
 

หน้า ๑/๒ 
 

 
ที่ กฟผ. S๖๒๓๐๐/ 

                สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง ตั้งค่ารีเลย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า 

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท … จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรฐานการตั้งค่ารีเลย์ 
๒. แบบฟอร์มการตั้งค่า Frequency Relay 

  ๓. แบบฟอร์มการตั้งค่า Voltage Relay 

ตามที่ บริษัท … จ ากัด (บริษัทฯ) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่าย
ผ ลิ ต แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ก ฟ ผ . )  เ ล ข ที่  ………… ล ง วั น ที่  ………………………… ( สั ญ ญ า ฯ ) 
และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และ/หรือ ข้อก าหนดโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. 
หรือ กฟภ. ตามระบบโครงข่ายไฟฟ้าทีบ่ริษัทฯ ท าการเชื่อมต่อ นั้น  

เนื่องจาก สภาพระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่ยังไม่ครอบคลุม ดังนั้น เพ่ือให้
ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ของประเทศ รวมทั้งรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กฟผ. จึงขอให้บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับ
มาตรฐานการตั้งค่ารีเลย์ ตามแนวทาง ดังนี้ 

๑. มาตรฐานการตั้งค่ารีเลย์ 

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องตั้งค่ารีเลย์ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ารีเลย์ความถี่ (Frequency Relay) และคารีเลย์
แรงดัน (Voltage Relay) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัทฯ 
มีหน้าที่ตั้งค่ารีเลย์ช่วยระบบไฟฟ้า ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code)  

๒. การน าส่งและการตรวจสอบการตั้งค่ารีเลย์ 

๒.๑ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่เริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า บริษัทฯ 
ต้องน าส่งข้อมูลการตั้งคารีเลย์ความถี่ (Frequency Relay) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
และข้อมูลการตั้งค่ารีเลย์แรงดัน (Voltage Relay) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ให้ กฟผ. พิจารณา
ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 

๒.๒ ในรอบปีถัดไปหลังจากปีที่เริ่มขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า หรือได้เริ่มต้น
ซื้อขายไฟฟ้าแล้ว จนสิ้นสุดอายุสัญญา บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลการตั้งคารีเลย์ความถี่ (Frequency Relay) 
ตามแบบฟอร์มที ่ก าหนด (สิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒) และข้อมูลการตั ้งค่าร ีเลย์แรงดัน (Voltage Relay) 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ต่อ กฟผ. ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ของทุกปี  

๒.๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รีเลย์หรือขอมูลการตั้งคารีเลย์ความถี่ (Frequency Relay) 
และ/หรือ รีเลย์แรงดัน (Voltage Relay) ให้แตกต่างจากมาตรฐานตามข้อ ๑. บริษัทฯ ตองแจงต่อ กฟผ. ภายใน 
๑๕ วัน หลังจากที่มกีารเปลี่ยนแปลง พร้อมรายงานการทดสอบการตั้งค่ารีเลย์ดังกล่าวและแจ้งเหตุผลประกอบ 
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๒.๔ เมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ/หรือแบบฟอร์มตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ กฟผ. จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า 

๓. การด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า 

 ในกรณีที่การตั้งค่ารีเลย์ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ บริษัทฯ 
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๑ บริษัทฯ ต้องด าเนินการแก้ไขภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้แก้ไขจาก กฟผ. 
และบริษัทฯ ต้องรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็นหนังสือให้ กฟผ. ทราบทุก ๓๐ วันจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 ๓.๒ กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามข้อ ๓.๑ 
บริษัทฯ สามารถขอขยายระยะเวลา โดยท าหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อ กฟผ. ที่แสดงถึง
ความจ าเป็นที่บริษัทฯ ต้องขยายระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือให้ กฟผ. พิจารณา ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ ๓.๑ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน โดย กฟผ. จะพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาด าเนินการได้ แต่จะขยายได้ไม่เกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจ
ของ กฟผ. โดย กฟผ. จะใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็น
ที่ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาตามข้อ ๓.๑ 

