือจึงเป8นคาที่ใชในการ
เปรียบเทียบกับขีดจํากัด
3.12 คาสูงสุดที่ 99% (99% Probability Value) - คาสูงสุดที่ 99% เป8นคาสูงสุดของขอมูลที่เหลืออยู
ภายหลังจากตัดขอมูลที่มีคาสูงสุดออกไปเป8นจํานวน 1% ของขอมูลทั้งหมด
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4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย
การไฟฟาไดกําหนดระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทยดังแสดงไวใน
ตารางที่ 4-1 ถึง 4-3 เพื่อใชเป8นเปาหมายในการควบคุมแรงดันฮาร3มอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมโดยไมสงผลกระทบตอการทํางานของอุ ปกรณ3ไฟฟา และเพื่ อใชเป8น กรอบในการวางแผนเพื่ อ
กําหนดขีดจํากัดสําหรับกระแสฮาร3มอนิกที่สรางจากผูใชไฟฟาแตละราย
ตารางที่ 4-1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 230 / 400 V
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
5
4.0
3
4.0
2
1.6
7
4.0
9
1.2
4
1.0
11
3.0
15
0.3
6
0.5
13
2.5
21
0.2
8
0.4
17
1.6
> 21
0.2
10
0.4
19
1.2
12
0.2
23
1.2
>12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)
ความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 5%
ตารางที่ 4-2 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
5
3.0
7
3.0
11
2.0
13
2.0
17
1.6
19
1.2
23
1.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)

ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
3
3.0
9
1.2
15
0.3
21
0.2
> 21
0.2

ฮาร3มอนิกอันดับคู
อันดับ
2
4
6
8
10
12
> 12

ความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 4%
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ตารางที่ 4-3 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
5
2.0
3
2.0
2
1.0
7
2.0
9
1.0
4
0.8
11
1.5
15
0.3
6
0.5
13
1.5
21
0.2
8
0.4
17
1.0
> 21
0.2
10
0.4
19
1.0
12
0.2
23
0.7
> 12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)
ความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 3%

ในขอกําหนดฯฉบับนี้ไมไดกําหนดระดับวางแผนสําหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟา
กระแสตรงสงผลกระทบที่ เ ป8 น อั น ตรายตอระบบไฟฟา นั่ น คื อ การไฟฟาฯไมอนุ ญ าตใหมี ก ารจายไฟฟา
กระแสตรงเขาสูระบบไฟฟาในทุกกรณี

5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
การประเมินผูใชไฟฟาแบงวิธีการประเมินออกเป8น 3 ขั้นตอน วัตถุประสงค3ในการแบงการประเมิน
ออกเป8นขั้นตอนนั้นก็เพื่อความสมดุลระหวางระดับของรายละเอียดที่ตองใชในการประเมินแตละขั้นตอนกับ
ระดับความเสี่ยงที่แรงดันฮาร3มอนิกจะมีคาเกินระดับวางแผนอันเนื่องการเชื่อมตอของผูใชไฟฟา
การประเมินจะเริ่มพิจารณาจากทีละขั้นตอน หากผูใชไฟฟาไมผานการประเมินในขั้นตอนใดหรือไมเขา
ขายที่จะประเมินในขั้นตอนนั้นได ก็ใหไปประเมินในขั้นตอนถัดไป ผูใชไฟฟาจะเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาได
จะตองผานการประเมินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
5.1 การประเมินในขั้นตอนที่ 1
เป8นการประเมินในขั้นตนที่จะพิจารณาจากขนาดกําลังไฟฟารวมทั้งหมดของผูใชไฟฟา เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรที่จุดตอรวม นั่นคือ
“หากกําลังไฟฟFาที่ทําสัญญาของผูใชไฟฟFามีขนาดไมJเกิน 0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตJอ
รJวม จะอนุญาตใหเชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได”
5.2 การประเมินในขั้นตอนที่ 2
เป8นการประเมินที่ตองพิจารณาทั้งขนาดและประเภทของโหลดผิดเพี้ยนของผูใชไฟฟา เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรที่จุดตอรวม นั่นคือ
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“หากกําลังไฟฟFาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนัก (Weighted Distorting Power) ของผูใชไฟฟFามีขนาดไมJเกิน
0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตJอรJวม จะอนุญาตใหเชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได”
กําลังไฟฟาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนักสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้
S DW =

∑S

Di

⋅ Wi

i

เมื่อ SDW
SDi
Wi

=
=
=

กําลังไฟฟาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนัก
กําลังไฟฟาพิกัดของโหลดผิดเพี้ยนตัวที่ i
แฟคเตอร3ปรับน้ําหนัก (Weighting Factor) สําหรับโหลดผิดเพี้ยนตัวที่ i โดย
แฟคเตอร3ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพี้ยนประเภทตางๆสามารถพิจารณาไดจาก
ตารางที่ 5-1
หมายเหตุ กรณีไมทราบของคุณลักษณะของโหลดผิดเพี้ยน ใหกําหนดคาแฟคเตอร3ปรับน้ําหนัก
เป8น 2.5
ตารางที่ 5-1 แฟคเตอร3ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพี้ยนประเภทตางๆ

ประเภทของ
โหลดผิดเพี้ยน

ความเพี้ยนของ
กระแสฮาร3มอนิก

แฟคเตอร3
ปรับน้ําหนัก

Single Phase Power
Supply (Rectifier and
Smoothing Capacitor)

80%
(ฮาร3มอนิกที่
3 มีคาสูง)

2.5

Semiconverter

ฮาร3มอนิกที่
2, 3 และ 4 มีคาสูง
เมื่อโหลดนอย

2.5

6-pulse Converter,
Capacitive Smoothing,
no Series Inductance

80%

2.0

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

40%

1.0

รูปคลื่นกระแสโดยทั่วไป
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6-Pulse Converter
with Large Inductor
for Current Smoothing

28%

0.8

AC Voltage Regulator

เปลี่ยนแปลงตาม
Firing Angle

0.7

12-Pulse Converter

15%

0.5

5.3 การประเมินในขั้นตอนที่ 3
เป8นการประเมินที่พิจารณาจากปริมาณกระแสฮาร3มอนิกแตละอันดับที่ผูใชไฟฟาสรางขึ้น เปรียบเทียบ
กับขีดจํากัดที่กําหนด โดยขีดจํากัดสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายพิจารณาจากหลักการตอไปนี้
- ขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผูใชไฟฟาเป8นสัดสวนกับขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญา ผูใชไฟฟาที่
มีขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญามากจะยอมใหสรางกระแสฮาร3มอนิกไดมาก
- การกําหนดขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกคํานึงถึงตัวแปรตางๆที่มีผลตอการรวมกันของฮาร3มอนิกใน
ระบบไฟฟาอันไดแก การถายโอนแรงดันฮาร3มอนิกจากระบบแรงสูงสูระบบแรงต่ํา (Voltage
Transfer) และผลการรวมกันในเชิงเวคเตอร3ของฮาร3มอนิกอันดับตางๆ (Summation Exponent)
- หากผูใชไฟฟาแตละรายสรางกระแสฮาร3มอนิกและจายยอนเขาสูระบบไฟฟาเป8นปริมาณเทากับ
ขีดจํากัดที่การไฟฟากําหนดแลว แรงดันฮาร3มอนิกรวมในระบบไฟฟาจะมีคาเทากับระดับวางแผน
คาขี ดจํา กัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผู ใชไฟฟาแตละรายขึ้ นอยูกับ ตัวแปรตางๆตอไปนี้ ไดแก ระดั บ
วางแผนของแรงดันฮาร3มอนิก ระดับแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตอรวม กําลังไฟฟาที่ทํา
สัญญาของผูใชไฟฟา และกําลังจายไฟฟารวมของระบบที่ผูใชไฟฟาตองการจะเชื่อมตอเป8นตน โดยสามารถ
คํานวณไดจากชุดสมการตอไปนี้
α

Gh = α LCh − (T ⋅ LUh )α

เมื่อ Gh
α

=
=

LCh =

ระดับแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h รวมที่ยอมรับไดในระบบไฟฟา (Acceptable Global
Contribution) ในสวนที่เกิดจากการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาทั้งหมดในระบบที่พิจารณา
เลขชี้กําลังผลรวมปริมาณเวคเตอร3 (Summation Exponent) ของแรงดันฮาร3มอนิกจาก
แหลงกําเนิดที่หลากหลาย โดยพิจารณาคาไดจากตารางที่ 5-2
ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ
พิจารณาคาไดจากตารางที่ 4-1 ถึง 4-3
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LUh =
T

ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟาที่อยูเหนือขึ้นไป (Upstream
System) เชน หากระบบไฟฟาที่พิจารณาคือระบบ 24 kV ระบบไฟฟาที่อยูเหนือขึ้นไปคือ
ระบบ 69 kV หรือ 115 kV พิจารณาคาไดจากตารางที่ 4-1 ถึง 4-3
ตัวประกอบการถายโอนแรงดันฮาร3มอนิก (Transfer Factor) จากระบบไฟฟาที่อยูเหนือ
ขึ้นไปลงมาสูระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ ซึ่งสามารถประเมินคาไดจากการ
จําลองระบบหรือการวัดคาจริง ในกรณีที่ไมทราบคาใหกําหนดคาเทากับ 1

=

หมายเหตุ
1. สําหรับระบบไฟฟา 69 kV และ 115 kV ให Gh มีคาเทากับระดับวางแผนในระบบไฟฟานั้น
2. วิธีการประเมินคา Gh ตามสมการขางตนมีพื้นฐานมาจากระบบไฟฟาแบบ Radial สําหรับระบบ
ไฟฟาที่มีลักษณะเป8น Mesh เชนระบบ 230 kV การประเมินคา Gh ใหพิจารณาจากวิธีการตามขอ
9.2.2 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008)
Euh = Gh ⋅ α

เมื่อ Euh =
Si =
St =

Si
St

ขีดจํากัดแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h (%) ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายที่พิจารณา
กําลังไฟฟาที่ทําสัญญาของผูใชไฟฟารายที่พิจารณา (MVA)
กําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ (MVA) เชน ผูใชไฟฟาที่
เชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟามีคาเทากับ
ขนาดพิกัดของหมอแปลงกําลังในสถานียอย Bay ที่จายไฟใหกับผูใชไฟฟานั้น

หมายเหตุ
1. สําหรับผูใชไฟฟาขนาดเล็กที่มีขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญาต่ํา การคํานวณคา Euh ตามสมการ
ขางตนอาจใหคาขีดจํากัดที่ไมสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติ ดังนั้นคา Euh ที่คํานวณไดหากมี
คานอยกวา 0.1% ใหกําหนดคาเป8น 0.1%
2. สําหรับระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับ HVDC Station หรือ Non-linear Generating Plant หรือ
Thyristor-controlled Reactor หรือ Static Var Compensator การประเมินคา St ใหพิจารณา
จากวิธีการตามขอ 9.2.1 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008)
Ih =

เมื่อ Ih
h
kVS
MVASC

=
=
=
=

10 ⋅ Euh ⋅ MVASC
3 ⋅ h ⋅ kVS

ขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกอันดับ h ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายที่พิจารณา (A)
อันดับฮาร3มอนิกที่พิจารณา
แรงดัน Line to Line ของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ (kV)
กําลังไฟฟาลัดวงจรสามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟา (MVA)
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ตารางที่ 5-2 Summation Exponent สําหรับฮาร3มอนิกอันดับตางๆ
อันดับ
h < 5
5 ≤ h ≤ 10
h > 10

Summation Exponent (α)
1
1.4
2

ขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายนอกจากสามารถคํานวณโดยใชสมการขางตนแลว
ยังสามารถพิจารณาไดจาก “โปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซึ่งสามารถดาวน3โหลดไดจากเว็บไซต3ของการไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th) การไฟฟา
สวนภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือการไฟฟาฝ,ายผลิตแหงประเทศไทย (www.egat.co.th) โดยตัวอยางการ
ใชงานโปรแกรมฯพิจารณาไดจากภาคผนวก (ข)
เงื่อนไขในการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาสําหรับผูใชไฟฟาที่สรางฮาร3มอนิกตามการประเมินใน
ขั้นตอนที่ 3 สรุปไดดังนี้
“หากปริมาณกระแสฮาร]มอนิกแตJละอันดับตั้งแตJอันดับที่ 2 ถึง 50 ที่ผูใชไฟฟFาสรางขึ้น ณ ตําแหนJงจุด
ตJอรJวมมีคJาไมJเกินขีดจํากัดที่กําหนดไว จะอนุญาตใหเชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได”
สําหรับมาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผลคากระแสฮาร3มอนิกจากผูใชไฟฟาตามการประเมินใน
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณารายละเอียดไดจากภาคผนวก (ก)

6. การบังคับใชขอกําหนดฯ
6.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม
ผูขอใชไฟฟารายใหมจะตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณ3และการคํานวณใหการไฟฟาฯตรวจสอบ โดย
แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการตอเชื่อมเขากับระบบไฟฟาแลวจะไมกอใหเกิดฮาร3มอนิกเกินขีดจํากัดฯขางตน การ
ไฟฟาฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟาหากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟาและผูใช
ไฟฟารายอื่น
6.2 ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟา
ผูขอเปลี่ ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิ บั ติ เ ชนเดี ย วกั บ ขอ 6.1 โดยจะตองจั ดสงรายละเอี ย ดของ
อุปกรณ3และการคํานวณทั้งโหลดเดิมและโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯตรวจสอบ
6.3 ผูใชไฟฟารายเดิม
ถาทางการไฟฟาฯตรวจสอบแลวพบวาการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายเดิมนั้นกอใหเกิดฮาร3มอนิกเกิน
ขีดจํากัดฯขางตน ผูใชไฟฟาจะตองทําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาวหากผูใชไฟฟาไมดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯจะเขาไปทําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟาหรืองดการจายไฟฟา
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7. มาตรฐานอางอิง
Engineering Recommendation G5/4-1 (2005) : Planning Levels for Harmonic Voltage
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Instrumentation, for Power Supply Systems and Equipment Connected thereto
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Methods
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Systems
PRC–PQG–01/1998 : ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
รายงานทางเทคนิคการควบคุมฮาร3มอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ฉบับป‰ 2557 ,
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ภาคผนวก (ก)
มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล
ก.1) อุปกรณ3และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฮาร3มอนิกตองมีคุณสมบัติเป8นไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน
IEC 61000-4-30 Class A และ IEC 61000-4-7
ก.2) การประเมินกระแสฮาร3มอนิกจากผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขีดจํากัดในการประเมินขั้นตอนที่ 3 จะ
พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ3ตอไปนี้
- คาสูงสุดที่ 95% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 10 นาที ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห3 ของกระแสฮาร3
มอนิกแตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไวจากการประเมินขั้นตอนที่ 3
- คาสูงสุดที่ 99% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 3 วินาที ในรอบระยะเวลา 1 วัน ของกระแสฮาร3มอ
นิกแตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไวจากการประเมินขั้นตอนที่ 3 คูณดวยแฟคเตอร3
khvs โดยคํานวณไดจากสมการตอไปนี้
k hvs = 1.3 +

