
 
 
 
 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Connection Code) 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2560 
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ข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 
 ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต   
ที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืนใช้หรือ    
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งน้ี ตามข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน
ประกาศกําหนด  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุม     
ระบบไฟฟ้า จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง ข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ       
กฟผ. เพ่ือกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอเช่ือมต่อและผู้เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 
ให้มีความชัดเจน ในเรื่องของข้อกําหนดอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ข้อปฏิบัติในการเช่ือมต่อเข้าระบบ ข้อกําหนดและ
มาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะเช่ือมต่อเข้ากับระบบของ กฟผ. ข้อกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล 
และระบบโทรมาตร และข้อกําหนดอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งน้ีเพ่ือความม่ันคง 
ปลอดภัย และ คุณภาพระบบไฟฟ้า ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 

 ทั้งน้ี ผู้ขอเช่ือมต่อและผู้เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ต้ังแต่วันที่ออกประกาศข้อกําหนดฉบับน้ี เป็นต้นไป และให้ยกเลิก 
บรรดา ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งอ่ืนใด ในข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.    
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว หรือ ขัดแย้งกับข้อกําหนดน้ี ให้ใช้ข้อกําหนดน้ีแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 

สารบัญ 
 

    หน�า 
GD นิยามคําศัพท7    
GD  นิยามคําศัพท7   CC-1 
   
PF บทนํา   
PF1  บทนํา   CC-5 
PF2  ขอบเขตงาน   CC-5 
PF3  ความรับผิดชอบของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ  CC-5 
PF4  การปรับปรุงและแก�ไขข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า CC-6 
     
PP ข้ันตอนการวางแผน    
PP1  บทนํา   CC-7 
PP2  วัตถุประสงค7   CC-7 
PP3  การแจ�งข�อมูล   CC-7 
      
GC ข�อกําหนด    
GC1  ข�อกําหนดท่ัวไป   CC-8 
GC2  การพิจารณาทบทวนข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า CC-11 
     
ส�วนท่ี 1 : ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ�        
      

CC-P  ข�อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า   
CC1-P   บทนํา CCP-1 
CC2-P   วัตถุประสงค7 CCP-1 
CC3-P   คุณลักษณะของระบบ กฟผ. CCP-1 
CC4-P   ข�อกําหนดอุปกรณ7ของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ CCP-3 
CC5-P   ข�อปฏิบัติในการเชื่อมต�อเข�าระบบ CCP-5 
CC6-P   REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS CCP-7 
CC7-P   ข�อกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณ7ท่ีจะเชื่อมต�อเข�ากับระบบของ กฟผ. CCP-7 
CC8-P   ข�อกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผู�

ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 
CCP-14 

CC9-P   ข�อกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล ระบบโทรมาตรและควบคุม 
ท่ีจุดเชื่อมต�อ 

CCP-15 

CC10-P   ข�อกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control) CCP-16 
     
      



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 

CCA-P  Appendix  CCPA-1 
CCA1-P   ระบบมาตรวัดไฟฟ�า  CCPA-2 
CCA2-P   FORM OF GENERATOR PARAMETERS  CCPA-4 
CCA3-P   ข�อมูลตําแหน�งผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ  CCPA-19 
      
 

ส�วนท่ี 2 : ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก        
      

CC-S  ข�อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต�อเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
CC1-S   บทนํา CCS-1 
CC2-S   วัตถุประสงค7 CCS-1 
CC3-S   คุณลักษณะของระบบ กฟผ. CCS-2 
CC4-S   ข�อปฏิบัติในการเชื่อมต�อเข�าระบบ  CCS-3 
CC5-S   ข�อกําหนดอุปกรณ7โรงไฟฟ�า CCS-7 
CC6-S   REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS CCS-11 
CC7-S   ข�อกําหนดของจุดเชื่อมต�อระหว�าง กฟผ. กับ โรงไฟฟ�า CCS-12 
CC8-S   ข�อกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร CCS-18 
CC9-S   ข�อกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control) CCS-20 
     

CCA-S  Appendix  CCSA-1 
CCA1-S  ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Metering System) CCSA-2 
CCA2-S  ข�อมูลในการขอเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. CCSA-8 
CCA3-S  ระบบโทรมาตรเพ่ือการควบคุม CCSA-35 
CCA4-S  รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมต�อ CCSA-36 
CCA5-S  ข�อมูลด�านระบบส�ง CCSA-38 
CCA6-S  ข�อกําหนดกฎเกณฑ7ฮาร7มอนิก เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม CCSA-63 
CCA7-S  ข�อกําหนดกฎเกณฑ7แรงดันกระเพ่ือม เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
CCSA-78 

    
 

ส�วนท่ี 3 : ผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา   
      

CC-I  ข�อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต�อเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�า  
CC1-I   บทนํา CCI-1 
CC2-I   วัตถุประสงค7 CCI-1 
CC3-I   คุณลักษณะของระบบ กฟผ. CCI-2 
CC4-I   ข�อปฏิบัติในการเชื่อมต�อเข�าระบบ  CCI-3 
CC5-I   ข�อกําหนดอุปกรณ7โรงไฟฟ�า CCI-7 
CC6-I   REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS CCI-8 
CC7-I   ข�อกําหนดของจุดเชื่อมต�อระหว�าง กฟผ. กับ โรงไฟฟ�า CCI-8 
CC8-I   ข�อกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร CCI-9 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 

      
CCA-I  Appendix  CCIA-1 
CCA1-I  ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Metering System) CCIA-2 
CCA2-I  ข�อมูลในการขอเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. CCIA-8 
CCA3-I  ข�อกําหนดกฎเกณฑ7ฮาร7มอนิก เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม CCIA-35 
CCA4-I  ข�อกําหนดกฎเกณฑ7แรงดันกระเพ่ือม เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
CCIA-50 

    
ส�วนท่ี 4 : หลักปฏิบัติระหว�าง กฟผ. และการไฟฟ�าฝ*ายจําหน�าย สําหรับผู�ขอเช่ือมต�อ

อุปกรณNระบบผลิตไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 

      
CC-D  หลักปฏิบัติระหว�าง กฟผ. และการไฟฟ�าฝ*ายจําหน�าย   
CC1-D   บทนํา CCD-1 
CC2-D   วัตถุประสงค7 CCD-1 
CC3-D   การติดต�อประสานงานระหว�างการไฟฟ�าฝ3ายจําหน�ายและการไฟฟ�าฝ3ายผลิต

แห�งประเทศไทย เม่ือมีผู�ขอเชื่อมต�ออุปกรณ7ระบบผลิตไฟฟ�าเข�ากับระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

CCD-2 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
 

CC-1 
 

GD นิยามคําศัพท� 
  
นิยามคําศัพท(ท่ีใช�ในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�มีนิยามดังต�อไปนี้ 
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ระบบส�งไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)  หรือระบบ

จําหน�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือระบบจําหน�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) 

  ศูนย(ควบคุมระบบไฟฟ�า หน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีในการควบคุมระบบไฟฟ�า ของการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย 

  ผู�รับใบอนุญาต ผู�ได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�าตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

  การไฟฟ�า การไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และ 
การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) 

  การไฟฟ�าฝ.ายจําหน�าย การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) 

  ผู�ใช�ไฟฟ�า ผู�ท่ีทําสัญญาซ้ือไฟฟ�ากับการไฟฟ�า 

  ผู�ขอเชื่อมต�อ ผู�ท่ีขออนุญาตจากการไฟฟ�าเพ่ือเชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า 