 ๓.๓ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่แก้ไขหรือแก้ไขค่ารีเลย์ล่าช้าจนล่วงเลยจากก าหนดเวลาตามข้อ ๓.๑ และ 
๓.๒ กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  

 ๓.๔ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่น าส่งข้อมูลตามข้อ ๒ หรือกรณีที่ กฟผ. ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลค่ารีเลย์
ที่บริษัทฯ น าส่งตามข้อ ๒ เป็นเท็จและท าให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามรับทราบและตกลงในหนังสือฉบับนี้ โดยผู้มีอ านาจลงนามที่ผูกพัน
บริษัทฯ พร้อมประทับตราส าคัญบริษัทฯ (ถ้ามี) หนังสือฉบับนี้จัดท าเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุก
ประการ เมื่อลงนามแล้ว โปรดส่งหนังสือคืน กฟผ. จ านวนหนึ่งฉบับ พร้อมหลักฐานแสดงอ านาจของผู้ลงนาม 
ส่วนอีกหนึ่งฉบับให้บริษัทฯ เก็บไว้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย) 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบและตกลง 
บริษัท …. จ ากัด 

 (...............................................................) 

............................................................... 

........... /............. /............ 

ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
โทร.  ๐ ๒๔๓๖ ๒๘๔๕  
โทรสาร  ๐ ๒๔๓๖ ๒๘๙๑ 
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การตั้งค่า รีเลย์ความถี่ (Frequency relay) และ รีเลย์แรงดัน (Voltage relay) 

เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพไฟฟ้าที่ดี เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ ผู้เชื่อมต่อมีหน้าที่ต้องตั้งค่ารีเลย์ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Firm และ SPP Non-Firm ชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

    การตั้งค่ารีเลย์ความถี่ 
การตั้งค่ารีเลย์ความถี่ต่่า (Under frequency relay)  
(ก) ต้องตั้งค่าให้อยู่ในย่าน 47.99 – 47.9 Hz โดยมีการหน่วงเวลา (Time delay) ไม่น้อยกว่า 60 sec  

หมายเหตุ กรณีตั้งค่าได้เพียงทศนิยม 1 ต าแหน่ง ให้ตั้งค่าตามค่าหลังคือ 47.9 Hz 
(ข) ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ค่า 47.89 – 47.8 Hz โดยไม่มีการหน่วงเวลา (Instantaneous) 

หมายเหตุ กรณีตั้งค่าได้เพียงทศนิยม 1 ต าแหน่ง ให้ตั้งค่าตามค่าหลังคือ 47.8 Hz 
การตั้งค่ารีเลย์ความถี่เกิน (Over frequency relay)  
(ก) ต้องตั้งค่าให้อยู่ในย่าน 51.01 – 51.1 Hz โดยมีการหน่วงเวลา (Time delay) ไม่น้อยกว่า 60 sec  

หมายเหตุ กรณีตั้งค่าได้เพียงทศนิยม 1 ต าแหน่ง ให้ตั้งค่าตามค่าหลังคือ 51.1 Hz 
(ข) ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ค่า 51.11 – 51.2 Hz โดยไม่มีการหน่วงเวลา (Instantaneous) 

หมายเหตุ กรณีตั้งค่าได้เพียงทศนิยม 1 ต าแหน่ง ให้ตั้งค่าตามค่าหลังคือ 51.2 Hz 

    การตั้งค่ารีเลย์แรงดัน 
การตั้งค่ารีเลย์แรงดันต่่า (Under voltage relay)  
- ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ 85% ของ Rated voltage  ลงมา โดยมีการหน่วงเวลา (Time delay) ไม่น้อยกว่า  
  10 sec 
การตั้งค่ารีเลย์แรงดันเกิน (Over voltage relay)  
- ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ 115% ของ Rated voltage  ขึ้นไป โดยมีการหน่วงเวลา (Time delay) ไม่น้อยกว่า  
  10 sec 

2. ผู้เชื่อมต่อประเภท SPP Non-Firm ชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