0 .7
(h − 5)
45

เมื่อ h คืออันดับฮาร3มอนิก

ก.3) กรณีที่กระแสฮาร3มอนิกมีคาไมเทากันในแตละเฟส การประเมินใหพิจารณาจากเฟสที่มีปริมาณกระแส
ฮาร3มอนิกสูงสุด
ก.4) การประเมินจะพิจารณาเฉพาะกระแสฮาร3มอนิกที่ไหลจากระบบของผูใชไฟฟาออกสูระบบไฟฟาภายนอก
เทานั้น สําหรับ กระแสฮาร3มอนิ กที่ไหลจากระบบไฟฟาภายนอกเขาสู ระบบของผูใชไฟฟาจะไมนํามา
พิจารณา
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ภาคผนวก (ข)
ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิก
สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผูใชไฟฟารายหนึ่งตองการเชื่อมตอรับไฟจากสายสงในระบบ 115 kV ซึ่งจายไฟมาจากสถานีตนทางที่
ติดตั้งหมอแปลงขนาดพิกัด 600 MVA โดยผูใชไฟฟามีขนาดการขอใชไฟฟา 80 MVA และระดับกําลังไฟฟา
ลัดวงจรชนิดสามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟามีขนาด 2,000 MVA
1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5)
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วิธีการใชงานโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้
(1) ปอนคาตัวแปรตางๆในระบบไฟฟาลงในชอง Input Data
1.1) ปอนคาระดับแรงดันของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง System Voltage
สําหรับกรณีนี้คือ 115 kV
1.2) ปอนคากําลั งจายไฟฟารวมของระบบไฟฟาที่ ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Total
Available Power สําหรับกรณีนี้คือขนาดพิกัดของหมอแปลงกําลังภายในสถานีตนทางซึ่งมีคา
เทากับ 600 MVA
1.3) ปอนคาขนาดการขอใชไฟฟาที่ผูใชไฟฟาทําสัญญากับการไฟฟาลงในชอง Agreed Power
สําหรับกรณีนี้คือ 80 MVA
1.4) ปอนคากําลังไฟฟาลัดวงจรชนิดสามเฟสต่ําสุดที่จุดตอรวมของผูใชไฟฟาลงในชอง Min. Short
Circuit Power สําหรับกรณีนี้มีคาเทากับ 2,000 MVA
1.5) ปอนคาตัวประกอบเพื่อคํานึงถึงผลจากการถายโอนแรงดันฮาร3มอนิกจากระบบไฟฟาที่อยูเหนือ
ขึ้นไปลงมาสูระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Transfer Factor โดยทั่วไป
กําหนดใหมีคาเป8น 1.0
(2) พิจารณาคาขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกอันดับตางๆสําหรับผูใชไฟฟาไดจากชอง Current Limit ใน
หนวยแอมแปร3 นั่นคือขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผูใชไฟฟารายนี้มีคาดังนี้
Orde Limit (A)
2r
6.7
3
8.9
4
2.7
5
9.5
6
2.0
7
6.8
8
1.3
9
2.6
10
1.0
11
5.0
12
0.8
13
4.2
14
0.7

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

Orde Limit (A)
28r
0.4
29
0.8
30
0.3
31
0.7
32
0.3
33
0.3
34
0.3
35
0.6
36
0.3
37
0.5
38
0.3
39
0.3
40
0.3
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Orde Limit (A)
41r
0.5
42
0.2
43
0.4
44
0.2
45
0.2
46
0.2
47
0.4
48
0.2
49
0.3
50
0.2
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CCA7-S: ขอกําหนดกฎเกณฑ3แรงดันกระเพื่อม เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
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ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-82

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-83

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-84

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-85

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-86

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-87

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-88

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-89

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-90

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-91

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-92

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-93

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-94

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก

CCSA-95

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CC-I

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CC1-I

บทนํา

CC1.1-I

ในมาตรา 37 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝ/ายผลิตแหงประเทศไทย ระบุวา
“ผูใดสรางโรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกวายี่สิบเมกะวัตต6เพื่อใชเอง หรือที่มีกําลังผลิต
รวมกันสูงกวาหกเมกะวัตต6เพื่อขายพลังงานไฟฟาแกประชาชน ประสงค6จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟาของตนกับระบบไฟฟาของ กฟผ. การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ตอง
ยื่นคําขอและไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.กอน”
ดังนั้น ขอกํ าหนดเกี่ ยวกับ การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ ใชกั บผู ขอ
เชื่อมตอที่ประสงค6จะเชื่อมตอโรงไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรกเป<นผูผลิตไฟฟานอก
สัญญา (IPS) รวมทั้งผูเชื่อมตอที่เป<น IPS แตประสงค6ขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟา
และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมตอภายในโรงไฟฟาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย
กฟผ. จะเป<นผูพิจารณาการเชื่อมตอ โดยคํานึงถึงความมั่นคงระบบไฟฟาในภาพรวม ไมให
กระทบตอลูกคาของการไฟฟาในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ใชใน
การพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค การออกแบบรายละเอียดเทคนิค
ของอุปกรณ6ไฟฟาโรงไฟฟา และมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ6ไฟฟาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

CC1.2-I

CC2-I

วัตถุประสงค3

CC2.1-I

วัตถุประสงค3ของขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. สวนนี้ มี
ดังนี้
(a) เพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอกั บ
ระบบโครงขายไฟฟา โดยไมทําใหความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟาและคุณภาพ
การใหบริการต่ํากวามาตรฐานการใหบริการของ กฟผ.
(b) เพื่อกําหนดขอกําหนดพื้นฐานอยางชัดเจน ครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมตอดาน
เทคนิคขั้นต่ําในการออกแบบสําหรับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ รวมทั้งรายละเอียดทาง
เทคนิคของอุปกรณ6ไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งที่จุดเชื่อมตอ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอระบบไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผูใชบริการรายอื่นๆ และระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ.
(c) เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟาขนานกับระบบโครงขาย
ไฟฟาเป<นไปดวยความปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
(d) เพื่อกําหนดมาตรฐานระบบรับสงขอมูล ระบบปองกัน และมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ภายในโรงไฟฟาใหทํางานสอดคลองตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CCI-1

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CC3-I

คุณลักษณะของระบบ กฟผ.

CC3.1-I

กฟผ. จะดําเนินการเพื่อใหสภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดเชื่อมตอ เป<นไปตามเกณฑ6การปฏิบัติการ
ดังตอไปนี้ (ขึ้นอยูกับขอกําหนด CC3.2-I)
(a) ความถี่ระบบไฟฟา เทากับ 50 Hz และจะรักษาคาในสภาวะปกติใหอยูในชวง 49.5 ถึง
50.5 Hz (ยกเวนกรณีที่มีเหตุผิดปกติ คาความถี่อาจมีความเบี่ยงเบนมากกวา ±0.5 Hz)
(b) คาแรงดันระบบไฟฟา เทากับ 1.0 p.u. และจะรักษาระดับแรงดันใหอยูในชวง ±5% ของ
คาแรงดันของระบบไฟฟา (ยกเวนกรณีที่มีเหตุผิดปกติ คาแรงดันอาจมีความเบี่ยงเบน
มากกวา ±10%)
(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟา กฟผ. ภายใตสภาวะปกติ หรือ
สภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage จะเทากับ (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด
peak เป<นชวงระยะเวลาสั้นๆ)
ตารางที่ 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกวา
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก
อันดับ แรงดันฮาร3มอนิก
(%)
(%)
(%)
5
2.0
3
2.0
2
1.0
7
2.0
9
1.0
4
0.8
11
1.5
15
0.3
6
0.5
13
1.5
21
0.2
8
0.4
17
1.0
>21
0.2
10
0.4
19
1.0
12
0.2
23
0.7
>12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)
ความเพี้ยนแรงดันฮาร6มอนิกรวม (THDV) = 3%

(d) ภายใตสภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟาของ กฟผ. จะรักษาคา Voltage
Unbalance ไวตามตารางที่ 1.2 (ยกเวนกรณีที่มีการเกิด peak เป<นชวงระยะเวลาสั้นๆ
จะมีคานี้ไดไมเกิน 2%)
ตารางที่ 1.2 คา Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน
ระดับแรงดันไฟฟา
ตัวประกอบแรงดันไมไดดุล (%)
230 kV หรือสูงกวา
0.8
69 และ 115 kV
1.4

CCI-2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

(e) แรงดันกระเพื่อม กฟผ.จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอ
ระหวางระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กับบริเวณที่มีความตองการไฟฟาซึ่งทําใหเกิดแรงดัน
กระเพื่อมนั้น จะตองมีคาความรุนแรงไมเกินกวา
ตารางที่ 1.3 ขีดจํากัดสําหรับคาความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และคาความรุนแรงของไฟ
กะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหลงกําเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลตอระบบไฟฟา ณ จุดใดๆ
ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม
Pst
Plt
115 kV หรือต่ํากวา
1.0
0.8
มากกวา 115 kV
0.8
0.6

CC3.2-I

สภาพการณ6ตางๆ ที่ยกเวนในขอ CC3.1-I อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบไมสามารถจัดหา active
power และ/หรือ reactive power ไดเพียงพอ หรืออาจมีเหตุการณ6ใดๆ ที่จัดวาเป<น Significant
Incident เกิดขึ้น ในสภาพการณ6ตางๆ เหลานี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ในการรักษา
สภาวะระบบใหเป<นไปตามเงื่อนไขในขอ CC3.1-I
(หมายเหตุ :
• Incident หมายถึง เหตุการณ6ที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้น และเหตุการณ6นี้สงผลให กฟผ.ไม
สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานตางๆที่ กฟผ. ใชในการวางแผนและการดํ าเนิ นงานดาน
ระบบไฟฟา หรือเป<นเหตุการณ6ที่สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ
• Significant Incident หมายถึง Incident ที่ กฟผ. พิจารณาแลววา จะสามารถสงผลให
System ทั้งหมดหรือบางสวน เกิดสภาวะไมปกติ ไมปลอดภัย หรือไมมีเสถียรภาพ หรือ
สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บรายแรง
กรณี Significant Incident ที่สงผลใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ แตไมมีผลกระทบตอ System จะไม
พิจารณาเป<นการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเงื่อนไขในขอ CC3.2-I นี้)

CC4-I

ขอปฏิบัติในการเชื่อมตอเขาระบบ

CC4.1-I

การยื่นขอมูลการพิจารณาการเชื่อมโยงระบบโครงขายไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอสามารถยื่นคํารองและขอเสนอขอเชื่อมตอระบบไฟฟาแก กฟผ. ได โดย ผู
ขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอมีหนาที่ในการยื่นรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ6ใหแก กฟผ. เพื่อ
ใชเป<นขอมูลการพิจารณาการเชื่อมโยงระบบโครงขายไฟฟา (รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ
CCA2-I)
ในกรณี ที่มีก ารเชื่ อมตอผานระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝ/ า ยจํ า หนาย ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู
เชื่อมตอมีหนาที่สงเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมโยงระบบจําหนายของการไฟฟาฝ/าย
จําหนายใหแก กฟผ. เพื่อใชเป<นขอมูลจุดเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

CCI-3

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CC4.2-I

CC4.3-I

CC4.4-I

CC4.4.1-I

รายละเอียดขอมูลที่ใชในการพิจารณาการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาดานเทคนิค
(a) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป<นผูสรางโรงไฟฟา ที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส
โดยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟา อาทิเชน ถานหิน กwาซธรรมชาติ
กwาซชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ เป<นตน กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสง
รายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.1-I
(b) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป<นผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตย6ผลิตไฟฟา
กําหนดใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2-I
(c) กรณีผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอเป<นผูสรางโรงไฟฟา โดยใชพลังงานลมผลิตไฟฟา กําหนดให
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3-I
ทั้งนี้ เนื่องจากรายละเอียดขอมูล เทคโนโลยี การผลิตไฟฟาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
ดังนั้น กฟผ. อาจตองการขอมูลสําคัญเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจง
ขอใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดสงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมมาให
ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาโดยการเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเพิ่มเติม
จะตองแจงให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบทุกครั้ง และหากสงผลกระทบทําใหเกิดปxญหากับ
ระบบไฟฟาของ กฟผ. ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเป<นผูรับผิดชอบทั้งหมด หากผูขอเชื่อมตอ/ผู
เชื่อมตอไมแจงขอมูลดังกลาวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธิดําเนินการตาม
เงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา
การศึกษาระบบไฟฟา โดย กฟผ.
เพื่ อใหการเชื่ อมตอโรงไฟฟาไมกระทบตอความมั่น คง ความปลอดภั ย และคุณภาพของระบบ
พลังงาน รวมถึงนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ กฟผ. จึงตองทําการศึกษาระบบไฟฟาภายใตหลักเกณฑ6
ตางๆ ที่ กฟผ. กําหนด เมื่อผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจัดสงรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ6
ใหแก กฟผ. แลว
หลักเกณฑ3ที่ใชในการศึกษาระบบไฟฟา
พิจารณาตามศักยภาพระบบสงไฟฟา (Grid Capacity) ซึ่งครอบคลุมการศึกษาหลัก 2 เรื่อง ดังนี้
(a) การศึกษาการไหลกําลังไฟฟาในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study)
(b) การศึกษาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (Short - Circuit Current Study)
กฟผ.จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อรองรับการเชื่อมตออยางมั่นคง และมี
ประสิทธิภ าพ บนพื้ นฐานใหมี การลงทุ นต่ํา สุด โดยหลั งจากการเชื่ อมตอ ระบบสงไฟฟา กฟผ.
จะตองรองรับเกณฑ6ตางๆ ดังนี้
เกณฑ3ทั่วไป (General Criteria)
กําหนดใหอุปกรณ6ไฟฟาในระบบทุกตัวตองทํางานอยูภายใตพิกัดปกติที่ภาวะปกติ และทํางานอยู
ภายใตพิกัดฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ6ที่มีอุปกรณ6ใดอุปกรณ6หนึ่งที่ถูกใชงานอยูในระบบแลวเกิดหลุด
ออกจากระบบ เชน สายสง 1 วงจร เกิ ด ลั ด วงจรแลวถู ก ปลดออกจากระบบ เป< น ตน เรี ย ก
มาตรฐานความมั่นคงระบบไฟฟานี้วา “มาตรฐาน N - 1” (N - 1 Contingency)
ในการวางแผนระบบไฟฟา กฟผ. ไดกําหนดคาพิกัดที่ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินของอุปกรณ6
ไฟฟาที่มีอยูในระบบภายหลังโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจายไฟฟาแลว ดังนี้
CCI-4

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CC4.4.2-I

CC4.5-I

CC4.6-I
CC4.6.1-I
CC4.6.2-I
CC4.7-I

• คาขีดจํากัดแรงดันที่ภาวะปกติ อยูในชวง 98 ถึง 105 % ของคาปกติ
• คาขีดจํากัดแรงดันที่ภาวะฉุกเฉิน (N - 1 Contingency) อยูในชวง 92 ถึง 108% ของคา
ปกติ (0.92 – 1.08 PU)
โดยอุปกรณ6ไฟฟาที่ใชศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (N - 1) ไดแก สายสง หมอแปลง และเครื่องกําเนิดไฟฟา
เกณฑ3ในภาวะคงตัว (Steady – State Criteria)
โรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองรักษาระดับแรงดันไฟฟาใหไมเกินขีดจํากัดแรงดันที่
ภาวะปกติเมื่อระบบไฟฟา กฟผ. ทํางานที่ภาวะปกติ และรูปแบบของการไหลของกําลังไฟฟาใน
ระบบสงไฟฟาที่ ภ าวะปกติ ควรมี กํา ลั งไฟฟารี แอกที ฟสํ า รองสํ า หรั บ เครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟาเหลื อ
ประมาณ 40 เปอร6เซ็นต6 และเครื่องกําเนิดไฟฟาควรจะทํางานอยูภายในขีดจํากัดของกําลังไฟฟารี
แอกทีฟ ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟา นอกจากนี้การควบคุมแรงดันสามารถกําหนดได
จากเครื่องกําเนิดไฟฟา แท็ปหมอแปลงไฟฟา และการชดเชยกําลังไฟฟารีแอกทีฟ เพื่อใหมีคา
ความสูญเสียในระบบไฟฟานอยที่สุด
โดยเมื่ อ มี อุ ป กรณ6 ไ ฟฟาตั ว ใดตั ว หนึ่ ง หลุ ด ออกจากระบบไฟฟา โรงไฟฟาของผู ขอเชื่ อมตอ/ผู
เชื่อมตอจะตองรักษาระดับแรงดันไฟฟาใหไมเกินขีดจํากัดแรงดันที่ภาวะฉุกเฉินไดโดยไมตองมีการ
แกไขระบบ แตสามารถใชอุปกรณ6ควบคุมอัตโนมัติแบบทํางานเร็ว รวมทั้งการตัดตออุปกรณ6ไฟฟา
รีแอกทีฟที่ใชควบคุมระดับแรงดัน เพื่อรักษาระบบไฟฟาไวได
กรณีที่เกิดเหตุการณ6ลัดวงจรในระบบไฟฟาภายหลังโรงไฟฟาของผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจาย
ไฟฟาเขาระบบไฟฟา กฟผ. จะตองทําใหคากระแสลัดวงจรที่แตละสถานีไฟฟาแรงสูงไมเกิน 85 %
ของคาพิกัดของอุปกรณ6ตัดตอน (Circuit Breaker) ต่ําสุดในแตละสถานีไฟฟาแรงสูงนั้นๆ
การแจงคาใชจาย
กฟผ. จะแจงคาใชจายในการขออนุญาตเชื่ อมตอระบบโครงขายไฟฟา (เชน คาใชจายในการ
ขยาย/ปรับปรุงระบบสงไฟฟา คาออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งคาศึกษาระบบไฟฟา เป<นตน)
เพื่อใหผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอพิจารณากอนทําสัญญา ทั้งนี้ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเป<นผู
รับภาระคาใชจายดังกลาวทั้งหมด
การดําเนินการในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
ภายหลัง กฟผ. แจงอนุญาตใหเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาพรอมแจงคาใชจายในการขออนุญาต
เชื่อมตอระบบโครงไฟฟา ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ6ตางๆ ที่เป<นเงื่อนไขใน
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาใหครบถวนตามที่ กฟผ. กําหนด
กฟผ. ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการกํ า หนดวั น เชื่ อมตอ โดยพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของแผนงาน
กอสรางระบบ ซึ่งหากไมแลวเสร็จตามแผน การเชื่อมตอโรงไฟฟาเขาระบบจะสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงระบบโครงขายไฟฟา
การปฏิบัติการกอนการเริ่มตนการเชื่อมตอ
ผู ขอเชื่ อ มตอ/ผู เชื่ อ มตอทุ กรายตองปฏิ บั ติ ค รบตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใน ขอกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา โดยผูเชื่อมตอตองแจงขอมูลทางเทคนิคทั่วไปของผูเชื่อมตอ และ
คุณลั กษณะอุ ป กรณ6 ไฟฟาของลู กคาของผู เชื่ อมตอที่อาจมี ผ ลทําใหระดั บคุ ณภาพไฟฟา ณ จุ ด
เชื่อมตอ ต่ํากวาเกณฑ6ที่กําหนด แก กฟผ. กอนการเชื่อมตอ ไมนอยกวา 60 วัน
CCI-5