  ผู�เชื่อมต�อ ผู�ท่ีได�รับอนุญาตจากการไฟฟ�าให�เชื่อมต�อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ได�แก�  
1) ผู�ผลิตไฟฟ�ารายใหญ� (Independent Power Producer : IPP) 
2) โรงไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย 
3) ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
4) ผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา (Independent Power Supplier : IPS) 
5) ลูกค�าตรงของการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย 
6) การไฟฟ�าฝ.ายจําหน�าย 
7) ระบบไฟฟ�าอ่ืนๆ 

  ผู�ผลิตไฟฟ�ารายใหญ�  
(Independent 
Power Producer : 
IPP) 

ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนท่ีผลิตไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ.ายผลิต
แห�งประเทศไทยปริมาณมากกว�า 90 เมกะวัตต( 

  ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
(Small Power 
Producer : SPP) 

ผู�ผลิตไฟฟ�าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ  ท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟ�าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�การไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟ�าตามสัญญามากกว�า 10 เมกะวัตต( แต�ไม�เกิน 90 
เมกะวัตต( ท้ังประเภทสัญญา Firm และประเภทสัญญา Non-Firm 

  



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
 

CC-2 
 

ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
ประเภท Firm 
(SPP Firm) 

ผู�ผลิตไฟฟ�าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟ�าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�การไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟ�าตามสัญญามากกว�า 10 เมกะวัตต( แต�ไม�เกิน 90 
เมกะวัตต( ท่ีได�รับค�าไฟฟ�าในส�วน Capacity Payment ด�วย 

  ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
ประเภท Non-Firm 
(SPP Non-Firm) 

ผู�ผลิตไฟฟ�าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟ�าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ�าให�การไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟ�าตามสัญญามากกว�า 10 เมกะวัตต( แต�ไม�เกิน 90 
เมกะวัตต( ท่ีไม�ได�รับค�าไฟฟ�าในส�วน Capacity Payment 

  ผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 
(Independent 
Power Supplier : 
IPS) 

ผู�ผลิตไฟฟ�าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนท่ัวไปท่ีมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าของตนเองและผลิตไฟฟ�าเพ่ือใช�เองหรือขายให�ประชาชนโดยไม�ขาย
ไฟฟ�าให�กับการไฟฟ�า แต�ขอเชื่อมต�อเข�ากับระบบของการไฟฟ�าและได�รับอนุญาต
ให�เชื่อมต�อแล�ว ตามข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการ
ไฟฟ�า 

  ผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดเล็ก
มาก (Very Small 
Power Producer: 
VSPP) 

ผู�ผลิตไฟฟ�าท้ังภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ัวไปท่ีมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าของตนเองลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ�าตามระเบียบการรับซ้ือ
ไฟฟ�า ท่ีจําหน�ายไฟฟ��าให��การไฟฟ�าฝ.ายจําหน�าย โดยมีปริมาณพลังไฟฟ��าขายเข��า
ระบบไม�เกิน  10  เมกะวัตต(( 

  เหตุผิดปกติ เหตุการณ(ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือการ
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือคุณภาพไฟฟ�า ท้ังในกรณีท่ีมีไฟฟ�าดับ และ
ไม�มีไฟฟ�าดับ 

  เหตุฉุกเฉิน เหตุการณ(ท่ีเป_นไปโดยป̀จจุบันทันด�วน โดยไม�คาดคิดหรือคาดการณ(ล�วงหน�า เช�น 
เหตุขัดข�องจากระบบผลิตไฟฟ�า ระบบส�งไฟฟ�า ระบบจําหน�ายไฟฟ�า เป_นเหตุให�
การไฟฟ�าไม�สามารถควบคุมระบบให�อยู�ในสภาพปกติได� หรือเหตุการณ(ท่ีอาจจะ
ทําให�เกิดอันตรายต�อชีวิตและทรัพย(สิน ท้ังนี้ให�รวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย 
ภัยธรรมชาติ โดยต�องดําเนินการแก�ไขสถานการณ(อย�างเร�งด�วน หรือ เหตุผิดปกติ
ท่ีทางการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทยให�ความคิดเห็นอย�างสมเหตุสมผลแล�ว
ว�าเกิด หรือก�อให�เกิดการสูญเสียสเถียรภาพของระบบไฟฟ�าเป_นวงกว�าง หรือทํา
ให�เกิดความเสียหายอย�างรุนแรง 

  จุดต�อร�วม ตําแหน�งในระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าท่ีอยู�ในบริเวณเดียวกับผู�เชื่อมต�อ
รายอ่ืน 

  จุดเชื่อมต�อ ตําแหน�งท่ีอุปกรณ(ของผู�เชื่อมต�อ เชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

  ระบบควบคุมระยะไกล
(Supervisory Control 
And Data 
Acquisition: SCADA) 

ระบบการควบคุมดูแลทางไกลท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุม และ/หรือ การชี้บอก
สถานะของอุปกรณ(ท่ีอยู�ในระบบโครงข�ายไฟฟ�า หรือ ระบบท่ีรวบรวมข�อมูล
สําหรับการ Operate ระบบ เช�น ความถ่ีของระบบ, แรงดัน, Load Flow, 
สถานะของ Breaker เป_นต�น ทําการประมวลผลและแสดงข�อมูลในศูนย(ควบคุม
ของการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย 
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กระแสไฟฟ�าไหลย�อน เหตุการณ(ท่ีมีปริมาณกระแสไฟฟ�าไหลออกจากระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ.าย
จําหน�าย (กฟน., กฟภ.) เข�าสู�ระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

  First Synchronization การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าครั้งแรก 

  First Energization การรับไฟฟ�าจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าครั้งแรก 

  วันกําหนดเริ่มต�นซ้ือขาย
ไฟฟ�า (Scheduled 
Commercial 
Operation Date: 
SCOD) 

กําหนดวันจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบโครงข�ายไฟฟ�าเชิงพาณิชย(ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 

  สัญญาเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า 

กรณีผู�เชื่อมต�อเป_นผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา(IPS) หมายถึงสัญญาเชื่อมต�อระบบ
โครงการข�ายไฟฟ�า ส�วนกรณีผู�เชื่อมต�อเป_นผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก(SPP) หรือ ผู�ผลิต
ไฟฟ�ารายใหญ�(IPP) หมายถึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า  

  โรงไฟฟ�าประเภท
เชื้อเพลิงพลังงาน
หมุนเวียน 
(Renewable Energy)  

โรงไฟฟ�าท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวียน ได�แก� ก) 
พลังงานนอกรูปแบบ เช�น พลังลม พลังแสงอาทิตย( พลังน้ําขนาดเล็ก เป_นต�น ซ่ึง
ต�องไม�ใช�การใช�น้ํามัน กtาซธรรมชาติ ถ�านหิน และพลังนิวเคลียร( ข) กากหรือเศษ
วัสดุเหลือใช�ในการเกษตร หรือกากจากการผลิตผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม หรือ
การเกษตร ค) ผลิตภัณฑ(ท่ีแปรรูปมาจากกาก หรือเศษวัสดุเหลือใช�ในการเกษตร 
หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ( หรือการเกษตร ง) ขยะมูลฝอย จ) ไม�จากการปลูกป.า
เป_นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ�าประเภท ข. ค. ง. และ จ. สามารถใช�เชื้อเพลิงในเชิง
พาณิชย( เช�น น้ํามัน กtาซธรรมชาติ และถ�านหินเป_นเชื้อเพลิงเสริมได� แต�ท้ังนี้
พลังงานความร�อนท่ีได�จากการใช�เชื้อเพลิงเสริมในแต�ละรอบปvต�องไม�เกินร�อยละ 
25 ของพลังงานความร�อนท้ังหมดท่ีใช�ในกระบวนการผลิตในรอบปvนั้นๆ 