    การตั้งค่ารีเลย์ความถี่ 
การตั้งค่ารีเลย์ความถี่ต่่า (Under frequency relay)  
- ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ค่า 46.99 – 46.9 Hz โดยไม่มีการหน่วงเวลา (Instantaneous) 

             หมายเหตุ กรณีตั้งค่าได้เพียงทศนิยม 1 ต าแหน่ง ให้ตั้งค่าตามค่าหลังคือ 46.9 Hz 
การตั้งค่ารีเลย์ความถี่เกิน (Over frequency relay)  
- ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ค่า 52.01 – 52.1 Hz โดยไม่มีการหน่วงเวลา (Instantaneous) 
  หมายเหตุ กรณีตั้งค่าได้เพียงทศนิยม 1 ต าแหน่ง ให้ตั้งค่าตามค่าหลังคือ 52.1 Hz 

    การตั้งค่ารีเลย์แรงดัน 
การตั้งค่ารีเลย์แรงดันต่่า (Under voltage relay)  
- ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ 85% ของ Rated voltage  ลงมา โดยมีการหน่วงเวลา (Time delay) ไม่น้อยกว่า 10 sec 
การตั้งค่ารีเลย์แรงดันเกิน (Over voltage relay)  
- ต้องตั้งค่า ตั้งแต่ 115% ของ Rated voltage  ขึ้นไป โดยมีการหน่วงเวลา (Time delay) ไม่น้อยกว่า 10 sec 
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รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่จุดเชื่อมต่อกับระยะเวลานับจากการเกิด  Fault ที่อนุญาตให้
โรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 
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แบบฟอร�มแจ	งการต้ังค�า Frequency Relay

โปรดทําเครื่องหมาย X  ในช�อง          เพ่ือระบุ Function ของตัว Frequency Relay

     Over Frequency Relay           Under Frequency Relay           Over and Under Frequency Relay

บรษัิท / โรงไฟฟ6า_________________________________________________________________________

ยี่ห9อ_____________________  รุ�น__________________________ Serial No. _______________________

สั่งปลด Breaker__________________________________________________________________________

เหตุผลในการแจ9ง แจ9งครั้งแรก/ก�อน First Sync           

(โปรดทําเครื่องหมาย X ในช�อง       ท่ีเลือก)           มีการเปลี่ยนแปลงข9อมูล ระหว�างปJ

                          แจ9งประจําปJตามวาระ และมีข9อมูลเปลี่ยนแปลง   

                                     แจ9งประจําปJตามวาระ และข9อมูลคงเดิม   

Frequency Stage 1  =  ____________ Hz  ,  Time Delay  _____________ Sec.

Frequency Stage 2  =  ____________ Hz  ,  Time Delay  _____________ Sec.

Frequency Stage 3  =  ____________ Hz  ,  Time Delay  _____________ Sec.

Frequency Stage 4  =  ____________ Hz  ,  Time Delay  _____________ Sec.

ข9อมูลเพ่ิมเติม (ถ9ามี) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ลงนาม ผู9แจ9ง _________________________  ตําแหน�ง _____________________วันท่ี__________________

หมายเหตุ 
- ส�งแบบฟอรXมนี้ พร9อมแนบเอกสารดังนี้

  1. ค�า Parameter ท่ี Setting ในตัว Relay เช�น F1 =________ Hz , t1 = __________ Sec.
  2. Test Report ของ Frequency Relay ท่ี แสดงค�าเริ่มการทํางาน Pickup และ Time Delay

            ให9ส�งในกรณี A. ก�อน First Sync / B. มีการเปลี่ยนแปลงข9อมูล เช�น เปลี่ยน Relay, แก9ไขค�า Setting      
            / C. ประจําปJ (ส�งผลทดสอบท่ีค�า Setting เดิม และหากหลังการเปลี่ยนค�า Setting ใหม�แล9วมีการทดสอบ
            ตามวาระขอให9ส�งผลทดสอบนั้นอีกครั้ง)        