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CC4.7.1-I

CC4.7.2-I

ขอมูลทางเทคนิคทั่วไปของผูเชื่อมตอ ประกอบดวย
(a) ขอมูลเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวนเครื่อง และ กําลังผลิตแตละเครื่อง (MVA, MW, PF)
(b) ประเภทของโรงไฟฟา
(c) ลั ก ษณะกระบวนการผลิ ตไฟฟา เชน ประเภทพลั ง งานหมุ น เวี ย น หรื อระบบ
Cogeneration
(d) เชื้อเพลิงหลักที่ใชผลิตไฟฟา
(e) เชื้อเพลิงเสริมที่ใชผลิตไฟฟา
(f) จุดเชื่อมโยงระบบโครงขายไฟฟาที่ใกลที่สุดของการไฟฟาฝ/ายจําหนาย หรือ กฟผ.
(g) ปริมาณพลังไฟฟาสํารอง (MW)
(h) การเชื่อมโยงระบบไฟฟาหรือระบบไอน้ํา
คุณลั กษณะอุ ป กรณ6 ไฟฟาของลู กคาของผู เชื่ อมตอที่อาจมี ผ ลทําใหระดั บคุ ณภาพไฟฟา ณ จุ ด
เชื่อมตอ ต่ํากวาเกณฑ6ที่กําหนด
*

ก)

คุ ณลักษณะอุปกรณ6ไฟฟาของลูกคาของผูเชื่อมตอ
กําลังไฟฟารวมของลูกคาของผูเชื่อมตอ
ขนาด ________
ขนาด ________

MW
MVAr

ข)

กระแสไฟฟาลัดวงจรสูงสุด ที่จดุ เชื่อมตอ

kA

ค)

กรณีผูเชื่อมตอหรือลูกคาของผู เชื่อมตอมี หรือจะมีอุปกรณ6 หรือโหลดที่สรางกระแสฮาร6มอ
นิกเหลานี้ ตองนําสงขอมูล ให กฟผ. ทราบลวงหนากอน เพื่อ ประเมิ นคุ ณภาพไฟฟาใน
ขั้นตน
Single Phase Power Supply
ขนาด ________
MVA

ขนาด ________

Semi-converter

ขนาด ________

MVA

6-Pulse Converter No Series Inductance

ขนาด ________

MVA

6-Pulse Converter With Series Inductance > ขนาด ________
3%, DC Drive

MVA

6-Pulse Converter With Large Inductor

ขนาด ________

MVA

12-Pulse Converter

ขนาด ________

MVA

AC Voltage Regulator

ขนาด ________

MVA

อื่น ๆ ……………………….…………………………………

ขนาด ________

MVA

* อางอิงตามขอกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6ม อนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยใหปรับเปลี่ยนเกณฑ6ต ามการแกไขปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวฉบับลาสุด

CCI-6

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CC5-I

ขอกําหนดอุปกรณ3โรงไฟฟา

CC5.1-I

อุ ปกรณ3 โ รงไฟฟา หมายถึ ง อุ ป กรณ6 แ ละเครื่ อ งจั กรตางๆ ที่ โ รงไฟฟาเป< น เจาของ โดยมี การ
เชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา และเป<นอุปกรณ6ที่จําเป<นตองใชในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัด
คาพลังงานไฟฟาที่โรงไฟฟาจายเขาระบบ
อุปกรณ6โรงไฟฟา จะตองเป<นไปตามขอกําหนดตาม CC5-I ดังนี้
ขอกําหนดมาตรฐานอุปกรณ3
อุปกรณ6โรงไฟฟาทุกรายการจะตองมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน รวมถึงมีการบํารุงรักษาที่
สอดคลองตาม Prudent Utility Practice และตองสามารถทํางานไดเป<นปกติภายใตสภาวะ
เงื่อนไขของระบบ ตามที่กําหนดไวใน CC3.1-I
นอกเหนือจากที่ระบุไวใน CC5.2.1-I อุปกรณ6โรงไฟฟาทุกรายการจะตองเป<นไปตามขอกําหนด
และ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
(a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices, power
transformers, voltage transformers, reactors, current transformers, surge
arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps, coupling
devices, external heavy polluted condition insulation และ insulation
coordination จะตองสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเวนบาง
อุปกรณ6ซึ่งมีการระบุไวชัดเจนใหใชมาตรฐานอื่น
(b) อุปกรณ6ตางๆ ตองถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากที่ซึ่งผานการรับรองตามขอกําหนด
การรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือขอกําหนดเทียบเทาที่ กฟผ. ยอมรับ
ขอกําหนดอุปกรณ3สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท
ผู ขอเชื่ อมตอ/ผู เชื่ อมตอ ตองออกแบบ จั ด หาและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ6 โ รงไฟฟาที่ จ ายไฟฟาไดตาม
คุณลักษณะดังนี้
(a) ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองมีอุปกรณ6ควบคุมการทํางานเพื่อปองกันการจายไฟฟาเขาสู
ระบบไฟฟาของการไฟฟา ในขณะที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาไมมีไฟฟา โดยตองสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความตองการของศูนย6ควบคุมระบบไฟฟา
(b) กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจายไฟฟาแบบระบบไฟฟาแยกโดด
(Islanding) จากระบบโครงขายไฟฟา ใหกับผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ เป<นรายๆ ไป
(c) ตองควบคุมไมใหสรางกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ที่จุด
เชื่อมตอ เกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่กําหนดไวในขอกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป• 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม
CCA3-I โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนดกฎเกณฑ6ดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุด
ตอไป
(d) ตองควบคุมไมใหสรางแรงดันกระเพื่อมที่จุดเชื่อมตอ เกินกวาขีดจํากัดตามวิธีการประเมินที่
กํ า หนดไวใน ขอกํ า หนดกฎเกณฑ6 แ รงดั น กระเพื่ อ มเกี่ ย วกั บ ไฟฟาประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความนาเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา รายละเอียดตาม CCA4-I โดยหากมีการปรับปรุงขอกําหนด
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กฎเกณฑ6ดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตามฉบับลาสุดตอไป

CC6-I

REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS
ขอมูลการวางแผนดานปฏิบัติการ ซึ่งเป<นสวนหนึ่งของรายละเอียดขอมูลการวางแผน ที่ผูขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ไดจัดสงใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหมตาม
ความจําเป<น ภายหลังจากที่โรงไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา โดยคาที่ทําการปรับปรุงใหม
จะเรียกวา Registered Operating Characteristics ซึ่งจะสะทอนคาความสามารถจริงของเครื่อง
สอดคลองตาม Prudent Practice

CC7-I

ขอกําหนดของจุดเชื่อมตอระหวาง กฟผ. กับ โรงไฟฟา

CC7.1-I

ในการเชื่อมตอระหวางโรงไฟฟากับระบบสงของ กฟผ. จะใช circuit breaker ที่มีพิกัดการทน
กระแสลัดวงจรสูงกวาขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมตอ นั้น โรงไฟฟาสามารถขอให กฟผ.
จัดสงคากระแสลัดวงจร และคาพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซึ่งติดตั้งที่ จุดเชื่อมตอ ใน
ปxจจุบันรวมถึงที่วางแผนในอนาคต คากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมตอ จะตองไมเกินกวา
(a) 63 kA หรือ 50 kA สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 500 kV และ 230 kV
(b) 40 kA สําหรับระบบไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 115 kV และ 69 kV
Generating Unit and Power Station Protection Arrangements
ระบบปองกันโรงไฟฟาและการเชื่อมตอเขากับระบบสงของ กฟผ. จะตองเป<นไปตามขอกําหนด
ขั้นต่ําที่ระบุไวใน CC7.2.2-I นี้ เพื่อลดผลกระทบตอระบบสงของ กฟผ. ใหนอยที่สุดเมื่อเกิดเหตุ
ผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟา
Fault Clearing Time
(a) คา Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติที่อุปกรณ6โรงไฟฟาซึ่งตอตรงเขากับ
ระบบสงของ กฟผ. หรือ เหตุผิดปกติที่อุปกรณ6ระบบสงของ กฟผ. ซึ่งตอตรงเขากับอุปกรณ6
ของโรงไฟฟา โดยชวงเวลาดั งกลาวจะเริ่ มนับตั้ งแตเริ่มเกิ ดเหตุผิ ดปกติ จนถึง circuit
breaker สามารถดับอาร6กไดสนิท ซึ่งตองมีชวงเวลาไมเกินกวาขอกําหนดดังนี้
(i) 80 ms ที่ 500 kV
(ii) 100 ms ที่ 230 kV
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(b) ทั้ง โรงไฟฟา และ กฟผ. ตองจัดใหมีร ะบบปองกันสํา รอง (backup) เผื่อกรณี ที่ระบบ
ปองกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซึ่งระบบปองกันสํารอง ทั้งสองชุดนี้จะทํางาน
ประสานเพื่อใหสามารถทําการปลดวงจรเป<นลําดับขั้นได (discrimination) โดยระบบ
ปองกันสํารองของโรงไฟฟาจะตองทนตอกระแสลัดวงจร (ไม trip ออกจากระบบกอน) ใน
ระหวางที่ระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลัง
ทําการ clear fault ที่เกิดขึ้นในระบบสง
นอกจากนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดการปลดโรงไฟฟาออกจากระบบโดยไมเจตนา จึง
ควรที่จะกําหนด time delay ของระบบปองกันสํารองของโรงไฟฟาไวที่ 1.5 วินาที ซึ่งจะ
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
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CC7.3-I
CC7.3.1-I

ทําใหการทํางานประสานกับระบบปองกันสํารอง ของ กฟผ.
(c) circuit breaker ที่ทําหนาที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยูในสวนของวงจรเชื่อมตอโรงไฟฟา
เขากับระบบสง กฟผ. ที่จุดเชื่อมตอใดๆ นั้น จะตองมีการติดตั้ง circuit breaker failure
protection เพิ่ม ในกรณีเหตุการณ6ที่ circuit breaker ทํางานผิดพลาดไมสามารถตัด
กระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาที่กําหนด circuit breaker failure protection จะทําการ
สั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซึ่งอยูติดกับ circuit breaker ตัวที่ทํางานผิดพลาด
ดังกลาว เพื่อตัดกระแสลัดวงจรภายในชวงเวลาดังนี้
(i) 200 ms ที่ 500 kV
(ii) 200 ms ที่ 230 kV
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV
(d) Target Dependability Index ของระบบปองกันตองไมต่ํากวา 99.5% คานี้เป<นการวัด
ความสามารถของระบบปองกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในสวนที่เกิดความ
ผิดปกติไดสําเร็จ
การจัดเตรียมอุปกรณ3
Metering System
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System) ตามเงื่อนไข
ที่ระบุใน CCA1-I เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่โรงไฟฟาของ ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ผลิตได

CC8-I

ขอกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร

CC8.1-I

อุปกรณ3สื่อสารของโรงไฟฟา
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ ตองจัดใหมีอุปกรณ6สําหรับบันทึกและสื่อสารขอมูลการผลิตของโรงไฟฟา

CCI-9

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

APPENDIX
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
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CCA1-I

CCA1.1-I

CCA1.2-I

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Metering System)
ผูขอเชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอจะตองเป<นผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
และอุ ป กรณ6 ป ระกอบ รวมทั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาใหระบบทํ า งานอยางถู ก ตองตามขอกํ า หนด
ตลอดเวลาที่ มี ก ารซื้ อ ขายและ/หรื อ แลกเปลี่ ย นพลั ง งานไฟฟาผานจุ ด เชื่ อ มตอ โดยมี
รายละเอียดตามขอกําหนดนี้ ทั้งนี้ตําแหนงที่ติดตั้งมาตรวัดพลังงานไฟฟาจะตองสามารถเขา
ไปตรวจสอบและอานคาพลังงานไฟฟาไดสะดวก ทั้งนี้ระบบมาตรวัดไฟฟา ตองประกอบดวย
ความตองการทั่วไป (General Requirement)
a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขาย ใชสําหรับวัดพลังงานไฟฟาที่ซื้อขาย หรือ
ไหลผาน ณ จุ ด เชื่ อ มตอระหวางระบบไฟฟาของ กฟผ. กั บ ระบบไฟฟาของผู ขอ
เชื่อมตอ/ผูเชื่อมตอ
b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาเพื่อการซื้อขายของแตละวงจร ตองประกอบดวย 2 ระบบ
เพื่อเป<นการสํารอง ไดแก ระบบมาตรวัดฯหลัก (Main Metering Equipment) และ
ระบบมาตรวัดฯรอง (Backup Metering Equipment)
c) ระบบมาตรวัดฯหลัก และ ระบบมาตรวัดฯรอง ตองเป<นอิสระตอกัน
d) ตองไมมี อุ ป กรณ6 อื่น นอกเหนื อ จากอุ ป กรณ6 ร ะบบมาตรวั ด พลั งงานไฟฟา ติ ด ตั้ งอยู
ภายในวงจรของระบบมาตรวัดฯหลัก
e) มาตรวัดพลังงานไฟฟาและอุปกรณ6ประกอบทุกหนวย ที่ติดตั้งอยูในระบบมาตรวัดฯ
หลักและระบบมาตรวัด ฯรอง จะตองรองรับ การสื่อสารขอมูลจากระบบ Software
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟา กฟผ. (EGAT Automatic Meter
Reading (AMR) System) ทั้งนี้มาตรวัดฯและอุปกรณ6ประกอบ จะตองไดรับการ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. กอน
Instrument Transformers เพื่ออานคากระแสและแรงดันไฟฟา สงไปให มาตรวัดหลัก
(main energy meter) และ มาตรวัดรอง (backup energy meter) ตองติดตั้งครบทั้งสาม
เฟสพรอม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้
a) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT)
• CT แตละหนวย ตองประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ
มาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ
• ความแมนยําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเป<นไปตามที่กําหนดไวใน Class 0.2S ของ
มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13
หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเป<นฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ
เวลานั้น
• กระแสพิกัดทางดานแรงต่ําของ CT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับกระแสพิกัดของ มาตร
วัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ตองมี ขนาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใชงาน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
CCIA-2
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CCA1.3-I