  โรงไฟฟ�าระบบ 
Cogeneration  

โรงไฟฟ�าท่ีมีการผลิตท้ังพลังงานไฟฟ�าและพลังงานความร�อนท่ีสามารถนําไปใช�
ประโยชน(ได� (Useful Heat Energy) ด�วยกระบวนการผลิตเดียวกันของโรงไฟฟ�า
หนึ่ง 

  ระบบไฟฟ�า ระบบผลิตไฟฟ�า  และระบบโครงข�ายไฟฟ�า ท่ีอยู�ภายใต�ปฏิบัติการ และควบคุม
ของผู�รับใบอนุญาต 

  ใบอนุญาต ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

  ระบบผลิตไฟฟ�า โรงไฟฟ�าชนิดต�างๆ ท่ีได�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�าตามพระราช 
บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และจ�ายพลังไฟฟ�าเข�าสู�ระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า 

  การเชื่อมต�อ การเชื่อมต�ออุปกรณ(ของผู�เชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อ 

  การปลดการเชื่อมต�อ การปลดอุปกรณ(ของผู�เชื่อมต�อ ณ จุดเชื่อมต�อ ออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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คุณภาพไฟฟ�า อัตราการเบ่ียงเบนของแรงดันไฟฟ�า กระแสไฟฟ�า หรือความถ่ีไฟฟ�า โดยผู�
เชื่อมต�อต�องควบคุมให�อยู�ในขอบเขตตามมาตรฐานท่ีการไฟฟ�ากําหนดไว�ท้ังใน
กรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกติ 

  ระบบป�องกันระยะไกล 
(Teleprotection 
System) 

ระบบป�องกันระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีสั่งการโดยผ�านระบบสื่อสาร 

  Operating 
Characteristics 

ค�าท่ีกําหนดความสามารถของหน�วยผลิตไฟฟ�าในการตอบสนองต�อคําสั่งการ 

  Generator’s 
Apparatus 

อุปกรณ(และเครื่องจักรต�างๆ ท่ีโรงไฟฟ�าเป_นเจ�าของ โดยมีการเชื่อมต�อเข�ากับ
ระบบ กฟผ. และเป_นอุปกรณ(ท่ีจําเป_นต�องใช�ในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัด
ค�าพลังงานไฟฟ�าท่ีโรงไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบ 

  Site Responsibility 
Schedule 

รายการท่ี กฟผ. จัดทําข้ึน เพ่ือแสดงหน�าท่ีความรับผิดชอบ ท้ังในส�วนความเป_น
เจ�าของ การควบคุมการปฏิบัติงาน และ ความปลอดภัย ของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ 

  มาตรฐานความม่ันคง 
N-1 

ระบบไฟฟ�าสามารถจ�ายไฟฟ�าได�อย�างต�อเนื่อง ในกรณีอุปกรณ(หลักในระบบไฟฟ�า
หลุดออกจากระบบไฟฟ�า 1 อุปกรณ( 
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PF บทนํา 
  
PF1 บทนํา 
 ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า (Connection Code) ของ กฟผ. 

ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค(เพ่ือกําหนดให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า รับทราบ
หน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติให�เป_นไปตามหลักเกณฑ( และตามข�อกําหนดทางเทคนิคด�านการ
เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า เพ่ือให�ระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีคุณภาพการจ�ายไฟท่ีได�
มาตรฐาน มีความม่ันคงปลอดภัย โดยไม�ทําให�ผู�ใช�ไฟฟ�าและส�วนรวมเสียประโยชน( รวมถึง
แนวทางปฏิบัติอย�างเสมอภาคต�อผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อทุกราย หรือเพ่ือไม�ให�เกิดการกีด
กันผู�รับใบอนุญาตหรือผู�ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

PF2 ขอบเขตงาน 
 ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า (Connection Code) ของ กฟผ. 

ฉบับนี้ ให�บังคับใช�กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ียื่นขออนุญาตจากการ
ไฟฟ�า ภายหลังวันท่ีข�อกําหนดฉบับนี้ประกาศใช� โดยประกอบด�วย 

1. ผู�ผลิตไฟฟ�ารายใหญ� (Independent Power Producer : IPP) 
2. โรงไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย 
3. ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
4. ผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา (Independent Power Supplier : IPS) 
5. หลักปฏิบัติระหว�าง กฟผ. และการไฟฟ�าฝ.ายจําหน�าย สําหรับผู�ขอเชื่อมต�ออุปกรณ(

ระบบผลิตไฟฟ�าเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
ท้ังนี้ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบจําหน�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ.าย
จําหน�าย จะต�องปฏิบัติตามระเบียบหรือข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อนี้ และของการ
ไฟฟ�าฝ.ายจําหน�ายนั้นๆด�วย 

PF3 ความรับผิดชอบของผู!ขอเช่ือมต$อ/ผู!เช่ือมต$อ 
 ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า (Connection Code) ของ กฟผ. 

ฉบับนี้ ได�กําหนดหลักเกณฑ( และข�อกําหนดทางเทคนิคด�านการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของ กฟผ. โดยผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าทุกรายมีหน�าท่ีในการ
ปฏิบัติตาม และออกแบบการเชื่อมต�อให�มีรายละเอียดทางเทคนิคด�านการเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าฉบับนี้ เป_นอย�างน�อย เพ่ือให�ระบบโครงข�ายไฟฟ�ามีคุณภาพการจ�ายไฟอยู�
ภายในเกณฑ(มาตรฐานท่ีกําหนด และมีความม่ันคงปลอดภัย โดย กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. กฟผ. สงวนสิทธิ์ไม�อนุญาตให�มีการเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า หาก กฟผ. 
เห็นว�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อไม�สามารถปฏิบัติตามข�อกําหนดข�อใดข�อหนึ่งท่ี
กําหนดไว�ในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อนี้ 
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2. กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก�ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ของ
ข�อกําหนดนี้ เพ่ือความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�
ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องยอมรับและปฏิบัติตาม และจะนําไปเป_นเหตุอ�างเพ่ือ
เรียกร�องค�าเสียหายใดๆ ต�อการไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทยมิได� 

3. กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค�าใช�จ�ายจากผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ หาก กฟผ. 
จําเป_นต�องปรับปรุงระบบส�งไฟฟ�าของ กฟผ. เนื่องจากการขอเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

4. หากเกิดความเสียหายต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า และ/หรือ บุคคลอ่ืนๆ ท่ี กฟผ. 
ตรวจสอบสาเหตุแล�ว พบว�า เกิดจากการกระทําของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น 

5. กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการทบทวนการอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
เพ่ือป�องกันไม�ให�เกิดผลเสียกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

PF4 การปรับปรุงและแก!ไขข!อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต$อระบบโครงข$ายไฟฟ2า 
 ด�วยพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กําหนดให�ผู�รับ

ใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงข�ายพลังงานต�องยินยอมให�ผู�รับใบอนุญาตหรือผู�ประกอบกิจการ
พลังงานรายอ่ืนใช�หรือเชื่อมต�อระบบโครงข�ายพลังงานของตน ท้ังนี้ ตามข�อกําหนดท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงข�ายพลังงานประกาศกําหนด ดังนั้น กฟผ. ผู�รับใบอนุญาตท่ีมี
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าและศูนย(ควบคุมระบบไฟฟ�า จึงมีสิทธิและหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติ 
ในการพิจารณาปรับปรุงแก�ไขข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าตาม
ความจําเป_นของระบบไฟฟ�าท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือความม่ันคง ปลอดภัย และคุณภาพ
ระบบไฟฟ�า 
ท้ังนี้ หากผู�ผลิตไฟฟ�า ผู�รับใบอนุญาตเห็นว�าข�อกําหนดดังกล�าวนี้ไม�เป_นไปตามหลักการตาม
มาตรา 81  ให�ผู�รับใบอนุญาตยื่นคําร�องต�อคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพ่ือ
พิจารณาได� 
อนึ่ง ในกรณีท่ีสภาพระบบเปลี่ยนแปลงไปจนอาจทําให�ข�อกําหนดท่ีผู�รับใบอนุญาตท่ีมีระบบ
โครงข�ายพลังงานประกาศกําหนดไว�ข�างต�นนั้นไม�สอดคล�องกับหลักการตามมาตรา 81 ผู�รับ
ใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงข�ายพลังงานสามารถปรับปรุงข�อกําหนดให�เหมาะสมและเสนอต�อ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติได� 
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PP ข้ันตอนการวางแผน 
  
PP1 บทนํา 
PP1.1     ข้ันตอนการวางแผนนี้ กําหนดไว�เพ่ือความม่ันใจว�า กฟผ. จะได�รับข�อมูลท่ีต�องการจาก ผู�ขอเชื่อมต�อ 

/ผู�เชื่อมต�อ เพ่ือการวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต 
PP1.2   ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งให� กฟผ. ทราบโดยเร็ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของข�อมูล ตามจริง

หรือท่ีคาดว�าจะเปลี่ยนแปลงไป ตามท่ีระบุใน PP3 
PP2 วัตถุประสงค� 
P2.1 ข้ันตอนการวางแผนนี้มีวัตถุประสงค(เพ่ือความม่ันใจว�า ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะให�ข�อมูลแก� กฟผ. 

อย�างถูกต�องและตรงเวลา เพ่ือให� กฟผ. สามารถวางแผนพัฒนาระบบในอนาคต 
PP3 การแจ!งข!อมูล 
PP3.1 ข�อมูลเบ้ืองต�น  

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งข�อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนเป_นลายลักษณ(อักษร ให�แก� กฟผ.
ทราบ (ตาม Appendix CCA2-P, CCA3-P, CCA2-S และ CCA2-I)   

(a) ทันทีท่ีได�ตกลงในหลักการกับ กฟผ. ว�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะเริ่มโครงการ หรือขอ
เชื่อมต�อ โดยต�องแจ�งข�อมูลไม�น�อยกว�า 30 วันทําการ ก�อนท่ีจะมีการลงนามในข�อตกลง 
PPA  หรือ 

(b) สําหรับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อท่ีจะไม�ปฏิบัติการภายใต�ข�อตกลง PPA กับ กฟผ. จะต�อง
แจ�งข�อมูลไม�น�อยกว�า 30 วันทําการ ก�อนผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�อเชื่อมเข�ากับระบบ
ของ กฟผ. หรือการไฟฟ�าฝ.ายจําหน�าย 

PP3.2 ข�อมูลผูกพันตามข�อตกลง  
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งข�อมูลพ้ืนฐานและข�อมูลรายละเอียดในการวางแผนเป_นลายลักษณ(
อักษรให�แก� กฟผ. ทราบ (ตาม Appendix CCA2-P, CCA3-P, CCA2-S และ CCA2-I)   

(a) เม่ือได�มีการลงนามในข�อตกลงระหว�าง กฟผ. กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อแล�ว และต�องแจ�ง
ก�อนท่ีจะเริ่มการ commissioning หรือ 

(b) สําหรับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อท่ีจะไม�ปฏิบัติการภายใต�ข�อตกลง PPA กับ กฟผ. จะต�อง
แจ�งข�อมูล 

  (i) เม่ือ กฟผ. ยินยอมให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�อเชื่อมกับระบบของ กฟผ. โดยต�องแจ�ง
ก�อนท่ีจะเริ่มการ commissioning หรือ 

  (ii) เม่ือการไฟฟ�าฝ.ายจําหน�าย ยินยอมให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�อเชื่อมกับระบบของ
การไฟฟ�าฝ.ายจําหน�าย โดยต�องแจ�งก�อนท่ีจะเริ่มการ commissioning 

PP3.3 ข�อมูลเพ่ิมเติมหลังการต�อเชื่อมกับระบบ  
ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องแจ�งข�อมูลพ้ืนฐานและข�อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในการวางแผนเป_นลาย
ลักษณ(อักษร ให�แก� กฟผ. ทราบ (ตาม Appendix CCA2-P, CCA3-P, CCA2-S และ CCA2-I) 
สําหรับข�อมูลซ่ึงไม�ได�ส�งมาตามท่ีระบุใน PP3.1 และ PP3.2 จะต�องส�งมาก�อนท่ีจะมีการเริ่มต�น
จ�ายไฟ (วันท่ี energize Connection Point ) เป_นเวลาไม�น�อยกว�า 10 วันทําการ  
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GC ข!อกําหนด 
  
GC1 ข!อกําหนดทั่วไป 
GC1.1 เหตุการณ(ท่ีไม�คาดคิด 

กรณีมีเหตุการณ(ท่ีไม�คาดคิดเกิดข้ึนและไม�มีข�อกําหนดใดในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�ารองรับ กฟผ. จะต�องหารือกับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อทุกรายท่ีได�รับผลกระทบจาก
เหตุการณ(ดังกล�าว โดยทันที (เท�าท่ี กฟผ. จะสามารถกระทําได�ในสถานการณ(นั้น) เพ่ือให�ได�
ข�อสรุปในการดําเนินการแก�ไขร�วมกัน แต�หากไม�ได�ข�อสรุปในช�วงเวลาท่ีจํากัดนั้น (ซ่ึงข้ึนอยู�กับแต�
ละสถานการณ() กฟผ. จะกําหนดแนวทางการแก�ไขเอง โดยคํานึงถึงข�อคิดเห็นท่ีได�รับจากผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อมากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� และแนวทางท่ีกําหนดนั้นจะต�องเหมาะสม
กับสถานการณ( ท้ังนี้ เม่ือ กฟผ. ได�กําหนดแนวทางแล�ว ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะต�องปฏิบัติ
ตามท่ี กฟผ. สั่งการ ยกเว�นว�าการสั่งการนั้นจะขัดกับ technical parameter (ของผู�ขอเชื่อมต�อ/
ผู�เชื่อมต�อ) ท่ีได�ลงทะเบียนไว�ตามเง่ือนไขท่ีระบุในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า 

GC1.2 การอนุญาตต�อสิ่งท่ีต่ํากว�าข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
GC1.2.1 หากผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ พบว�ามี (หรือคาดว�าจะมี) ข�อกําหนดใดๆ ในข�อกําหนดเก่ียวกับการ

เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ไม�สามารถปฏิบัติตามได�นั้น จะต�องทํา
การรายงานให� กฟผ. ทราบโดยทันที และผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องใช�ความพยายามในการ
แก�ไขป̀ญหาดังกล�าวโดยเร็วท่ีสุด 