 3. Relaying Diagram ท่ีแสดงจุดติดต้ัง Frequency Relay และ Breaker ท่ี ถูกสัง่ปลด 
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข9อมูลหรือมีการแก9ไขการต้ังค�า บริษัท / โรงไฟฟ6า ต9องแจ9งส�งแบบฟอรXมนี้ พร9อมแนบ

เอกสาร และแจ9งเหตุผล ให9 กฟผ. ทราบภายใน 15 วัน
- กรณีมีอุปกรณXระบบป6องกัน ท่ีเป`ดใช9งานฟaงกXชัน Frequency Relay มากกว�า 1 ตัวให9แจ9งข9อมูลทุกตัว 
- กําหนดให9แจ9ง ภายในวันท่ี 1-30 กันยายน ของทุกปJ
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แบบฟอร�มแจ	งการต้ังค�า Voltage Relay

โปรดทําเครื่องหมาย X  ในช�อง          เพ่ือระบุ Function ของตัว Voltage Relay

      Over Voltage Relay            Under Voltage Relay             Over and Under Voltage Relay     

บรษัิท / โรงไฟฟ7า_________________________________________________________________________

ยี่ห:อ_____________________  รุ�น________________________ Serial No. _________________________

สั่งปลด Breaker__________________________________________________________________________

เหตุผลในการแจ:ง แจ:งครั้งแรก/ก�อน First Sync           

(โปรดทําเครื่องหมาย X ในช�อง      ท่ีเลือก)           มีการเปลี่ยนแปลงข:อมูล ระหว�างปK

                          แจ:งประจําปKตามวาระ และมีข:อมูลเปลี่ยนแปลง   

                                     แจ:งประจําปKตามวาระ และข:อมูลคงเดิม   

ค�าท่ีต้ัง : PT Ratio = ______kV / _______V           Nominal Voltage = _____ kV L-L  or ____ kV L-N  

Voltage Stage 1  =  ____________ % of Nominal Voltage  ,  Time Delay  _____________ Sec.

Voltage Stage 2  =  ____________ % of Nominal Voltage  ,  Time Delay  _____________ Sec.

Voltage Stage 3  =  ____________ % of Nominal Voltage  ,  Time Delay  _____________ Sec.

Voltage Stage 4  =  ____________ % of Nominal Voltage  ,  Time Delay  _____________ Sec.

ข:อมูลเพ่ิมเติม (ถ:ามี) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ลงนาม ผู:แจ:ง _________________________  ตําแหน�ง ______________________วันท่ี__________________

หมายเหตุ 
- ส�งแบบฟอร\มนี้ พร:อมแนบเอกสารดังนี้

  1. ค�า Parameter ท่ี Setting ในตัว Relay เช�น Vs1 =________ Volt , t1 = __________ Sec.
  2. Test Report ของ Voltage Relay ท่ี แสดงค�าเริม่การทํางาน Pickup และ Time Delay

            ให:ส�งในกรณี A. ก�อน First Sync / B. มีการเปลี่ยนแปลงข:อมูล เช�น เปลี่ยน Relay, แก:ไขค�า Setting 
            / C. ประจําปK (ส�งผลทดสอบท่ีค�า Setting เดิม และหากหลังการเปลี่ยนค�า Setting ใหม�แล:วมีการทดสอบ
            ตามวาระขอให:ส�งผลทดสอบนั้นอีกครั้ง)

  3. Relaying Diagram ท่ีแสดงจดุติดต้ัง Voltage Relay และ Breaker ท่ี ถูกสั่งปลด 
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข:อมูลหรือมีการแก:ไขการต้ังค�า บริษัท / โรงไฟฟ7า ต:องแจ:งส�งแบบฟอร\มนี้ พร:อมแนบ

เอกสาร และแจ:งเหตุผล ให: กฟผ. ทราบภายใน 15 วัน
- กรณีมีอุปกรณ\ระบบป7องกัน ท่ีเปcดใช:งานฟdงก\ชัน Voltage Relay มากกว�า 1 ตัวให:แจ:งข:อมูลทุกตัว 
- กําหนดให:แจ:ง ภายในวันท่ี 1-30 กันยายน ของทุกปK
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