CCA1.4-I

CCA1.5-I

b) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)
• ตองเป<นชนิด Inductive Voltage Transformer แตละหนวย ตองประกอบดวย
ชุดขดลวด 2 ชุด (2windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตร
วัดรองตามลําดับ
• ความแมนยําของชุดขดลวด VT ทั้ง 2 ชุด ตองเป<นไปตามที่กําหนดไวใน Class
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI
C93.1 หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ที่เทียบเทากันซึ่งเป<นฉบับลาสุดที่ประกาศใช
งาน ณ เวลานั้น
• แรงดันพิกัดทางดานแรงต่ําของ VT ทั้ง 2 แกน ตองเทากับแรงดันพิกัดของ
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
• Burden: ตองมี ขนาดที่ เ หมาะสมกั บ วงจรระบบมาตรวั ด ที่ ใชงาน Load
Impedance (Include Equipment) < Burden
มาตรวัดพลังงานไฟฟา
a) มาตรวัดพลังงานไฟฟา แตละหนวยตองเป<นชนิดอิเลคทรอนิกส6 รองรับการวัดวงจร
ไฟฟาประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy)
b) ความแมนยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟา สําหรับ Active Energy ตองเป<นไป
ตามที่กําหนดไวใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ที่
เทียบเทากันซึ่งเป<นฉบับลาสุดที่ประกาศใชงาน ณ เวลานั้น สวน Reactive Energy
ตองมีความแมนยําไมนอยกวา Class 0.5
มาตรวัดพลังงานไฟฟา ตองสามารถวัดคา ประมวลผล และบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟาแยก
ตามอัตราคาไฟฟา (Time of Use, TOU) ไดไมต่ํากวา 4 อัตรา สามารถบันทึกขอมูลการวัด
ประเภท Load Profile รายคาบ 1 นาที และ 15 นาที (Energy/demand) รวมทั้งคา
พลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy) และความตองการใช
ไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate
Time synchronization
เวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟาที่ติดตั้งใชงานทุกหนวย จะถูกควบคุม (Synchronize) ใหมี
ความแมนยําใกลเคียงกับเวลามาตรฐานมากที่สุด ทั้งนี้ตองติดตั้งระบบตั้งเวลาของมาตรวัด
พลังงานไฟฟา โดยใชแหลงเวลามาตรฐานอางอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับ
สัญญาณนาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock
Receiver) ที่ติดตั้งไวบริเวณใกลเคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟานั้นๆ
การบันทึกขอมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟา
มาตรวัดพลังงานไฟฟาแตละหนวย ตองมีการบันทึกขอมูลในหนวยความจําดังนี้
a) ขอมู ล ประเภท Load Profile รายคาบทุ ก 15 นาที ประกอบดวยขอมู ล
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ทั้ง 4 Quadrants (Export และ Import)
คาแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางดานแรงต่ํา (L-N) ทั้ง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn)
และคากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซึ่งสามารถเลือกบันทึกไดทั้งดานแรงสูงหรือแรง
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CCA1.6-I
CCA1.7-I

CCA1.8-I

ต่ํา (Ia, Ib, Ic) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 3
เดือน
b) ขอมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถาจําเป<นตองใชงาน) ประกอบดวย
ขอมูล Active/reactive Demand (หรือ Energy) ทั้ง 4 Quadrants (Export และ
Import) ทั้งนี้จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไมต่ํากวา 45 วัน
c) ขอมูลประเภท คาพลังงานไฟฟารายเดือนหรือรอบ Billing
(Monthly/billing
Energy) และความตองการใชไฟฟาสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum
Demand) แยกตาม TOU Rate จะตองเก็บขอมูลไวในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟาไดไม
ต่ํากวา 1 ป• (12 เดือน)
d) การบันทึกขอมูลขางตน จะตองไดรับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. กอน ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา มีขอมูลเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานสําหรับบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟา
Loss-of Potential Alarm
แตละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟา ตองมี loss of potential alarm ไวสําหรับ
ติดตามความพรอมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร
Test Switches
แตละมาตรวัดพลังงานไฟฟาและแตละ watt/var transducer ตองมี test switch แยกจาก
กัน เพื่อใชในการทดสอบการทํางานของอุปกรณ6ดังกลาวรวมกับ external source หรือ CT
/ VT (ใช multipole test plug)
Power Supply for Metering Equipment
โรงไฟฟาตองจัดเตรียมแหลงจายไฟเสริม (auxiliary power supply) ที่มั่นคงนาเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณ6ในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวามาตรวัดพลังงานไฟฟา
ทุกตัวจะทํางานไดอยางถูกตองในทุกชวงเวลา
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Check Sheet ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
ประเภท SPP Firm : ระดับแรงดัน ……… KV
ชื่อบริษัท ……………………………………………………………………………………………………..…................................................
ที่อยู เลขที…่ ………........……หมู……….....…ถนน…………………............………...ตําบล/แขวง………………................…..……
อําเภอ/เขต…………………...........…………จังหวัด…………..........………………รหัสไปรษณีย…3 ….....................…………………
โทรศัพท3 …………....…............……….……โทรสาร …………....………………................................………………………….….……
1. ขอกําหนดอุปกรณ6ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Revenue Meter) :
Main Meter : จํานวน…………….ชุด
ยี่หอ…………………………………………รุน…………………………………………
Backup Meter :.จํานวน…………..ชุด
ยี่หอ…………………………………………รุน…………………………………………
เป<นชนิด 3 Phase 4 Wires High Precision Energy Meter
Accuracy Class :
0.2S (ศูนย6จุดสองเอส) สําหรับ kWh
0.5 (ศูนย6จุดหา) สําหรับ kvarh
สามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง Import, Export (kWh & kvarh)
มีคุณสมบัติเป<นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบไดไมต่าํ กวานี้
มี Communication port สําหรับสื่อสารขอมูล
LAN
RS485/232
2. Remote Meter Reading : ติดตั้ง และดําเนินการใหสามารถ เก็บบันทึก พิมพ6 และรับสงขอมูลซื้อ ขายพลังงาน
ไฟฟากับสวนกลาง กฟผ. ได
2.1 Modem, 3G, 4G Modem
ยี่หอ…………………………..…… รุน……………………………
ชนิด
Internal
External
2.2 เลขหมายโทรศัพท6พรอมระบบปองกัน Surge สําหรับ Modem ที่ผานการตรวจสอบจาก กฟผ.
Main Meter……………………….....
Backup Meter……………………...........
2.3 LAN IP address :
Main Meter……………………….....
Backup Meter……………………...........
3. ระบบ Power Supply : เป<นระบบจาย (Power Supply) สําหรับระบบมาตรวัดมีระบบที่สามารถปองกันไมให
ระบบมาตรวัดหยุดทํางานขณะจายไฟ และสามารถสํารองไฟฟาไดกรณี Power Supply หลักขัดของ
ระบบจาย (Power Supply ) ที่มีคือ
Main Power Supply (Voltage DC)
Backup Power Supply (Voltage AC)
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4. ขอกําหนดอุปกรณ3ประกอบมาตรวัดพลังงานไฟฟา (Instrument Transformer)
4.1 Current transformer ( CT ) :
แยก Secondary core สําหรับ Main / Back up Revenue Meter
CT ratio จะตองกําหนดใหเหมาะสมกับ Max. Demand ที่เสนอขาย
Max. Demand………………………..MW.
CT. ratio………………………………….
Accuracy Class
=…….……. (ตาม IEC 61869)
Burden
=…….…….VA
ติดตั้งครบทั้งสามเฟส
Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2
ขดลวดชุดที่ใชกับระบบมาตรวัดหลักตองไมตอรวมกับอุปกรณ6อื่นที่ไมเกี่ยวของกับการวัด
ซื้อขายไฟฟา
4.2 Inductive Voltage Transformer / Voltage Transformer (IVT / VT ) :
Accuracy Class
=…….……(ตาม IEC 61869)
Ratio
=…….……
Burden
=…….…… VA
ตอแยก MCB ขนาดเหมาะสมทีต่ นทางสําหรับ Main / Back up Meter
ติดตั้งครบทั้งสามเฟส
Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2
ขดลวดชุดที่ใชกับระบบมาตรวัดหลักตองไมตอรวมกับอุปกรณ6อื่นที่ไมเกี่ยวของกับการวัด
ซื้อขายไฟฟา
4.3 มี Contact Alarm Loss of Potential : สําหรับ Revenue Meter
Main Meter Circuit
Back up Meter Circuit
4.4 Junction Box :
Schematic Diagram ของ Junction Box : for CT & VT /CVT
Wiring Diagram ของ Junction Box : for CT & VT /CVT
รายละเอียดของอุปกรณ6ใน Junction Box
Terminals
MCB
อื่นๆ...........
ยี่หอ
……………..........
……………......
……………………
รุน/ขนาด ……………..........
……………......
……………………
4.5 Test Switch :
รายละเอียดของอุปกรณ6 เชน ยี่หอ,รุน, specification, Schematic ของ Test Switch
ยี่หอ…………………………….
รุน………………………………
4.6 ติดตั้ง Software เรียกอานขอมูลเพื่อการซื้อขายไฟฟา :
มีการติดตั้ง Software เรียกอานจากตัวมาตรวัด : ชื่อ Software/Version.....................................
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5. ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับ Generator Unit : (สําหรับ SPP Firm เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา)
Generator Unit Meter (ติดตัง้ เฉพาะ Main) จํานวน...................ชุด
ยี่หอ........................................................รุน........................................
เป<นชนิด High Precision Energy Meter 3 Phase 4 Wires
Accuracy Class 0.2S (ศูนย6จดุ สองเอส) สําหรับ kWh
Accuracy Class 0.5 (ศูนย6จุดหา) สําหรับ kvarh
สามารถวัดพลังงานไฟฟาไดทั้ง Import , Export (kWh& kvarh)
มีคุณสมบัติเป<นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
มี Communication port และระบบสื่อสารขอมูลและสงขอมูลพลังไฟฟากับสวนกลาง กฟผ. ได
6. รายการเอกสารประกอบการพิจารณา : ที่สงมาดวย จํานวน…………….แผน
Specification of Revenue Meters:
Specification of Current transformer :
Name Plate
Technical Specification
Instruction Manual
Factory Test Reports
Specification of Inductive Voltage Transformer/Voltage Transformer :
Name Plate
Technical Specification
Instruction Manual
Factory Test Reports
Drawing :ที่สงให กฟผ. เป<น
พิมพ6เป<น Hard Copy
เป<น CAD File
Drawing : ประกอบดวย
แผนที่ที่ตงั้ โรงไฟฟา
Single or Three Line Diagram ของโรงไฟฟาที่เชื่อมตอเขากับระบบจายไฟฟาหลัก
Schematic Diagram ของ Metering System
Wiring Diagram ของ Metering System
อื่นๆ ที่จําเป<นในการประกอบการพิจารณาระบบ Metering
Junction Box :
Schematic Diagram ของ Junction Box : for CT & VT
Wiring Diagram ของ Junction Box : for CT & VT
รายละเอียดของอุปกรณ6ใน Junction Box เชน ยี่หอ,รุน Terminals,MCB เป<นตน
ยี่หอ.................................................
รุน....................................................

ชื่อผูกรอกขอมูล ……………………………………………… วัน เดือน ป ที่กรอกขอมูล………...........................
โทร.................................................................
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CCA2-I: ขอมูลในการขอเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.
ขอมูลผูขอเชื่อมตอ
1. ชื่อเต็มของผูขอ (บริษัท)

2. ที่อยูของผูขอ หรือในกรณีของบริษัท ใหใชที่อยูของที่ตั้งของสํานักงานที่จดทะเบียนแลว หรือ
สํานักงานใหญ

3. หมายเลขโทรศัพท6
4. หมายเลขโทรสาร
5. ชื่อผูติดตอ
6. ที่อยูของผูติดตอ (หากตางจากขอ 2 )
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ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
กําหนด เดือน / ป• การเชื่อมตอ :
วันเริ่มตนสงกระแสไฟฟา เดือน/ป• :
กําลังการผลิตสูงสุดที่จายเขาระบบสง (MW / MVAr) :
กําลังการผลิตปกติที่จายเขาระบบสง (MW / MVAr) :
กําลังการผลิตนอยสุดที่จายเขาระบบสง (MW / MVAr) :
ความตองการพลังไฟฟาสํารอง ที่ขอใชจากการไฟฟา (MW / MVAr) :
จํานวนวงจรที่ตองการตอเชื่อม (ความนาเชื่อถือได) :
แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟา (Map and Diagrams) :
(a) แผนที่หรือแผนผังแสดงที่ตั้งของโรงไฟฟา พรอมทั้งคาพิกัด latitude และ longitude ของ
Switchyard หนาโรงไฟฟา
(b) สถานที่ ติด ตั้งเครื่ องกํ าเนิดไฟฟาและจุ ดเชื่ อมตอเขากับ ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
รวมถึงแผนที่การเชื่อมโยงเบื้องตนจาก Switchyard หนาโรงไฟฟา ถึง สถานีไฟฟาแรงสูง กฟผ.
และระยะทางตามแนวสายไฟฟา
(c) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟา และระบบปองกัน
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา
กฟผ. มีสิทธิขอขอมูลเพิ่มเติมหากมีความจําเป<น และผูยื่นคํารองจะตองใหขอมูลดังกลาวทันที และผูที่ขอ
เชื่อมตอจะถูกบังคับใหตองปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กําหนด และ
ตองใหขอมูลตามขอกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code

CCIA-9

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCA2.1-I: ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส)
Generator Data
Number of generators :
Total installed capacity (MW) :
Total contacted capacity (MW) :

1st Unit

2nd Unit

3rd Unit

(or 1st Type) (or 2nd Type) (or 3rd Type)

Plant type: TH, CC, CHP, GT, Hydro, Biomass, Biogas
Unit type:
Number of generators classified by unit type:
Installed capacity (MW)
Contracted capacity (MW)
Continuous operating capacity (MW)
Nominal MVA of each generator (MVA)
Nominal Voltage of each generator (kV)
Lagging power factor
Leading power factor
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Generator Data For Power System Study
- Items marked with “*” must be identified by the applicant.
- Items marked with “§”must indicate within a given time. If applicant does not specify
inform the EGAT is about values. And the applicant must accept all the risk.
1st Unit
2nd Unit
3rd Unit

(or 1st Type) (or 2nd Type) (or 3rd Type)

– Generator Direct Axis Positive Phase Sequence
Synchronous Reactance * : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Positive Phase
Sequence Synchronous Reactance § :
(pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Transient Reactance
(Unsaturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Transient Reactance
(Saturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Transient
Reactance (Unsaturated) § : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Transient
Reactance (Saturated) § : (pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Sub-transient Reactance
(Unsaturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Direct Axis Sub-transient Reactance
(Saturated) * : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Sub-transient
Reactance (Unsaturated) § : (pu machine MVA base)
– Generator Quadrature Axis Sub-transient
Reactance (Saturated) § : (pu machine MVA base)
– Amature leakage reactance § : (pu machine
MVA base)
– Generator direct axis transient Open circuit
time constant § : (Sec)
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– Generator direct axis subtransient Open
circuit time constant § : (Sec)
– Generator quadrature axis transient Open
circuit time constant § : (Sec)
– Generator quadrature axis subtransient Open
circuit time constant § : (Sec)
– Inertia of complete turbo-generator * :
(MW-Sec/MVA)
Saturation factor at 1.0 per unit terminal voltage § :
Saturation factor at 1.2 per unit terminal voltage § :
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แบบจําลอง Generator / Excitation System / Governor
GENERATOR Model

ตัวอยาง Salient Pole Generator Model

Saturation Factor (S) for Generator Data
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ตัวอยาง Round Rotor Generator Model
EXCITATION SYSTEM Model