GC1.2.2 กรณีอุปกรณ(ท่ีเชื่อมต�อเข�ากับระบบ ไม�สอดคล�องตามข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบ
โครงข�ายไฟฟ�า โดยมีสาเหตุหลักจากการท่ีข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�ามี
การแก�ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมในภายหลัง 
ผู�เชื่อมต�อต�องระบุรายการอุปกรณ( ท่ีไม�เป_นไปตามข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าฉบับใหม� และพิจารณาแก�ไขปรับปรุงอุปกรณ(ดังกล�าวให�เป_นไปตามข�อกําหนดเก่ียวกับการ
เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าฉบับใหม�ร�วมกับ กฟผ.  
ในกรณีท่ีจําเป_นต�องแก�ไขปรับปรุงอุปกรณ( ผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งข�อมูลการปรับปรุงอุปกรณ(ดังกล�าว 
เป_นลายลักษณ(อักษรให� กฟผ. ทราบโดยเร็ว โดยต�องระบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 

(a) หมายเลขฉบับและวันท่ีท่ีออกข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
(b) ระบุระยะเวลาดําเนินการแก�ไข ให�ระบุวันท่ีท่ีจะแก�ไขแล�วเสร็จ 

GC1.2.3 กรณีท่ีโรงไฟฟ�ายังไม�ได�เริ่มทําการจ�ายไฟเข�าระบบ แต�มีบางอุปกรณ(ท่ีไม�เป_นไปตามข�อกําหนด
เก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องดําเนินการแก�ไขปรับปรุง
อุปกรณ(ดังกล�าว ให�เป_นไปตามข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยต�องแจ�ง
ข�อมูลการปรับปรุงอุปกรณ(ดังกล�าว และขอความเห็นชอบในการดําเนินการดังกล�าว จาก กฟผ. 
เป_นลายลักษณ(อักษร ทันที และจะต�องระบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 
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(a) หมายเลขฉบับและวันท่ีท่ีออกข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
(b) ระบุรายการอุปกรณ( ท่ีไม�เป_นไปตามข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
(c) ระบุระยะเวลาดําเนินการแก�ไข ให�ระบุวันท่ีท่ีจะแก�ไขแล�วเสร็จ 

GC1.3 การติดต�อสื่อสารระหว�าง กฟผ. กับ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 
GC1.3.1 การแจ�งข�อมูลท้ังหมดและการติดต�อสื่อสารระหว�าง กฟผ. กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ (ยกเว�นการ

จัดส�งข�อมูลและการแจ�งข�อมูล)   ต�องดําเนินการดังนี้ 
ในส�วนของ กฟผ. จะมอบหมายให� EGAT Control Engineer ทําหน�าท่ีติดต�อกับทางผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ โดย EGAT Control Engineer จะเป_นผู�ปฏิบัติงานท่ีศูนย(ควบคุมระบบ
กําลังไฟฟ�าแห�งชาติ ท่ีได�รับมอบอํานาจให�มีสิทธิ์ในการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ�าและสั่งการ 
switching ในระบบส�ง ซ่ึง กฟผ. จะแจ�งชื่อ EGAT Control Engineer ให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อทราบเป_นครั้งคราวไป 

GC1.3.2 การแจ�งข�อมูลท้ังหมดและการติดต�อสื่อสารระหว�าง กฟผ. กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ (ยกเว�นการ
จัดส�งข�อมูลและการแจ�งข�อมูล) จะต�องดําเนินการผ�านทางระบบโทรศัพท( 

GC1.3.3 หากมีการย�ายสถานท่ีต้ังของศูนย(ควบคุมระบบกําลังไฟฟ�าแห�งชาติ อาจด�วยเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุผลใดก็ตาม กฟผ. จะต�องแจ�งให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อทราบสถานท่ีต้ังใหม�และหมายเลข
โทรศัพท(ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยทันที 

GC1.3.4 หากมีการย�ายสถานท่ีต้ังศูนย(ควบคุมของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ อาจด�วยเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผล
ใดก็ตาม ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องแจ�งให� กฟผ. ทราบสถานท่ีต้ังใหม�และหมายเลขโทรศัพท(
ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยทันที 

GC1.3.5 ข�อมูลและการติดต�อสื่อสารทางโทรศัพท( ระหว�าง กฟผ. กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะถูกบันทึก
เป_นหลักฐาน 

GC1.4 ข�อมูลและการแจ�งล�วงหน�า 
GC1.4.1 การจัดส�งและแจ�งข�อมูลใดๆ ต�อ กฟผ. ภายใต�ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

(ยกเว�นว�าจะมีการระบุไว�เป_นอย�างอ่ืน) จะต�องจัดทําเป_นลายลักษณ(อักษร โดยอาจส�งถึงผู�รับด�วย
ตนเอง , ไปรษณีย(ลงทะเบียน หรือทางโทรสาร 

GC1.4.2 ข�อมูลท่ีจัดส�งให� กฟผ. ตามวิธีการใน GC1.4.1 จะต�องจ�าหน�าซองถึง ศูนย(ควบคุมระบบกําลัง 
ไฟฟ�าแห�งชาติ การไฟฟ�าฝ.ายผลิตแห�งประเทศไทย (หรืออาจเป_นหน�วยงานอ่ืนใดภายใน กฟผ.) 
และระบุท่ีอยู� ตามท่ี กฟผ. ได�แจ�งไว�กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 
เม่ือ กฟผ. ทําการแจ�งข�อมูลใดๆ ต�อผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ กฟผ.จะต�องจ�าหน�าซองเรียน
ประธานกรรมการ (หรือบุคคลอ่ืนใด) และระบุท่ีอยู� ตามท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อได�แจ�งไว�กับ 
กฟผ. เป_นลายลักษณ(อักษร  

GC1.4.3 รายการข�อมูลท้ังหมดจะต�องอ�างอิงท่ีระดับแรงดันและความถ่ีปกติ (เว�นแต�จะระบุไว�เป_นอย�างอ่ืน) 
GC1.5 ความเป_นเจ�าของโรงไฟฟ�า และ/หรือ อุปกรณ( 

ในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า เม่ือมีการอ�างถึง “อุปกรณ(” จะ
หมายความรวมถึงอุปกรณ(ท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อมีการทําข�อตกลงใดๆ กับบุคคลท่ีสาม เพ่ือท่ี



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
 

CC-10 
 

ใช�งานอุปกรณ(ดังกล�าวหรืออุปกรณ(ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ หรือ อุปกรณ(ท่ีเป_นส�วนหนึ่งของระบบ ซ่ึง
เป_นอุปกรณ(ท่ีใช�ในการผลิต ควบคุม หรือวัดค�าพลังงานไฟฟ�าท่ีจ�ายเข�าระบบ 

GC1.6 การควบคุมระบบ  
เม่ือผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อตกลงให� กฟผ. ทําการควบคุมระบบ (หรือส�วนหนึ่งของระบบ) ของผู�
ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ สําหรับใช�เพ่ือการสื่อสารและการประสานงานในช�วงระยะเวลาหนึ่ง กฟผ. 
จะทําการควบคุมระบบดังกล�าวเสมือนเป_นส�วนหนึ่งของระบบส�ง กฟผ. 