ตัวอยาง IEEE Type AC4 Excitation System Model
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ตัวอยาง IEEE Type AC4 Excitation System Parameters
แบบจําลอง Excitation System ที่มีใชในโปรแกรม PSS/E :
ESAC1A 1992 IEEE type AC1A excitation system model.
ESAC2A 1992 IEEE type AC2A excitation system model.
ESAC3A 1992 IEEE type AC3A excitation system model.
ESAC4A 1992 IEEE type AC4A excitation system model.
ESAC5A 1992 IEEE type AC5A excitation system model.
ESAC6A 1992 IEEE type AC6A excitation system model.
ESAC8B Basler DECS model.
ESDC1A 1992 IEEE type DC1A excitation system model.
ESDC2A 1992 IEEE type DC2A excitation system model.
ESST1A 1992 IEEE type ST1A excitation system model.
ESST2A 1992 IEEE type ST2A excitation system model.
ESST3A 1992 IEEE type ST3A excitation system model.
ESST4B IEEE type ST4B potential or compounded source-controlled rectifier exciter.
EX2000 EX2000 Excitation System.
EXAC1 1981 IEEE type AC1 excitation system model.
EXAC1A Modified type AC1 excitation system model.
EXAC2 1981 IEEE type AC2 excitation system model.
EXAC3 1981 IEEE type AC3 excitation system model.
EXAC4 1981 IEEE type AC4 excitation system model.
EXBAS Basler static voltage regulator feeding dc or ac rotating exciter model.
EXDC2 1981 IEEE type DC2 excitation system model.
EXELI Static PI transformer fed excitation system model.
EXPIC1 Proportional/integral excitation system model.
EXST1 1981 IEEE type ST1 excitation system model.
EXST2 1981 IEEE type ST2 excitation system model.
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EXST2A
EXST3
IEEET1
IEEET2
IEEET3
IEEET4
IEEET5
IEEEX1
IEEEX2
IEEEX3
IEEEX4
IEET1A
IEET1B
IEET5A
IEEX2A
SCRX
SEXS
URST5T
BBSEX1
BUDCZT
CELIN
EMAC1T
ESURRY
EXNEBB
EXNI
IVOEX
OEX12T
OEX3T
REXSYS
REXSY1
URHIDT

Modified 1981 IEEE type ST2 excitation system model.
1981 IEEE type ST3 excitation system model.
1968 IEEE type 1 excitation system model.
1968 IEEE type 2 excitation system model.
1968 IEEE type 3 excitation system model.
1968 IEEE type 4 excitation system model.
Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model.
1979 IEEE type 1 excitation system model and 1981 IEEE type DC1 model.
1979 IEEE type 2 excitation system model.
1979 IEEE type 3 excitation system model.
1979 IEEE type 4 excitation system, 1981 IEEE type DC3 and 1992 IEEE type
DC3A models.
Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model.
Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model.
Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model.
1979 IEEE type 2A excitation system model.
Bus or solid fed SCR bridge excitation system model.
Simplified excitation system model.
IEEE proposed type ST5B excitation system.
Brown-Boveri static excitation system model.
Czech proportional/integral excitation system model.
ELIN brushless excitation system model.
AEP Rockport excitation system model.
Modified IEEE Type AC1A excitation model.
Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NEBB (NVE).
Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NI (NVE).
IVO excitation system model.
Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with continuous and bang
bang terminal voltage limiter.
Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with semicontinuous and
acting terminal voltage limiter.
General purpose rotating excitation system model.
General purpose rotating excitation system model.
High dam excitation system model.
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GOVERNOR Model

ตัวอยาง IEEE Type 1 Speed Governor Model

ตัวอยาง IEEE Type 1 Speed Governor Parameters
แบบจําลอง Turbine Governor ที่มีใชในโปรแกรม PSS/E :
CRCMGV Cross compound turbine-governor model.
DEGOV Woodward diesel governor model.
DEGOV1 Woodward diesel governor model.
GAST
Gas turbine-governor model.
GAST2A Gas turbine-governor model.
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GASTWD
GGOV1
HYGOV
IEEEG1
IEEEG2
IEEEG3
IEESGO
PIDGOV
SHAF25
TGOV1
TGOV2
TGOV3
TGOV5
WEHGOV
WESGOV
WPIDHY
BBGOV1
HYGOV2
IVOGO
TURCZT
URCSCT
URGS3T
WSHYDD
WSHYGP
WSIEG1
HYGOVM
HYGOVT
TGOV4
TWDM1T
TWDM2T

Gas turbine-governor model.
GE general purpose turbine-governor model.
Hydro turbine-governor model.
1981 IEEE type 1 turbine-governor model.
1981 IEEE type 2 turbine-governor model.
1981 IEEE type 3 turbine-governor model.
1973 IEEE standard turbine-governor model.
Hydro turbine and governor model.
Torsional-elastic shaft model for 25 masses.
Steam turbine-governor model.
Steam turbine-governor model with fast valving.
Modified IEEE type 1 turbine-governor model with fast valving.
Modified IEEE type 1 turbine-governor model with boiler controls.
Woodward electronic hydro governor model.
Westinghouse digital governor for gas turbine.
Woodward P.I.D. hydro governor model.
Brown-Boveri turbine-governor model.
Hydro turbine-governor model.
IVO turbine-governor model.
Czech hydro or steam turbine-governor model.
Combined cycle, single shaft turbine-governor model.
WECC gas turbine governor model.
WECC double derivative hydro governor model.
WECC GP hydro governor plus turbine model.
WECC modified 1981 IEEE type 1 turbine-governor model.
Hydro turbine-governor lumped parameter model.
Hydro turbine-governor traveling wave model.
Modified IEEE type 1 speed governing model with PLU and EVA.
Tail water depression hydro governor model 1.
Tail water depression hydro governor model 2.
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CCA2.2-I: ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย3)
Requested Model Data of Photovoltaic (PV) Power Station for Power System Study
INTRODUCTION
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) now uses the DIgSILENT PowerFactory
software for a power system simulation. EGAT requires suitable and accurate dynamic models
for all Generators connected to, or applying for a connection to the transmission system in
order to assess reliably the impact of the Generator’s proposed installation on the dynamic
performance and security and stability of the Power System. Modeling requirements for
thermal and hydro Generators are processed on the identification by the applicant of the
relevant library models in this simulation program, and the provision of the applicable data
parameters in the current appropriate application form. Where there are no suitable library
models available, specially written models are supplied. These are known in this software as
“user–written models”.
Currently, existing library models in this software inadequately represent the dynamic
behavior of PV power generators. EGAT then requires PV Power Stations greater than 5 MW to
provide specially written models and associated data parameters specific to the PV power
generators and any associated controls and reactive compensation equipment to be used in
the applicant’s PV Power Station scheme.
PV POWER GENERATOR DYNAMIC MODELS
Requirement to provide dynamic models
For each PV Power Station the unencrypted dynamic models for the DIgSILENT
PowerFactory software appropriate for each PV power generator shall be provided. In
addition, all relevant data and parameters must be provided for each model.
These computer models for PV power generators (based on a mathematical
representation of the dynamic behaviors of the equipments) shall be able to calculate how
the output quantities such as Active Power, Reactive Power, DC voltage, etc. vary as the
factors such as the Voltage at the Connection Point changes or Solar Intensity fluctuations.
The models must take account of the inherent characteristics of the PV panels and the
actions of the control systems of PV power generators.
Computer environment
The models must run on the DIgSILENT PowerFactory software for EGAT network (released
15.1 or updated). EGAT can from time to time request that the models be updated to be
compatible with changes in EGAT’s computing environment. The PV Power Station ensures
that such updated models shall be provided without undue delay.
Features to be represented in the dynamic models
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to
be relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited
to:
a) The Photovoltaic model of the PV panel;
b) The DC Busbar and Capacitor Model;
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c) PQ controller model;
d) Active Power Reduction model;
Model aggregation
For computational reasons, it is essential that the dynamic models of individual PV
power generators can be aggregated into a smaller number of models, each representing a
number of PV power generators at the same site. A representation of the collector
network can be included in the aggregate model of the PV Power Station.
Model Documentation
The dynamic model shall be fully documented. The documentation of the model must
include:
• Description of the equipment that is modeled at a level that reveals the aspects of
the equipment that are and are not described by the model.
• Description on how the model reasonably represents the behavior of the equipment
over the frequency range from DC to 3 Hz including voltage and frequency
oscillations.
• Description of the model in mathematical and logical detail including, as appropriate,
items such as Laplace transfer functions, block diagrams, flow charts, and description
of physical and logical limits, control logic, interlock, supervisory and permissive
actions.
• The relationship of all parameters to the physical and logical characteristics of the
equipment. The documentation of the model must be sufficient to permit the
implementation of the model in the simulation software. This may require that part
of the documentation of the model be in the form of ‘code snippets’, however it is
not anticipated that complete code of a model should be included in its
documentation.
• Description of any behavior not represented by the model.
EGAT can, when necessary to ensure the proper running of its complete system
representation or to facilitate its understanding of the results of a dynamic simulation,
request additional information concerning the model, including the source codes of one or
more routines in the models. In addition, EGAT can from time to time request that the
dynamic model information be updated to be compatible with changes in EGAT’s
computing environment. The PV Power Station has to comply with any such request without
delay. Where the PV Power Station or any other party (acting reasonably) designates such
information as confidential on the basis that it incorporates trade secrets, EGAT shall not
disclose the information so designated to any third party.
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VALIDATION OF MODELS
All models provided to EGAT for use in dynamic simulations must be validated by strong
evidence that the models effectively reproduce the behavior of the equipment being
modeled. EGAT must be satisfied that the behavior shown by the model under simulated
conditions is representative of the behavior of the real equipment under equivalent
conditions. With regard to validation it is recognized that dynamic modeling falls into two
categories:
(1) Models of equipment that can be described explicitly and tested directly either in
laboratory conditions or in specially managed operating conditions. Generators, generator
controls, electrical protection elements, and most transmission system elements are in this
category.
(2) Models of aspects of the power system that cannot be described in explicit detail and
can-not be tested directly. Most aspects of the modeling of load behavior are in this
category.
Validation of models in the first category shall include comparisons of simulations made
with the model with test results or responses produced by other authoritative sources (such
as results from manufacturer's detailed physical design simulations or factory acceptance
tests, on-line recorder response of the equipment to system disturbances and/or
performance guarantee documents.)
Where possible validation of models in the second category shall include comparisons of
simulations made with the model to records of events that have occurred on the
transmission system. Where comparison with actual grid behavior is not practical, the
characteristics of models in this category shall be demonstrated by simulations of small
scale operational situations and disturbances chosen so that the proposed model is the
predominant factor in the response. Validation must cover the behavior of the model in the
broad range of operational situations that the equipment is expected to encounter. It must
also cover steady state behavior of the equipment over its full operational range, and
dynamic behavior in response to dynamic events such as:
- Sudden step changes of voltage and frequency at pertinent the Connection Point with
the grid
- Undervoltage fast transients typical to fault clearing and delay fault clearing times
- Step changes of control references and set-points
- Ramps of voltage, frequency, references and set-points
- Oscillatory behavior in the frequency range from 0.1 to 3 Hz
Changes of voltage and frequency considered in validation shall cover the range of
amplitude that will be produced by transmission disturbances from faults to persistent small
oscillations.
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The conditions validated should as far as possible be similar to those of interest, e.g. low
short circuit level at Connection Point, close up severe faults, nearby moderate faults,
remote faults, Voltage excursions, Frequency excursions, and Solar intensity fluctuation.
For the purposes of model validation the PV Power Station shall ensure that appropriate
tests are performed and measurements taken to assess the validity of the DIgSILENT Power
Factory model. Where the validity of the model has not been confirmed prior to the
commissioning of the PV Power Station, appropriate tests shall be carried out and
measurements taken at the PV Power Station to assess the validity of the DIgSILENT
PowerFactory model. The tests and measurements required shall be agreed with EGAT.
The PV Power Station shall provide EGAT with all available information showing how the
predicted behavior of the DIgSILENT PowerFactory model to be verified compares with the
actual observed behavior of a prototype or production PV power generator under laboratory
conditions and/or actual observed behavior of the real PV power generator as installed and
connected to a transmission or distribution network.
If the on-site measurements or other information provided indicate that the DIgSILENT
Power Factory model is not valid in one or more respects, the PV Power Station shall
provide the revised unencrypted model whose behavior corresponds to the observed onsite behavior as soon as reasonably practicable.
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PV FARM DATA
In order to create a valid dynamic model of each PV Power Station, the following data
shall be provided:
A. Generator data
- Photovoltaic (PV) Type:
- PV Manufacturer and Model:
- In one module, number of PV cells in series in each parallel branch:
number of parallel branches of PV cells in series:
- In one array, number of PV modules in series in each parallel branch:
number of parallel branches of PV modules in series:
- Number of PV arrays linked in each PV power generator:
- Number of PV power generators linked in each step-up or pad-mounted transformer:
- Number of step-up or pad-mounted transformers:
- Number of collector system Substation transformers:
B. Internal Network Structure Information
Describe how the PV power station’s internal network structure should be laid out
by means of the single-line diagram of the internal network with line impedances. (The
description should include a breakdown of how the individual PV power generator is linked
together as well as how they are connected back to their switchyard.) Specify different types
of overhead line or underground cable and the individual length of each section of the
circuit.
Type 1 Type 2 Type 3
Total length (km)
Conductor cross section area per core
(sq.mm.)
Conductor type (Al, Cu, etc)
Extending Table
Number of conductors per circuit
as appropriate
Number of circuits
Charging capacitance (micro F/km)
Positive sequence resistance (Ri : Ohm/km)
Positive sequence reactance (Xi : Ohm/km)
C. Data of each Step-up or Pad-Mounted Transformer
Note: These are typically two-winding air-cooled transformers.
- Transformer Rating:
MVA
- Nominal Voltage for each winding (Low/High):
/
/
kV
- Winding Connections: (Low/High):
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- Available taps:
(indicated fixed or OLTC). Operating tap
- Positive sequence impedance (Z1)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
- Zero sequence impedance (Z0)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
D. Collector System Substation Transformer Data
/
/
- Transformer MVA Rating (ONAN/FA/FA):
- Nominal Voltage for each winding (Low/High/Tertiary):
/
/
- Winding Connections:
/
/
(Vector Group
- Available taps:
(indicated fixed or OLTC). Operating tap
- Positive sequence impedance (Z1)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)
- Zero sequence impedance (Z0)
% ; X/R ratio (on rating MVA base)

)

E. Dynamic Model and Parameter Data of the PV Power Generating System
Dynamic model and parameter data required for transient stability analysis (computer
software based on a mathematical representation of the dynamic behaviors) are specific to
each PV power generator make and model, and shall be certified by the corresponding
manufacturers. In addition, it is essential for computational reasons that the dynamic model
of an individual PV generator can be aggregated into a smaller number of models, each
representing a number of PV generators at the same site. Moreover, a representation of the
collector network may be included in the aggregate models of the PV power generating
system. The dynamic models must represent the features and phenomena likely to be
relevant to frequency variation and voltage stability. These features should include but may
not be limited to:
• PV Array Characteristics Model:
o Including all inherent I-V and P-V Characteristics Charts of PV Array
• PV Power generator Model:
o Power generator and its Controller Models
Including all inherent characteristics and capabilities of the power
generator and the actions of the control system of its.
These dynamic models should appropriately be implemented in the simulation program
used by EGAT, the DIgSILENT PowerFactory software
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สิ่งแนบ ๑
CCA2.3-I: ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาพลังงานลม)
Required Data and Computer Dynamic Model of Wind Turbine Generators
INTRODUCTION
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) now uses the DIgSILENT PowerFactory
software for a power system simulation. EGAT requires suitable and accurate dynamic models
for all Generators connected to, or applying for a connection to the transmission system in
order to assess reliably the impact of the Generator’s proposed installation on the dynamic
performance and security and stability of the Power System. Modeling requirements for
thermal and hydro Generators are processed on the identification by the applicant of the
relevant library models in this simulation program, and the provision of the applicable data
parameters in the current appropriate application form. Where there are no suitable library
models available, specially written models are supplied. These are known in this software as
“user–written models”.
Currently, existing library models in this software inadequately represent the dynamic
behavior of Wind Turbine Generators. EGAT then requires Wind Farm Power Stations greater
than 5 MW to provide specially written models and associated data parameters specific to
the Wind Turbine Generators and any associated controls and reactive compensation
equipment to be used in the applicant’s Wind Farm Power Station scheme.
WIND TURBINE GENERATOR DYNAMIC MODELS
Requirement to provide dynamic models
For each Wind Farm Power Station the unencrypted dynamic models for the DIgSILENT
Power- Factory software appropriate for each Wind Turbine Generator shall be provided. In
addition, all relevant data and parameters must be provided for each model.
These computer models for Wind Turbine Generators (based on a mathematical
representation of the dynamic behaviors of the machines) shall be able to calculate how the
output quantities such as Active Power, Reactive Power, Pitch Angle, etc. vary as the factors
such as the Voltage at the Connection Point changes or Wind Speed changes. The models
must take account of the inherent characteristics of the machines and the actions of the
control systems of Wind Turbine Generators.
Computer environment
The models must run on the DIgSILENT PowerFactory software for EGAT network (released
15.1 or updated). EGAT can from time to time request that the models be updated to be
compatible with changes in EGAT’s computing environment. The Wind Farm Power Station
ensures that such updated models shall be provided without undue delay.
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Features to be represented in the dynamic models
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to
be relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited
to:
a) The electrical characteristics of the Generator;
b) The separate mechanical characteristics of the turbine and the Generator and the
drive train between them;
c) Variation of power co-efficient with pitch angle and tip speed ratio;
d) Blade-pitch control;
e) Converter controls;
f) Reactive compensation;
g) Protection relays.
Model aggregation
For computational reasons, it is essential that the dynamic models of individual Wind
Turbine Generators can be aggregated into a smaller number of models, each representing
a number of Wind Turbine Generators at the same site. A representation of the collector
network can be included in the aggregate model of the Wind Farm Power Station.
Model documentation
The unencrypted dynamic model shall be fully documented. The documentation of the
model must include the following:
- Description of the equipment that shall be modeled at a level that reveals the
aspects of the equipment that the model describes and may not describe,
- Description on how the model reasonably represents the behavior of the equipment
over the frequency range from DC to 3 Hz including voltage and frequency oscillations,
- Description of the model in mathematical and logical detail including, as appropriate,
items such as Laplace transfer functions, block diagrams, and description of physical
and logical limits, control logic, interlock, supervisory and permissive actions,
- The relationship of all parameters to the physical and logical characteristics of the
equipment. The model documentation must be sufficient to permit the implementation
of the model in the DIgSILENT PowerFactory software. This may require that part of the
documentation of the model be in the form of 'code snippets', however that complete
code of a model will possibly be included in its documentation,
- Description of any behavior not represented by the model.
EGAT can, when necessary to ensure the proper running of its complete system
representation or to facilitate its understanding of the results of a dynamic simulation,
request additional informa-tion concerning the model, including the source codes of one or
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more routines in the models. In addition, EGAT can from time to time request that the
dynamic model information be updated to be compatible with changes in EGAT’s computing
environment. The Wind Farm Power Station has to comply with any such request without
delay. Where the Wind Farm Power Station or any other party (acting reasonably) designates
such information as confidential on the basis that it incorpo-rates trade secrets, EGAT shall
not disclose the information so designated to any third party.
VALIDATION OF MODELS
All models provided to EGAT for use in dynamic simulations must be validated by strong
evidence that the models effectively reproduce the behavior of the equipment being
modeled. EGAT must be satisfied that the behavior shown by the model under simulated
conditions is representative of the behavior of the real equipment under equivalent
conditions. With regard to validation it is recognized that dynamic modeling falls into two
categories:
(1) Models of equipment that can be described explicitly and tested directly either in
laboratory conditions or in specially managed operating conditions. Generators,
generator controls, electrical protection elements, and most transmission system
elements are in this category.
(2) Models of aspects of the power system that cannot be described in explicit detail and
can-not be tested directly. Most aspects of the modeling of load behavior are in this
category.
Validation of models in the first category shall include comparisons of simulations made
with the model with test results or responses produced by other authoritative sources (such as
results from manufacturer's detailed physical design simulations or factory acceptance tests,
on-line recorder response of the equipment to system disturbances and/or performance
guarantee documents.)
Where possible validation of models in the second category shall include comparisons of
simula-tions made with the model to records of events that have occurred on the transmission
system. Where comparison with actual grid behavior is not practical, the characteristics of
models in this category shall be demonstrated by simulations of small scale operational
situations and disturbances chosen so that the proposed model is the predominant factor in the
response. Validation must cover the behavior of the model in the broad range of operational
situations that the equipment is expect-ed to encounter. It must also cover steady state
behavior of the equipment over its full operational range, and dynamic behavior in response to
dynamic events such as:
- Sudden step changes of voltage and frequency at pertinent the Connection Point with the
grid
- Undervoltage fast transients typical to fault clearing and delay fault clearing times
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- Step changes of control references and set-points
- Ramps of voltage, frequency, references and set-points
- Oscillatory behavior in the frequency range from 0.1 to 3 Hz
Changes of voltage and frequency considered in validation shall cover the range of
amplitude that will be produced by transmission disturbances from faults to persistent small
oscillations.
The conditions validated should as far as possible be similar to those of interest, e.g. low
short circuit level at Connection Point, close up severe faults, nearby moderate faults,
remote faults, Voltage excursions, Frequency excursions, and highly intermittent variations of
wind velocity.
For the purposes of model validation the Wind Farm Power Station shall ensure that
appropri-ate tests are performed and measurements taken to assess the validity of the
DIgSILENT Power Factory model. Where the validity of the model has not been confirmed
prior to the commission-ing of the Wind Farm Power Station, appropriate tests shall be carried
out and measurements taken at the Wind Farm Power Station to assess the validity of the
DIgSILENT PowerFactory model. The tests and measurements required shall be agreed with
EGAT.
The Wind Farm Power Station shall provide EGAT with all available information showing
how the predicted behavior of the DIgSILENT PowerFactory model to be verified compares
with the actual observed behavior of a prototype or production Wind Turbine Generator
under laboratory conditions and/or actual observed behavior of the real Wind Turbine
Generator as installed and connected to a transmission or distribution network.
If the on-site measurements or other information provided indicate that the DIgSILENT Power
Factory model is not valid in one or more respects, the Wind Farm Power Station shall provide
the revised unencrypted model whose behavior corresponds to the observed on-site behavior
as soon as reasonably practicable.
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WIND FARM DATA
In order to create a valid dynamic model of each Wind Farm Power Station, the following
data shall be provided:
Wind Turbines and Generators
- State whether the type of generators are Synchronous, Permanent Magnetic
Synchronous, or Induction:
- State whether Turbines are Fixed Speed or Variable Speed:
- Provide manufacturer details on electrical characteristics and operating performance
with particular reference to Flicker and Harmonic performance.
- Provide details of the anticipated operating regime of generation, i.e. continuous, seasonal
etc.
- List the anticipated maximum export level in MW for each calendar month, and indicate
how generation would vary over a typical 24 hour period during the month of maximum
export.
- Give details of expected rapid or frequent variations in output, including magnitude,
maximum rate of change expected, frequency and duration.
- For Generators, please state:
How the generator is run up to synchronous speed
Magnitude of inrush / starting current
Duration of inrush / starting current
Starting / paralleling frequency
Power factor on starting
Reactive power demand at zero output (no load)
Give details of reactive power compensation to be installed
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

Wind Turbine Generator transformer
This is the transformer that connects a Wind Turbine Generator with the internal Wind
Farm Power Station network.
Rating of Wind Turbine Generator transformer
Wind Turbine Generator transformer voltage
ratio
Wind Turbine Generator transformer impedance

MVA or kVA
kV
% on rating MVA base

Internal Wind Farm Power Station network and corresponding data
- Describe how the Wind Farm Power Station’s internal network structure (collector
network) will be laid out (by means of a single-line diagram or other description of
connections).
The description shall include a breakdown of how the individual Wind
Turbine Generators are connected together as well as how they are
connected back to the Wind Farm Power Station substation.
- Specify different cable or overhead line types and the individual length of each section of
circuit.
Type 1
Total length (m)
Conductor cross section area per core
Conductor type (Al, Cu, etc)2
Type of insulation
Charging capacitance (micro F/km)
Charging current (Amp/km)
Positive sequence resistance (R1:Ohm/km)
Positive sequence reactance (X1:Ohm/km)
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Grid connected transformer
This is the transformer that is connected the Wind Farm Power Station site with the
Distribution /Transmission System (equivalent to the Generator Transformer of a conventional
power station). Data is required for this transformer as follows:

1

Number of windings
Vector Groups (HV / LV)
Rated current of each winding (HV / LV)
Transformer rating
Transformer voltage ratio (HV / LV)
Transformer impedances1
X/R ratio
Transformer zero sequence impedance
Neutral earthing resistance & reactance

Amps
MVA or kVA
kV
% on rating MVA base
% on rating MVA base
Ohms

For Three Winding Transformers the HV/LV1, HV/LV2 and LV1/LV2 impedances together with associated bases shall be provided.

Reactive compensation installed at site
- Number of inductive devices
Indicate for each device the inductive MVAr capability.
If the device has more than one stage, please indicate the number of stages and
the MVAr capability switched in each stage i.e. 0.5 MVAr in 5 steps etc
- Number of capacitive devices
Indicate for each device the Capacitive MVAr capability.
If the device has more than one stage, please indicate the number of stages and
the MVAr capability switched in each stage i.e. 0.5 MVAr in 5 steps etc.
- Method of voltage/reactive power control applied to each controllable reactive
compensation device. This information shall be provided in sufficient details (e.g. transfer
function block dia-grams, control system gain/droop, dead band and hysteresis
characteristics, tap steps, etc.) to allow EGAT develop the appropriate DIgSILENT
PowerFactory models.
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CCA2.4-I: ขอมูลหมอแปลงและสายสงสําหรับการเชื่อมตอระบบไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท)
Generator transformer / Distribution transformer / Transmission line
Generator Transformer
Transformer Name:
Substation :
Manufacturing By:
No.Phase
Connection (vector group)
No.Winding
Frequency (Hz.)
KVA.Rating
Nominal Voltage (kV)
H.V.Winding
L.V.Winding
T.V.Winding
Max.Tap
Rated Tap
Min.Tap (At Base MVA)
% Impedance Voltage
HV.to LV.
HV.to TV.
LV.to TV.
Load Tap-Changing
Tap-Changing Type
On Load Tap
Off Load Tap
Load Tap Change At
High Volt
Low Volt
At Tap No.
Maximum Voltage (v.)
At Tap No.
Normal Voltage (v.)
At Tap No.
Minimum Voltage (v.)
At Tap No.

(For Normal Operation)

Neutral Grounding
Neutral Grounding :
Neutral Grounding Equipment :
Neutral Grounding Type :
Connected AT :
Size(OHMS) :
Voltage Rated (V.) :
Current Rated (A.) :

SOLID
HAVE
RESISTER
HIGH SIDE

Reference Data From :_ _ _ _ _ _ _ _ _
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UNGROUND
NONE
REACTOR
LOW SIDE
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Distribution transformer
Number of distribution transformer :
Nominal MVA for transformer (MVA) :
Nominal Voltage of each transformer (kV) HV / LV :
% Impedance for two-windings transformer (at rated MVA base) :
HV / LV 1 HV / LV 2
% Impedance for three-windings transformer
(at rated MVA base) :
Transmission line
The length of the transmission line from distribution transformer to
connection point. (km)
Nominal Voltage of transmission line (kV)
Conductor Type
Positive Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)
Zero Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)
Positive Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)
Zero Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)
Positive X/R Ratio at Connection Point
Zero X/R Ratio at Connection Point
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คาดการณ3ความตองการใชไฟฟา และกําลังผลิตไฟฟาในแตละชวงเวลา
ความตองการใชไฟฟา
Peak Load
Day Load
(xx:xx-21.00 น.)
(xx:xx-xx.00 น.)
สถานีไฟฟา
MW
MVAr
MW
MVAr

Light Load
(xx:xx-xx.00 น.)
MW
MVAr

กําลังผลิตไฟฟา
เครื่องกําเนิด
ไฟฟา

Peak Load
(xx:xx-21.00 น.)
MW
MVAr

Day Load
(xx:xx-xx.00 น.)
MW
MVAr
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CCA3-I: ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขอกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ฉบับป† 2557
EGAT– PQG – 01 / 2014
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คํานํา
ปxญหาทางดานคุณภาพไฟฟา (Power Quality) เป<นปxญหาหนึ่งในระบบไฟฟากําลังที่มีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นในปxจจุบันและสงผลเสียตอระบบไฟฟากําลังโดยรวมเชน สรางความเสียหายตออุปกรณ6ไฟฟา, ลดอายุ
การใชงานของอุปกรณ6, ลดประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ6, เพิ่มกําลังไฟฟาสูญเสียในอุปกรณ6และ
ระบบไฟฟา, ทําใหอุปกรณ6ควบคุมและปองกันในระบบไฟฟาทํางานผิดพลาด, สรางสัญญาณรบกวนตอระบบ
ไฟฟาสื่ อสาร ฯลฯ ซึ่ งหากไมมี การควบคุ มคุ ณภาพไฟฟาใหอยู ในระดั บ ที่ เ หมาะสมก็ จ ะสงผลเสี ย หายตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ดวยเหตุนี้ “คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา” ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากการ
ไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาฝ/ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ได
เล็งเห็ นถึงผลกระทบอัน เนื่องจากปxญหาทางดานคุณภาพไฟฟาซึ่ งสงผลเสี ยหายตอเศรษฐกิ จโดยรวมของ
ประเทศจึงมีมติใหแตงตั้ง “คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality” เพื่อทําหนาที่จัดวางขอกําหนด
และมาตรฐานสําหรับควบคุมระดับคุณภาพไฟฟาในระบบไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไมสงผลเสียหาย
ตอผูใชไฟฟาโดยรวม
คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงไดจัดทํา “ขอกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิกเกี่ยวกับ
ไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” และ “ขอกําหนดกฎเกณฑ6แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งไดอางอิงจากมาตรฐานสากลเชน มาตรฐานสากล IEC, มาตรฐานของสหราช
อาณาจักร (UK) และมาตรฐานของออสเตรเลีย (AS) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนํามาใชในประเทศไทย
ทั้งนี้ขอกําหนดฯทั้ง 2 ฉบับการไฟฟาฯไดประกาศบังคับใชกับผูใชไฟฟาตั้งแตป• 2541
แตตอมาในปxจจุบันเนื่องจากคุณสมบัติของระบบไฟฟาและอุปกรณ6ไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดี ต ประกอบกั บ มาตรฐานสากลที่ “ขอกํ า หนดกฎเกณฑ6 ฮ าร6 ม อนิ ก เกี่ ย วกั บ ไฟฟาประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม” เคยใชอางอิงนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยขึ้น คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power
Quality จึงไดทําการปรับปรุงขอกําหนดฯใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล การไฟฟาฝ/าย
ผลิ ต แหงประเทศไทย จึ ง ไดจั ด ทํ า “ขอกํ า หนดกฎเกณฑ6 ฮ าร6 ม อนิ ก เกี่ ย วกั บ ไฟฟาประเภทธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมฉบับป• 2557 (EGAT–PQG–01/2014)” เพื่อใชแทนและยกเลิก “ขอกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”
ขอกําหนดกฎเกณฑ6ฯฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบ
ไฟฟา 3 การไฟฟาแลว
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สารบัญ
1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ
2. วัตถุประสงค6ของขอกําหนดฯ
3. นิยามคําศัพท6
4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย
5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
6. การบังคับใชขอกําหนดฯ
7. มาตรฐานอางอิง
ภาคผนวก (ก) : มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล
ภาคผนวก (ข) : ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิก
สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
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1. ขอบเขตของขอกําหนดฯ
1.1 ขอกําหนดฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชแทนและยกเลิก “ขอกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”
1.2 บังคับใชกับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (ไมรวมผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย) โดย
ครอบคลุมผูใชไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟสในทุกระดับแรงดันไฟฟา
1.3 ประยุกต6ใชกับโหลดผิดเพี้ยนที่สรางกระแสฮาร6มอนิกเขาสูระบบไฟฟา โดยไมขึ้นอยูกับทิศทางการไหลของ
กําลังไฟฟาที่ความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) นั่นคือสําหรับในขอกําหนดฯฉบับนี้โหลดหรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาไมมีความแตกตางกัน

2. วัตถุประสงค3ของขอกําหนดฯ
2.1 เพื่อควบคุ มฮาร6 มอนิ กในระบบไฟฟาใหอยูในระดับ ที่เหมาะสมและไมสงผลกระทบตอการทํ างานของ
อุปกรณ6ในระบบไฟฟาโดยรวม
2.2 เพื่อเป<นกฎเกณฑ6ในการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของผูใชไฟฟาที่มีโหลดผิดเพี้ยน หรืออุปกรณ6ที่
เป<นแหลงกําเนิดฮาร6มอนิก
2.3 เพื่อกําหนดวิธีการประเมินและตรวจสอบฮาร6มอนิกอันเกิดจากอุปกรณ6หรือระบบของผูใชไฟฟา
2.4 เพื่อกําหนดแนวทางพรอมมาตรการในการบังคับใชขอกําหนดฯกับผูใชไฟฟา

3. นิยามคําศัพท3
3.1 ฮาร3มอนิก (Harmonic) - สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน6 (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณ
เป<นคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เป<นจํานวนเต็มเทาของความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) สําหรับ
ระบบไฟฟาในประเทศไทยความถี่หลักมูลมีคาเทากับ 50 Hz ดังนั้น สวนประกอบที่มีความถี่เป<น 100 Hz
เรียกวา ฮาร6มอนิกที่ 2 (Second Harmonic) สวนประกอบที่มีความถี่เป<น 150 Hz เรียกวา ฮาร6มอนิกที่
3 (Third Harmonic) ฮาร6มอนิกเกิดจากการทํางานของโหลดผิดเพี้ยน
3.2 สวนประกอบฮาร3มอนิก (Harmonic Component) - สวนประกอบของฮาร6มอนิกที่มีอันดับมากกวา
หนึ่งของปริมาณเป<นคาบใดๆ ซึ่งแสดงในรูปของอันดับ (Order) และคา RMS ของอันดับนั้น
3.3 ความเพี้ยนฮาร3มอนิก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทางไฟฟา (Power
Waveform) ไปจากรูปสัญญาณคลื่นไซน6 (Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของคาความถี่หลักมูล
(Fundamental) และฮาร6มอนิกอื่นๆเขาดวยกัน
3.4 ความเพี้ยนฮาร3มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) - คืออัตราสวนระหวางคารากที่สอง
ของผลบวกกําลังสอง (Root-Sum-Square) ของคา RMS ของสวนประกอบฮาร6มอนิก (Harmonic
Component) กับคา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component) เทียบเป<น
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รอยละ โดยอาจแบงเป<นคาความเพี้ยนแรงดันฮาร6มอนิกรวม (THD V) ดังแสดงในสมการ (3.1) และคา
ความเพี้ยนกระแสฮาร6มอนิกรวม (THD I) ดังแสดงในสมการ (3.2)
THD V

=
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2

2

2

3

4

V +V +V
V

+ ..........