GC1.7 สถานการณ(ฉุกเฉิน 
ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า อาจถูกระงับการใช�ชั่วคราวตามคําสั่งจากมติ
คณะรัฐมนตรี และ/หรือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ และ/หรือ คณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ 

GC1.8 การเก็บรักษาข�อมูลเป_นความลับ 
กฟผ. และผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องเก็บรักษาข�อมูลต�างๆท่ีได�รับตามข�อกําหนดเก่ียวกับการ
เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ไว�เป_นความลับ โดยสามารถให�ข�อมูลแก�บุคคลท่ีสามได�ต�อเม่ือ 

(a) เป_นการให�ข�อมูลตามข�อกําหนดใดๆ ในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า 

(b) เป_นการให�ข�อมูลตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(c) เป_นข�อมูลท่ีได�ถูกเป�ดเผยต�อสาธารณะแล�ว 

GC1.9 การได�รับความเห็นชอบจาก กฟผ. 
ซ่ึงเก่ียวกับ : 

(a) การตรวจสอบ เอกสาร, designs, drawings, แผนงาน, ข�อมูลท่ีใช�ในการออกแบบ หรือ 
ข�อมูลใดๆ ก็ตาม ท่ีเ ก่ียวกับ ตัวโรงไฟฟ�า อุปกรณ(ในโรงไฟฟ�า และอุปกรณ( ท่ี 
Connection Point ในฝ`�งของโรงไฟฟ�า ซ่ึงผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อได�จัดส�งให� กฟผ. 
พิจารณาตรวจสอบ ตามเง่ือนไขในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า; 
และ 

(b) การตรวจสอบและทดสอบ โรงไฟฟ�า อุปกรณ(ในโรงไฟฟ�า และอุปกรณ(ท่ี Connection 
Point ในฝ`�งของโรงไฟฟ�า ซ่ึง กฟผ. ได�ดําเนินการตามเง่ือนไขในข�อกําหนดเก่ียวกับการ
เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�านั้น; 

การท่ี กฟผ. ได�ให�ความเห็นชอบใดๆ ในข�อ (a) และ (b) นั้น ไม�ได�หมายความว�า กฟผ. จะ
รับประกันความปลอดภัย ความทนทาน หรือ ความน�าเชื่อถือ ของโรงไฟฟ�าและอุปกรณ(ดังกล�าว 

GC1.10 ลําดับความสําคัญ 
GC1.10.1 เม่ือคําสั่งของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขัดกับ ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อ

ระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�ถือพิจารณาคําสั่งของ สนพ. เป_นหลัก โดยผลของคําสั่งจะเป_นภาระ
ผูกพันกับผู�ท่ีได�รับคําสั่งนั้น ซ่ึงผู�ท่ีได�รับคําสั่ง (กฟผ. และผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ) จะไม�ต�อง
รับผิดชอบจากการไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า (ท่ีขัดกับ
คําสั่งดังกล�าว) 
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GC1.10.2 เม่ือข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ขัดกับข�อกําหนดในสัญญาหรือข�อตกลง
ใดๆ ระหว�าง กฟผ. กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ให�ถือพิจารณาข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อ
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าเป_นหลัก 

GC1.10.3 เม่ือ กฟผ. และผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู� เชื่อมต�อมีการตกลงเฉพาะเรื่องใดๆ ท่ีเ ก่ียวกับ External 
Interconnector (เป_นลายลักษณ(อักษร) ซ่ึงเป_นเรื่องท่ีดําเนินการเพ่ือให�ครอบคลุมตาม
ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�านั้น ก็ให�นําข�อตกลงดังกล�าวมาปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานด�วย 

GC1.11 การผิดกฎหมายและการไม�สามารถใช�บังคับได�บางส�วน 
GC1.11.1 หากมีข�อกําหนดใดๆ ในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ไม�ชอบด�วยกฎหมาย 

หรือไม�สามารถใช�บังคับได�ด�วยเหตุผลใดก็ตาม การละเว�นดังกล�าวจะมีผลเฉพาะต�อข�อกําหนด
นั้นๆ สําหรับข�อกําหนดอ่ืนๆ ในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ยังคงมีผล
บังคับใช�ตามปกติ 

GC1.11.2 หากในข�อกําหนดข�อหนึ่งๆ มีเนื้อหาส�วนหนึ่งท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายหรือไม�สามารถใช�บังคับได� แต�
เนื้อหาส�วนท่ีเหลือในข�อกําหนดเดียวกันนั้นยังคงสามารถใช�บังคับได�ตามปกติ การปรับปรุงเนื้อหา
ข�อกําหนดใหม�จะดําเนินการได�เท�าท่ีจําเป_นเพ่ือให�ได�เนื้อหาท่ีสมบูรณ(แต�ท้ังนี้จะต�องไม�กระทบต�อ
เจตนาหรือความสมบูรณ(ของข�อกําหนดอ่ืนๆ ในข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�า 

  
GC2 การพิจารณาทบทวนข!อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต$อระบบโครงข$ายไฟฟ2า 
GC2.1 คณะทํางานจัดทําข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
GC2.1.1 กฟผ. จะแต�งต้ังคณะทํางานจัดทําข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าเพ่ือปฏิบัติ

หน�าท่ีตามท่ีระบุใน GC2.1.2 
GC2.1.2 หน�าท่ีของคณะทํางานจัดทําข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า มีดังนี้  

(a) ทบทวนและจัดทําข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
(b) ข�อกําหนดตามข�อ (a) ต�องใช�ได�ทุกประเภทของผู�ได�รับอนุญาต/ผู�ประกอบการ 
(c) ให�ดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล�องครออบคลุมกับสถานการณ( และสภาพระบบใน

ป̀จจุบันและอนาคต 
(d) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินการต�อคณะกรรมการ

จัดทําข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า ข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�
บริการระบบโครงข�ายไฟฟ�า และข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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CC-P ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
  
CC1-P บทนํา 
  
CC1.1-P ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าเป,นการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าด�าน

เทคนิคท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อทุกรายต�องสามารถปฏิบัติได� ในการท่ีจะเชื่อมต�อเข�ากับ
ระบบไฟฟ�า รวมถึงกําหนดข้ันตอนเพ่ือให�เกิดการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได�กําหนดไว� โดย
ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�านี้ ใช�กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ดังนี้ 

- ผู�ผลิตไฟฟ�ารายใหญ� (Independent Power Producer : IPP) 
- โรงไฟฟ�าของ กฟผ. ท่ีมีการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 

  
CC2-P วัตถุประสงค4 
  
CC2.1-P วัตถุประสงค4ของหัวข�อของข�อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

(a) เพ่ือให�มีการกําหนดเง่ือนไขเทคนิคและข้ันตอนท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติ 
ในการเชื่อมต�อเข�ากับระบบไฟฟ�าไว�อย�างชัดเจน  

(b) เพ่ือให�ม่ันใจว�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อท่ีทําการเชื่อมต�อเข�ากับระบบไฟฟ�า ได�ผ�านตาม
เกณฑKมาตรฐานท่ีกําหนดไว�ใน ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว 

  
CC3-P คุณลักษณะของระบบ กฟผ. 
 