(3.1)

1

THD I
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2

2

2

3
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+
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I

2
4

+ ..........
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1

3.5 โหลดผิดเพี้ยน (Distorting Load) - โหลดซึ่งรับแรงดันไฟฟาที่เป<นรูปคลื่นไซน6 (Sinusoidal Voltage)
แตดึงกระแสที่ไมใชรูปคลื่นไซน6 (Non-Sinusoidal Current) สําหรับขอกําหนดฯฉบับนี้ โหลดผิดเพี้ยน
รวมถึงเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือแหลงกําเนิดใดๆที่มีการสรางกระแสหรือแรงดันที่ไมใชรูปคลื่นไซน6ดวย (เชน
ระบบผลิตไฟฟาผาน Inverter)
3.6 ระดับวางแผน (Planning Level) - ระดับของแรงดันฮาร6มอนิกที่การไฟฟาใชกําหนดเป<นเปาหมายเพื่อ
วางแผนควบคุมมิใหแรงดันฮาร6มอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมมีคาเกินกวาระดับดังกลาว เพื่อปองกันมิให
ฮาร6มอนิกสงผลกระทบตอผูใชไฟฟาโดยรวม
3.7 จุดตอรวม (Point of Common Coupling, PCC) - ตําแหนงในระบบของการไฟฟาที่อยูใกลกับผูใช
ไฟฟาที่สุดซึ่งผูใชไฟฟารายอื่นอาจตอรวมได
3.8 กําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุด (Minimum Short Circuit Power, Ss/c) - ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรชนิด
สามเฟสต่ําสุดที่จุดตอรวมของผูใชไฟฟา มีหนวยเป<น MVA
3.9 กําลังไฟฟาที่ทําสัญญา (Agreed Power, Si) - ขนาดการขอใชไฟฟาของผูใชไฟฟาที่ทําสัญญากับการ
ไฟฟา มีหนวยเป<น MVA
3.10 กําลังจายไฟฟารวม (Total Available Power, St) - ขนาดกําลังจายไฟฟารวมของระบบที่ผูใชไฟฟา
ตองการจะเชื่อมตอเชน ผูใชไฟฟาที่เชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมมีคาเทากับ
ขนาดพิกัดของ Power Transformer ในสถานียอย Bay ที่จะจายไฟใหผูใชไฟฟารายนั้น มีหนวยเป<น
MVA
3.11 คาสูงสุดที่ 95% (95% Probability Value) - ในการประเมินระดับของฮาร6มอนิกเทียบกับขีดจํากัด
นั้น มิใชการพิจารณาระดับของฮาร6มอนิกสูงสุดในขณะใดขณะหนึ่งเทียบกับขีดจํากัด แตเป<นการพิจารณา
คาทางสถิติเทียบกับขีดจํากัด ในการพิจารณาคาทางสถิตินั้นจะนําขอมูลผลการวัดที่ตอเนื่องซึ่งมีจํานวน
ขอมูลหลายพันคามาใชวิธีการทางสถิติ โดยตัดคาระดับฮาร6มอนิกสูงสุดออกไปเป<นจํานวน 5% ของขอมูล
ทั้งหมด เนื่องจากคาดังกลาวมิไดสะทอนถึงฮาร6มอนิกจากโหลดในสภาวะการทํางานปกติ แตเป<นคาฮาร6
มอนิกที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทรานเซียนท6 คาสูงสุดของขอมูลอีก 95% ที่เหลือจึงเป<นคาที่ใชในการ
เปรียบเทียบกับขีดจํากัด
3.12 คาสูงสุดที่ 99% (99% Probability Value) - คาสูงสุดที่ 99% เป<นคาสูงสุดของขอมูลที่เหลืออยู
ภายหลังจากตัดขอมูลที่มีคาสูงสุดออกไปเป<นจํานวน 1% ของขอมูลทั้งหมด
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4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทย
การไฟฟาไดกําหนดระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกสําหรับระบบไฟฟาในประเทศไทยดังแสดงไวใน
ตารางที่ 4-1 ถึง 4-3 เพื่อใชเป<นเปาหมายในการควบคุมแรงดันฮาร6มอนิกในระบบไฟฟาโดยรวมใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมโดยไมสงผลกระทบตอการทํางานของอุ ปกรณ6ไฟฟา และเพื่ อใชเป<น กรอบในการวางแผนเพื่ อ
กําหนดขีดจํากัดสําหรับกระแสฮาร6มอนิกที่สรางจากผูใชไฟฟาแตละราย
ตารางที่ 4-1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 230 / 400 V
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
5
4.0
3
4.0
2
1.6
7
4.0
9
1.2
4
1.0
11
3.0
15
0.3
6
0.5
13
2.5
21
0.2
8
0.4
17
1.6
> 21
0.2
10
0.4
19
1.2
12
0.2
23
1.2
>12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)
ความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 5%
ตารางที่ 4-2 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
5
3.0
3
3.0
2
1.5
7
3.0
9
1.2
4
1.0
11
2.0
15
0.3
6
0.5
13
2.0
21
0.2
8
0.4
17
1.6
> 21
0.2
10
0.4
19
1.2
12
0.2
23
1.2
> 12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)

ความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 4%
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ตารางที่ 4-3 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟา 69 kV, 115 kV และ 230 kV
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคี่
ฮาร3มอนิกอันดับคู
ที่ไมใชจํานวนเทาของ 3
ที่เปAนจํานวนเทาของ 3
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
อันดับ
แรงดันฮาร3มอนิก (%)
5
2.0
3
2.0
2
1.0
7
2.0
9
1.0
4
0.8
11
1.5
15
0.3
6
0.5
13
1.5
21
0.2
8
0.4
17
1.0
> 21
0.2
10
0.4
19
1.0
12
0.2
23
0.7
> 12
0.2
25
0.7
> 25
0.2 + 0.5 (25 / h)
ความเพี้ยนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 3%

ในขอกําหนดฯฉบับนี้ไมไดกําหนดระดับวางแผนสําหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟา
กระแสตรงสงผลกระทบที่ เ ป< น อั น ตรายตอระบบไฟฟา นั่ น คื อ การไฟฟาฯไมอนุ ญ าตใหมี ก ารจายไฟฟา
กระแสตรงเขาสูระบบไฟฟาในทุกกรณี

5. วิธีการประเมินผูใชไฟฟาสําหรับการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
การประเมินผูใชไฟฟาแบงวิธีการประเมินออกเป<น 3 ขั้นตอน วัตถุประสงค6ในการแบงการประเมิน
ออกเป<นขั้นตอนนั้นก็เพื่อความสมดุลระหวางระดับของรายละเอียดที่ตองใชในการประเมินแตละขั้นตอนกับ
ระดับความเสี่ยงที่แรงดันฮาร6มอนิกจะมีคาเกินระดับวางแผนอันเนื่องการเชื่อมตอของผูใชไฟฟา
การประเมินจะเริ่มพิจารณาจากทีละขั้นตอน หากผูใชไฟฟาไมผานการประเมินในขั้นตอนใดหรือไมเขา
ขายที่จะประเมินในขั้นตอนนั้นได ก็ใหไปประเมินในขั้นตอนถัดไป ผูใชไฟฟาจะเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาได
จะตองผานการประเมินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
5.1 การประเมินในขั้นตอนที่ 1
เป<นการประเมินในขั้นตนที่จะพิจารณาจากขนาดกําลังไฟฟารวมทั้งหมดของผูใชไฟฟา เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรที่จุดตอรวม นั่นคือ
“หากกําลังไฟฟFาที่ทําสัญญาของผูใชไฟฟFามีขนาดไมJเกิน 0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตJอ
รJวม จะอนุญาตใหเชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได”
5.2 การประเมินในขั้นตอนที่ 2
เป<นการประเมินที่ตองพิจารณาทั้งขนาดและประเภทของโหลดผิดเพี้ยนของผูใชไฟฟา เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟาลัดวงจรที่จุดตอรวม นั่นคือ
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“หากกําลังไฟฟFาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนัก (Weighted Distorting Power) ของผูใชไฟฟFามีขนาดไมJเกิน
0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตJอรJวม จะอนุญาตใหเชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได”
กําลังไฟฟาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนักสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้
S DW =

∑S

Di

⋅ Wi

i

เมื่อ SDW
SDi
Wi

=
=
=

กําลังไฟฟาผิดเพี้ยนปรับน้ําหนัก
กําลังไฟฟาพิกัดของโหลดผิดเพี้ยนตัวที่ i
แฟคเตอร6ปรับน้ําหนัก (Weighting Factor) สําหรับโหลดผิดเพี้ยนตัวที่ i โดย
แฟคเตอร6ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพี้ยนประเภทตางๆสามารถพิจารณาไดจาก
ตารางที่ 5-1
หมายเหตุ กรณีไมทราบของคุณลักษณะของโหลดผิดเพี้ยน ใหกําหนดคาแฟคเตอร6ปรับน้ําหนัก
เป<น 2.5
ตารางที่ 5-1 แฟคเตอร3ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพี้ยนประเภทตางๆ

ประเภทของ
โหลดผิดเพี้ยน

ความเพี้ยนของ
กระแสฮาร3มอนิก

แฟคเตอร3
ปรับน้ําหนัก

Single Phase Power
Supply (Rectifier and
Smoothing Capacitor)

80%
(ฮาร6มอนิกที่
3 มีคาสูง)

2.5

Semiconverter

ฮาร6มอนิกที่
2, 3 และ 4 มีคาสูง
เมื่อโหลดนอย

2.5

6-pulse Converter,
Capacitive Smoothing,
no Series Inductance

80%

2.0

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

40%

1.0

รูปคลื่นกระแสโดยทั่วไป
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6-Pulse Converter
with Large Inductor
for Current Smoothing

28%

0.8

AC Voltage Regulator

เปลี่ยนแปลงตาม
Firing Angle

0.7

12-Pulse Converter

15%

0.5

5.3 การประเมินในขั้นตอนที่ 3
เป<นการประเมินที่พิจารณาจากปริมาณกระแสฮาร6มอนิกแตละอันดับที่ผูใชไฟฟาสรางขึ้น เปรียบเทียบ
กับขีดจํากัดที่กําหนด โดยขีดจํากัดสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายพิจารณาจากหลักการตอไปนี้
- ขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผูใชไฟฟาเป<นสัดสวนกับขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญา ผูใชไฟฟาที่
มีขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญามากจะยอมใหสรางกระแสฮาร6มอนิกไดมาก
- การกําหนดขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกคํานึงถึงตัวแปรตางๆที่มีผลตอการรวมกันของฮาร6มอนิกใน
ระบบไฟฟาอันไดแก การถายโอนแรงดันฮาร6มอนิกจากระบบแรงสูงสูระบบแรงต่ํา (Voltage
Transfer) และผลการรวมกันในเชิงเวคเตอร6ของฮาร6มอนิกอันดับตางๆ (Summation Exponent)
- หากผูใชไฟฟาแตละรายสรางกระแสฮาร6มอนิกและจายยอนเขาสูระบบไฟฟาเป<นปริมาณเทากับ
ขีดจํากัดที่การไฟฟากําหนดแลว แรงดันฮาร6มอนิกรวมในระบบไฟฟาจะมีคาเทากับระดับวางแผน
คาขี ดจํา กัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผู ใชไฟฟาแตละรายขึ้ นอยูกับ ตัวแปรตางๆตอไปนี้ ไดแก ระดั บ
วางแผนของแรงดันฮาร6มอนิก ระดับแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาลัดวงจรต่ําสุดที่จุดตอรวม กําลังไฟฟาที่ทํา
สัญญาของผูใชไฟฟา และกําลังจายไฟฟารวมของระบบที่ผูใชไฟฟาตองการจะเชื่อมตอเป<นตน โดยสามารถ
คํานวณไดจากชุดสมการตอไปนี้
α

Gh = α LCh − (T ⋅ LUh )α

เมื่อ Gh
α

=
=

LCh =

ระดับแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h รวมที่ยอมรับไดในระบบไฟฟา (Acceptable Global
Contribution) ในสวนที่เกิดจากการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาทั้งหมดในระบบที่พิจารณา
เลขชี้กําลังผลรวมปริมาณเวคเตอร6 (Summation Exponent) ของแรงดันฮาร6มอนิกจาก
แหลงกําเนิดที่หลากหลาย โดยพิจารณาคาไดจากตารางที่ 5-2
ระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ
พิจารณาคาไดจากตารางที่ 4-1 ถึง 4-3
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LUh =
T

ระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟาที่อยูเหนือขึ้นไป (Upstream
System) เชน หากระบบไฟฟาที่พิจารณาคือระบบ 24 kV ระบบไฟฟาที่อยูเหนือขึ้นไปคือ
ระบบ 69 kV หรือ 115 kV พิจารณาคาไดจากตารางที่ 4-1 ถึง 4-3
ตัวประกอบการถายโอนแรงดันฮาร6มอนิก (Transfer Factor) จากระบบไฟฟาที่อยูเหนือ
ขึ้นไปลงมาสูระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ ซึ่งสามารถประเมินคาไดจากการ
จําลองระบบหรือการวัดคาจริง ในกรณีที่ไมทราบคาใหกําหนดคาเทากับ 1

=

หมายเหตุ
1. สําหรับระบบไฟฟา 69 kV และ 115 kV ให Gh มีคาเทากับระดับวางแผนในระบบไฟฟานั้น
2. วิธีการประเมินคา Gh ตามสมการขางตนมีพื้นฐานมาจากระบบไฟฟาแบบ Radial สําหรับระบบ
ไฟฟาที่มีลักษณะเป<น Mesh เชนระบบ 230 kV การประเมินคา Gh ใหพิจารณาจากวิธีการตามขอ
9.2.2 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008)
Euh = Gh ⋅ α

เมื่อ Euh =
Si =
St =

Si
St

ขีดจํากัดแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h (%) ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายที่พิจารณา
กําลังไฟฟาที่ทําสัญญาของผูใชไฟฟารายที่พิจารณา (MVA)
กําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ (MVA) เชน ผูใชไฟฟาที่
เชื่อมตอในระบบสายปอนแรงดันกลาง กําลังจายไฟฟารวมของระบบไฟฟามีคาเทากับ
ขนาดพิกัดของหมอแปลงกําลังในสถานียอย Bay ที่จายไฟใหกับผูใชไฟฟานั้น