CC3.1-P 

 
กฟผ. จะดําเนินการเพ่ือให�สภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดเชื่อมต�อ เป,นไปตามเกณฑKการ
ปฏิบัติการ ดังต�อไปนี้ (ข้ึนอยู�กับข�อกําหนด CC3.2-P)  

(a) ความถ่ีระบบไฟฟ�า เท�ากับ 50 Hz และจะรักษาค�าในสภาวะปกติให�อยู�ในช�วง 49.5 
ถึง 50.5 Hz (ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ ค�าความถ่ีอาจมีความเบ่ียงเบนมากกกว�า 
±0.5 Hz) 

(b) ค�าแรงดันระบบไฟฟ�า เท�ากับ 1.0 p.u. และจะรักษาระดับแรงดันให�อยู�ในช�วง ±5% 
ของค�าแรงดันของระบบไฟฟ�า (ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ ค�าแรงดันอาจมีความ
เบ่ียงเบนมากกกว�า ±10%) 

(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟ�า กฟผ. ภายใต�สภาวะปกติ 
หรือสภาวะท่ีมีงาน planned หรือ unplanned outage จะเท�ากับ (ยกเว�นกรณีท่ีมี
การเกิด peak เป,นช�วงระยะเวลาสั้นๆ) 
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ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร4มอนกิสําหรับระบบไฟฟ�า 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกว�า 
 

ฮาร4มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 

ฮาร4มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 

ฮาร4มอนิกอันดับคู� 

อันดับ แรงดันฮาร4
มอนิก (%) 

อันดับ แรงดันฮาร4
มอนิก (%) 

อันดับ แรงดันฮาร4
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) 

    

ความเพ้ียนแรงดันฮารKมอนิกรวม (THDV) = 3% 
 

(d) ภายใต�สภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟ�าของ กฟผ. จะรักษาค�า 
Voltage Unbalance ไว�ตามตารางท่ี 1.2 (ยกเว�นกรณีท่ีมีการเกิด peak เป,นช�วง
ระยะเวลาสั้นๆ จะมีค�านี้ได�ไม�เกิน 2%) 
 

ตารางท่ี 1.2 ค�า Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 
ระดับแรงดันไฟฟ�า ตัวประกอบแรงดันไม�ได�ดุล (%) 
230 kV หรือสูงกว�า 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 
(e) แรงดันกระเพ่ือม กฟผ. จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ�า ณ จุด

เชื่อมต�อระหว�างระบบส�งไฟฟ�าของ กฟผ. กับบริเวณท่ีมีความต�องการไฟฟ�าซ่ึงทําให�
เกิดแรงดันกระเพ่ือมนั้น จะต�องมีค�าความรุนแรงไม�เกินกว�า  
 

ตารางท่ี 1.3 ขีดจํากัดสําหรับค�าความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และค�าความรุนแรงของ
ไฟกะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหล�งกําเนิดแรงดันกระเพ่ือมท้ังหมดท่ีมีผลต�อระบบไฟฟ�า ณ จุด
ใดๆ 

ระดับแรงดันไฟฟ�าท่ีจุดต�อร�วม Pst Plt 
115 kV หรือต่ํากว�า 1.0 0.8 
มากกว�า 115 kV 0.8 0.6 
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CC3.2-P สภาพการณKต�างๆ ท่ียกเว�นในข�อ CC3.1-P อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีระบบไม�สามารถจัดหา 
active power และ/หรือ reactive power ได�เพียงพอ หรืออาจมีเหตุการณKใดๆ ท่ีจัดว�า
เป,น Significant Incident เกิดข้ึน ในสภาพการณKต�างๆ เหล�านี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ 
กฟผ. ในการรักษาสภาวะระบบให�เป,นไปตามเง่ือนไขในข�อ CC3.1-P 
(หมายเหตุ :  
• Incident หมายถึง เหตุการณKท่ีไม�คาดคิดว�าจะเกิดข้ึน และเหตุการณKนี้ส�งผลให� 

กฟผ. ไม�สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต�างๆท่ี กฟผ. ใช�ในการวางแผนและการ
ดําเนินงานด�านระบบไฟฟ�า หรือเป,นเหตุการณKท่ีส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บ 

• Significant Incident หมายถึง Incident ท่ี กฟผ. พิจารณาแล�วว�า จะสามารถ
ส�งผลให�ระบบไฟฟ�าท้ังหมดหรือบางส�วน เกิดสภาวะไม�ปกติ ไม�ปลอดภัย หรือไม�มี
เสถียรภาพ หรือส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บร�ายแรง 

กรณี Significant Incident ท่ีส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บ แต�ไม�มีผลกระทบต�อ System 
จะไม�พิจารณาเป,นการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเง่ือนไขในข�อ CC3.2-P นี้) 

  
CC4-P ข�อกําหนดอุปกรณ4ของผู�ขอเช่ือมต�อ/ผู�เช่ือมต�อ 
  
CC4.1-P อุปกรณ4ของผู�ขอเช่ือมต�อ/ผู�เช่ือมต�อ (Generator's Apparatus) หมายถึง อุปกรณKและ

เครื่องจักรต�างๆ ท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป,นเจ�าของ โดยมีการเชื่อมต�อเข�ากับระบบไฟฟ�า 
และเป,นอุปกรณKท่ีจําเป,นต�องใช�ในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัดค�าพลังงานไฟฟ�าท่ี
โรงไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบ 
อุปกรณKของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะต�องเป,นไปตามข�อกําหนดตาม CC4-P ดังนี้ 

CC4.2-P ข�อกําหนดท่ัวไป 
CC4.2.1-P อุปกรณKของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ทุกรายการจะต�องมีการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ใช�งาน 

รวมถึงมีการบํารุงรักษาท่ีสอดคล�องตาม Prudent Practice และต�องสามารถทํางานได�เป,น
ปกติภายใต�สภาวะเง่ือนไขของระบบ ตามท่ีกําหนดไว�ใน CC3.1-P 

CC4.2.2-P นอกเหนือจากท่ีระบุไว�ใน CC4.2.1-P อุปกรณKของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ทุกรายการ
จะต�องเป,นไปตามข�อกําหนดและ/หรือมาตรฐานตามท่ีระบุไว�ใน CC7-P 

CC4.2.3-P แต�ละหน�วยผลิตไฟฟ�า จะต�อง 
(a) สามารถรับสัญญาณ 4-20 mA ซ่ึงส�งจากระบบ AGC ของ กฟผ. ในการปรับค�า 

setpoint การจ�ายความต�องไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ เพ่ือประโยชนKในการ
ควบคุมความถ่ีระบบไฟฟ�า รวมถึงต�นทุนการผลิตไฟฟ�าในภาพรวมของระบบให�ตํ่า
ท่ีสุด 

(b) ติดต้ัง Fast Acting Proportional Turbine Governor เพ่ือให�ในกรณีท่ีผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องทําการจ�ายไฟแยกออกจากระบบหลักโดยชั่วคราว (isolate) 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะยังคงสามารถจ�ายไฟได�ตามความต�องการของผู�ใช�ไฟฟ�า 
และควบคุมความถ่ีระบบไฟฟ�าได�ท่ี 52 Hz หรือ น�อยกว�า 

(c) ติดต้ังอุปกรณKระบบ Automatic Voltage Regulation เพ่ือควบคุม terminal 
voltage ของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ให�มีเสถียรภาพตลอดช�วงการเดินเครื่อง 
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(d) ติดต้ัง Power System Stabilizer 
(e) ติดต้ังระบบป�องกันไม�ให�มีการจ�ายไฟเข�าไปยังผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ระหว�างหยุด

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

setpoint MVAr หรือ Line Voltage เพ่ือควบคุมค�าแรงดันของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อ 

CC4.2.4-P ณ ค�ากําลังผลิตไฟฟ�าใดๆ ขณะเดินเครื่อง ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องสามารถ 
(a) รักษาระดับกําลังผลิต ณ ขณะนั้น ตลอดช�วงค�าความถ่ีระบบไฟฟ�า 49.5 - 50.5 Hz 