หมายเหตุ
1. สําหรับผูใชไฟฟาขนาดเล็กที่มีขนาดกําลังไฟฟาที่ทําสัญญาต่ํา การคํานวณคา Euh ตามสมการ
ขางตนอาจใหคาขีดจํากัดที่ไมสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติ ดังนั้นคา Euh ที่คํานวณไดหากมี
คานอยกวา 0.1% ใหกําหนดคาเป<น 0.1%
2. สําหรับระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกับ HVDC Station หรือ Non-linear Generating Plant หรือ
Thyristor-controlled Reactor หรือ Static Var Compensator การประเมินคา St ใหพิจารณา
จากวิธีการตามขอ 9.2.1 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008)
Ih =

เมื่อ Ih
h
kVS
MVASC

=
=
=
=

10 ⋅ Euh ⋅ MVASC
3 ⋅ h ⋅ kVS

ขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกอันดับ h ณ จุดตอรวมสําหรับผูใชไฟฟารายที่พิจารณา (A)
อันดับฮาร6มอนิกที่พิจารณา
แรงดัน Line to Line ของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอ (kV)
กําลังไฟฟาลัดวงจรสามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟา (MVA)
ตารางที่ 5-2 Summation Exponent สําหรับฮาร3มอนิกอันดับตางๆ
อันดับ
h < 5

Summation Exponent (α)
1
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1.4
2

5 ≤ h ≤ 10
h > 10

ขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผูใชไฟฟาแตละรายนอกจากสามารถคํานวณโดยใชสมการขางตนแลว
ยังสามารถพิจารณาไดจาก “โปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซึ่งสามารถดาวน6โหลดไดจากเว็บไซต6ของการไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th) การไฟฟา
สวนภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือการไฟฟาฝ/ายผลิตแหงประเทศไทย (www.egat.co.th) โดยตัวอยางการ
ใชงานโปรแกรมฯพิจารณาไดจากภาคผนวก (ข)
เงื่อนไขในการอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบไฟฟาสําหรับผูใชไฟฟาที่สรางฮาร6มอนิกตามการประเมินใน
ขั้นตอนที่ 3 สรุปไดดังนี้
“หากปริมาณกระแสฮาร]มอนิกแตJละอันดับตั้งแตJอันดับที่ 2 ถึง 50 ที่ผูใชไฟฟFาสรางขึ้น ณ ตําแหนJงจุด
ตJอรJวมมีคJาไมJเกินขีดจํากัดที่กําหนดไว จะอนุญาตใหเชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได”
สําหรับมาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผลคากระแสฮาร6มอนิกจากผูใชไฟฟาตามการประเมินใน
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณารายละเอียดไดจากภาคผนวก (ก)

6. การบังคับใชขอกําหนดฯ
6.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม
ผูขอใชไฟฟารายใหมจะตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณ6และการคํานวณใหการไฟฟาฯตรวจสอบ โดย
แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการตอเชื่อมเขากับระบบไฟฟาแลวจะไมกอใหเกิดฮาร6มอนิกเกินขีดจํากัดฯขางตน การ
ไฟฟาฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟาหากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟาและผูใช
ไฟฟารายอื่น
6.2 ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟา
ผูขอเปลี่ ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิ บั ติ เ ชนเดี ย วกั บ ขอ 6.1 โดยจะตองจั ดสงรายละเอี ย ดของ
อุปกรณ6และการคํานวณทั้งโหลดเดิมและโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯตรวจสอบ
6.3 ผูใชไฟฟารายเดิม
ถาทางการไฟฟาฯตรวจสอบแลวพบวาการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายเดิมนั้นกอใหเกิดฮาร6มอนิกเกิน
ขีดจํากัดฯขางตน ผูใชไฟฟาจะตองทําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาวหากผูใชไฟฟาไมดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯจะเขาไปทําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟาหรืองดการจายไฟฟา
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7. มาตรฐานอางอิง
Engineering Recommendation G5/4-1 (2005) : Planning Levels for Harmonic Voltage
Distortion and the Connection of Non-Linear Equipment to Transmission Systems and
Distribution Networks in the United Kingdom
IEC 61000-3-6 (2008) : Assessment of Emission Limits for the Connection of Distorting
Installations to MV, HV and EHV Power Systems
IEC 61000-4-7 (2002) : General Guide on Harmonics and Interharmonics Measurements and
Instrumentation, for Power Supply Systems and Equipment Connected thereto
IEC 61000-4-30 (2008) : Testing and Measurement Techniques - Power Quality Measurement
Methods
BS EN 50106 (2000) : Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution
Systems
PRC–PQG–01/1998 : ขอกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
รายงานทางเทคนิคการควบคุมฮาร6มอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ฉบับป• 2557 ,
คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
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ภาคผนวก (ก)
มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล
ก.1) อุปกรณ6และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฮาร6มอนิกตองมีคุณสมบัติเป<นไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน
IEC 61000-4-30 Class A และ IEC 61000-4-7
ก.2) การประเมินกระแสฮาร6มอนิกจากผูใชไฟฟาเปรียบเทียบกับขีดจํากัดในการประเมินขั้นตอนที่ 3 จะ
พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ6ตอไปนี้
- คาสูงสุดที่ 95% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 10 นาที ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห6 ของกระแสฮาร6
มอนิกแตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไวจากการประเมินขั้นตอนที่ 3
- คาสูงสุดที่ 99% ของคา RMS เฉลี่ยในชวงเวลา 3 วินาที ในรอบระยะเวลา 1 วัน ของกระแสฮาร6มอ
นิกแตละอันดับ ตองมีคาไมเกินขีดจํากัดที่กําหนดไวจากการประเมินขั้นตอนที่ 3 คูณดวยแฟคเตอร6
khvs โดยคํานวณไดจากสมการตอไปนี้
k hvs = 1.3 +

0 .7
( h − 5)
45

เมื่อ h คืออันดับฮาร6มอนิก

ก.3) กรณีที่กระแสฮาร6มอนิกมีคาไมเทากันในแตละเฟส การประเมินใหพิจารณาจากเฟสที่มีปริมาณกระแส
ฮาร6มอนิกสูงสุด
ก.4) การประเมินจะพิจารณาเฉพาะกระแสฮาร6มอนิกที่ไหลจากระบบของผูใชไฟฟาออกสูระบบไฟฟาภายนอก
เทานั้น สําหรับ กระแสฮาร6มอนิ กที่ไหลจากระบบไฟฟาภายนอกเขาสู ระบบของผูใชไฟฟาจะไมนํามา
พิจารณา
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ภาคผนวก (ข)
ตัวอยางการใชงานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิก
สําหรับผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผูใชไฟฟารายหนึ่งตองการเชื่อมตอรับไฟจากสายสงในระบบ 115 kV ซึ่งจายไฟมาจากสถานีตนทางที่
ติดตั้งหมอแปลงขนาดพิกัด 600 MVA โดยผูใชไฟฟามีขนาดการขอใชไฟฟา 80 MVA และระดับกําลังไฟฟา
ลัดวงจรชนิดสามเฟสต่ําสุด ณ จุดตอรวมของผูใชไฟฟามีขนาด 2,000 MVA
1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5)
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วิธีการใชงานโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้
(1) ปอนคาตัวแปรตางๆในระบบไฟฟาลงในชอง Input Data
1.1) ปอนคาระดับแรงดันของระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง System Voltage
สําหรับกรณีนี้คือ 115 kV
1.2) ปอนคากําลั งจายไฟฟารวมของระบบไฟฟาที่ ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Total
Available Power สําหรับกรณีนี้คือขนาดพิกัดของหมอแปลงกําลังภายในสถานีตนทางซึ่งมีคา
เทากับ 600 MVA
1.3) ปอนคาขนาดการขอใชไฟฟาที่ผูใชไฟฟาทําสัญญากับการไฟฟาลงในชอง Agreed Power
สําหรับกรณีนี้คือ 80 MVA
1.4) ปอนคากําลังไฟฟาลัดวงจรชนิดสามเฟสต่ําสุดที่จุดตอรวมของผูใชไฟฟาลงในชอง Min. Short
Circuit Power สําหรับกรณีนี้มีคาเทากับ 2,000 MVA
1.5) ปอนคาตัวประกอบเพื่อคํานึงถึงผลจากการถายโอนแรงดันฮาร6มอนิกจากระบบไฟฟาที่อยูเหนือ
ขึ้นไปลงมาสูระบบไฟฟาที่ผูใชไฟฟาตองการเชื่อมตอลงในชอง Transfer Factor โดยทั่วไป
กําหนดใหมีคาเป<น 1.0
(2) พิจารณาคาขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกอันดับตางๆสําหรับผูใชไฟฟาไดจากชอง Current Limit ใน
หนวยแอมแปร6 นั่นคือขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผูใชไฟฟารายนี้มีคาดังนี้
Orde Limit (A)
2r
6.7
3
8.9
4
2.7
5
9.5
6
2.0
7
6.8
8
1.3
9
2.6
10
1.0
11
5.0
12
0.8
13
4.2
14
0.7

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

Orde Limit (A)
28r
0.4
29
0.8
30
0.3
31
0.7
32
0.3
33
0.3
34
0.3
35
0.6
36
0.3
37
0.5
38
0.3
39
0.3
40
0.3

CCIA-49

Orde Limit (A)
41r
0.5
42
0.2
43
0.4
44
0.2
45
0.2
46
0.2
47
0.4
48
0.2
49
0.3
50
0.2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCA4-I: ขอกําหนดกฎเกณฑ3แรงดันกระเพื่อม เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

CCIA-50

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-51

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-52

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-53

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-54

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-55

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-56

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-57

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-58

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-59

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-60

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-61

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-62

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-63

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-64

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-65

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-66

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของกฟผ.
สําหรับผูผลิตไฟฟานอกสัญญา

CCIA-67

หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
สําหรับผู้ขอเชือ่ มต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

หลักปฏิบัติ
ระหว่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย

สําหรับผู้ขอเชือ่ มต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า

หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
สําหรับผู้ขอเชือ่ มต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

CC-D

หลักปฏิบตั ิระหว่าง กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย สําหรับผู้ขอเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

CC1-D

บทนํา

CC1.1-D

ในมาตรา 37 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบุว่า
“ผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกว่ายี่สิบเมกะวัตต์เพื่อใช้เอง หรือที่มีกําลังผลิต
รวมกันสูงกว่าหกเมกะวัตต์เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ประสงค์จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าของตนกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้อง
ยื่นคําขอและได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.ก่อน”
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
(VSPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายปัจจุบัน ซึ่งพบว่า มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่มีขนาด
กํ า ลั ง ผลิ ต ต่ํ า กว่ า หกเมกะวั ต ต์ เ พื่ อ ขายพลั ง งานไฟฟ้ า แก่ ป ระชาชน ทํ า ให้ ม าตรา 37
พรบ.กฟผ. ไม่ครอบคลุมกรณีดังกล่าว ประกอบกับเมื่อพิจารณาเป็นรายสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ของ กฟผ. พบว่า มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่จุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. บางจุดจนเกิด
กระแสไฟฟ้ า ไหลย้ อ นเข้ า ระบบ กฟผ. เป็ น จํ า นวนมาก ซึ่ ง ในกรณี นี้ กฟผ. จํ า เป็ น ต้ อ ง
พิจารณาการเชื่อมต่อของ VSPP ทุกรายเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม ก่อนที่การ
ไฟฟ้ า ฝ่ า ยจํ า หน่ า ยจะดํ า เนิ น การตอบรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า หรื อ อนุ ญ าตการขอเชื่ อ มต่ อ ของผู้ ข อ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเหล่านั้น
ดังนั้น ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนนี้ ใช้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและ กฟผ. ในกรณีที่มีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter หรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อ
ยื่นเสนอขายไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือเพื่อยื่นขอขนานเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเอง (IPS) โดย กฟผ. เป็นผู้พิจารณาการเชื่อมต่อ
ดังกล่าวในด้านผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม ไม่ให้กระทบต่อลูกค้าของ
การไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง

CC1.2-D

CC1.3-D

CC2-D

วัตถุประสงค์

CC2.1-D

วัตถุประสงค์ของข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนนี้
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและ กฟผ. ในกรณีที่มีผู้ขอเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในการส่งจ่ายไฟฟ้า

CCD-1

หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
สําหรับผู้ขอเชือ่ มต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

CC3-D

การติดต่อประสานงานระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ มี ผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า เข้ า กั บ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า

CC3.1-D
CC3.1.1-D

ข้อมูลการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
รายละเอียดข้อมูลของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายมีหน้าที่ในการจัดส่งรายละเอียดข้อมูลของโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่ อ มต่ อ ให้ แ ก่ กฟผ. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล การพิ จ ารณาการเชื่ อ มโยงระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า
ดังต่อไปนี้
(a) ชื่อโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
(b) ที่ตั้งโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
(c) รหั สโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ หรื อ เลขที่สัญ ญาซื้อขายไฟฟ้ าของผู้
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ (เฉพาะกรณีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเป็น VSPP)
(d) ประเภทเชื้อเพลิงของโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
(e) กําลังการผลิตติดตั้งของโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ (เมกะวัตต์)
(f) ปริมาณเสนอขายของโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ (เมกะวัตต์) (เฉพาะกรณี
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเป็น VSPP)
(g) วันกําหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ของโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ใน
กรณีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเป็น VSPP หรือ วันรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ครั้งแรก (First Energization) กรณีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเป็น IPS
(h) จุดเชื่อมโยงของโครงการของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ และจุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแง่ของผลกระทบต่อ
ความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม
กําหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจัดส่งรายละเอียดข้อมูลของ VSPP ดังต่อไปนี้ คือ
(a) โครงการของ VSPP ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
(b) โครงการของ VSPP ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
(c) โครงการของ VSPP ที่ได้การตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(d) โครงการของ VSPP ที่ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว แต่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
โดยแบ่งแยกตามจุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ประเภทเชื้อเพลิง และกําหนดปีที่เริ่มต้นจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ.

CC3.1.2-D

ในกรณีที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายโดยการเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม จะต้องแจ้งให้ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง และหากส่งผล
กระทบทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หากั บ ระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. ผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ /ผู้ เ ชื่ อ มต่ อ จะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด หากผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวและ กฟผ. ตรวจพบใน
ภายหลั ง กฟผ. ขอสงวนสิ ท ธิ ดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
CCD-2

หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
สําหรับผู้ขอเชือ่ มต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

CC3.2-D

การพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในด้านผลกระทบต่อความมั่นคงระบบ
ไฟฟ้าในภาพรวม
กฟผ. จะดํ า เนิ น การพิ จ ารณาการเชื่ อ มต่ อ ของผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ /ผู้ เ ชื่ อ มต่ อ ที่ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ย
จําหน่ายจัดส่งรายละเอียดข้อมูลโดยการศึกษาระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา
ระบบไฟฟ้า เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ภายหลังการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในด้านผลกระทบต่อความมั่นคงระบบ
ไฟฟ้าในภาพรวมแล้ว กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาการเชื่อมต่อดังกล่าวให้การไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายทราบภายใน 45 วันหลังได้รับรายละเอียดข้อมูลการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าครบถ้วนและถูกต้อง
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การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ในกรณีที่รูปแบบการเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ มีผลกระทบด้านความมั่นคงในการ
จ่ายไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเป็นผู้พิจารณาและจัดส่ง
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ตามที่ กฟผ.ร้อง
ขอต่อไป เพื่อให้ กฟผ. พิจารณารายละเอียดในรูปแบบการเชื่อมต่อของผู้ ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จ หากมีความจําเป็นในการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
กฟผ. หรือ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเพิ่มเติม กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับรูปแบบการเชื่อมต่อดังกล่าวให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายทราบภายใน
45 วันหลังได้รับรายละเอียดข้อมูลรูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าครบถ้วนและ
ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมด โดย กฟผ. ขอสงวนสิทธิของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายในการเชื่อมต่อของ
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า
ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. จนกว่า กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายได้ดําเนินการปรับปรุง
ระบบโครงข่ายตามขอบเขตงานปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ กฟผ. แจ้งมาแล้วเสร็จ
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การดําเนินการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าไหลย้อน
สําหรับจุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อของโครงการ VSPP ของการไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายเกินกว่าปริมาณความต้องการไฟฟ้าจนเป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้าระบบ
กฟผ. ผ่านหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. นั้น
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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