กรณีความถ่ีระบบไฟฟ�า อยู�ในช�วง 47.0 – 49.5 Hz ค�า Active power output ต�อง
ไม�ลดลงกว�าท่ีควรจะเป,นเม่ือพิจารณาเทียบกับความถ่ีระบบไฟฟ�า ท่ีลดลง 

(b) รักษา Power Factor ได�ในช�วง 0.9 lagging และ 0.9 leading ณ จุดเชื่อมต�อ โดยผู�
ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจ�ายหรือ absorb reactive power ได�อย�างต�อเนื่องตาม
คุณสมบัติ Capability Curve ของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ นั้นๆ 

CC4.3-P อุปกรณ4ส่ือสารของผู�ขอเช่ือมต�อ/ผู�เช่ือมต�อ 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดให�มีระบบสื่อสารเพ่ือใช�ในงานระหว�างผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อ และระบบไฟฟ�าของ กฟผ. ผ�านเครือข�ายระบบสื่อสารจํานวน 2 เครือข�าย ซ่ึง
เครือข�ายเหล�านี้จะถูกนําไปใช�ในการให�บริการดังต�อไปนี้ 

CC4.3.1-P ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดให�มีช�องทางการสื่อสารข�อมูล จํานวน 2 ช�องทาง จาก 
multiservice switch จํานวน 2 ชุด เพ่ือเชื่อมต�อเข�ากับ multiservice switch ของสถานี
ไฟฟ�าแรงสูง โดย multiservice switch แต�ละชุด จะต�องประกอบด�วย IP/MPLS router 
และ LAN Switch จํานวนอย�างละ 1 ชุด การเชื่อมต�อจะเป,นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต�อ
แบบ Channelized E1 (G.703 interface) นอกจากนี้ multiservice switch ของผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องมี Ethernet interfacing ports สําหรับใช�งานดังต�อไปนี้ 

(a) Automatic Meter Reading (AMR) ของ Metering System ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อ ตามท่ีระบุใน CCA1-P 

(b) Gateway หรือ IP-Remote Terminal Unit (IP-RTU) ของระบบ SCADA ผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ตามท่ีระบุใน CC8-P 

(c) Digital Fault Recorder (DFR) ของ Fault Recording System ของผู�ขอเชื่อมต�อ/ 
ผู�เชื่อมต�อ ตามท่ีระบุไว�ใน CC7-P 

CC4.3.2-P ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องจัดให�มี teleprotection signaling channels และ 
teleprotection signaling equipment สําหรับระบบป�องกัน (ตามท่ีระบุไว�ใน CC7-P) 
ของแต�ละวงจรสายส�ง 

CC4.3.3-P การสื่อสารด�วยเสียงสนทนา (voice communication) ระหว�างผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ
และ กฟผ. ประกอบด�วย 

(a) ระบบ Party line จะติดต้ังท่ีห�องควบคุมของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ เพ่ือใช�ติดต�อกับ 
operator ของศูนยKควบคุมระบบกําลังไฟฟ�าแห�งชาติในการประสานงานด�าน
เดินเครื่อง 

(b) ระบบโทรศัพทK เพ่ือเชื่อมต�อเข�ากับระบบโทรศัพทKของ กฟผ. ด�วย E1 CAS หรือ E1 
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Qsig ในการส�งสัญญาณผ�าน Digital Trunk Interface หรืออาจเป,นเทคโนโลยีใหม�
อ่ืนๆ โดยระบบชุมสายโทรศัพทKของ กฟผ. จะเป,นตัวส�งค�าปรับเทียบเวลาให�กับระบบ
ชุมสายโทรศัพทKท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ (time synchronization) เพ่ือให�มีเวลา
ตรงกัน 
นอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพทKของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องสามารถขยายการ
ให�บริการเพ่ือใช�เป,นเครื่องโทรสารหรือสําหรับ ผู�ปฏิบัติงานของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อในการติดต�อสื่อสารกับผู�ปฏิบัติงานของ กฟผ. ท่ีศูนยKควบคุมฯ รวมถึงสําหรับ
ทํา AMR จากมิเตอรKของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ โดยเป,นระบบชุมสายโทรศัพทKแบบตู� 
PABX 

(c) ระบบสํารอง (Back-up) โดยติดต้ังบริการระบบโทรศัพทKสาธารณะท่ีห�องควบคุมของผู�
ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 
 

CC5-P ข�อปฏิบัติในการเช่ือมต�อเข�าระบบ 
 
CC5.1-P 

 
การจัดส�งข�อมูล 

CC5.1.1-P หน�าท่ีความรับผิดชอบของผู�ขอเช่ือมต�อ/ผู�เช่ือมต�อ 
CC5.1.1.1-P ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขและดําเนินการดังต�อไปนี้ให�แล�วเสร็จก�อน

วันท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะทําการจ�ายไฟเข�าจุดเชื่อมต�อเป,นครั้งแรก ล�วงหน�าไม�น�อย
กว�า 10 วันทําการ 

(a) ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุใน PP โดยเฉพาะการจัดส�งข�อมูลตามข�อ PP3.3  
(b) ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุใน ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�าย

ไฟฟ�า หัวข�อ การประสานงานด�านความปลอดภัย (Safety Liaison) 
(c) แจ�งขอจ�ายไฟเข�าจุดเชื่อมต�อกับ กฟผ. เป,นลายลักษณKอักษร  พร�อมระบุวันท่ีคาดว�า

จะเริ่มทําการจ�ายไฟ (energize) 
(d) แจ�งข�อมูลท่ีจําเป,นเพ่ือให� กฟผ. เตรียม Site Responsibility Schedule 

(i) รายการอุปกรณKท้ังหมด 
(e) รายชื่อผู�ปฎิบัติงานของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อซ่ึงรับผิดชอบการประสานงานข�อมูล

ตามรายการท่ีระบุไว�ใน ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า หัวข�อ 
การประสานงานด�านปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ�า หัวข�อย�อย กําหนดการซ�อม
บํารุง (Maintenance Scheduling) การวางแผนการผลิต (Operation Planning), 
การวางแผนการการเดินเครื่อง (Generation Scheduling), หัวข�อ การติดตาม
ตรวจสอบ และ การทดสอบ (Monitoring and Testing), หัวข�อ การประสานงาน
แจ�งข�อมูลด�านปฏิบัติการ (Operational Liaison), หัวข�อ แผนปฏิบัติการรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน (Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหน�งงาน หน�าท่ีรับผิดชอบและ
สถานท่ีปฏิบัติงานประจํา 
หมายเหตุ: Site Responsibilities Schedule เป,นรายการท่ี กฟผ. จัดทําข้ึน เพ่ือใช�
แสดงขอบเขตในความเป,นเจ�าของ การดําเนินงาน และความรับผิดชอบด�านความ
ปลอดภัย สําหรับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 
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(f) แจ�งยืนยัน กฟผ. เป,นลายลักษณKอักษร ว�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อท่ีจะขอเชื่อมต�อเข�า
ระบบได�ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขข�อ CC4-P แล�ว (ข�อกําหนดอุปกรณKของผู�ขอเชื่อมต�อ/
ผู�เชื่อมต�อ) 

CC5.1.1.2-P ก�อนวันท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะเริ่มทําการจ�ายไฟเข�าจุดเชื่อมต�อ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อต�องจัดส�งเอกสารหลักฐานการได�รับอนุญาตในการก�อสร�างและเดินเครื่องโรงไฟฟ�า
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด โดย 

1) ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถจัดส�งในวันเริ่มจ�ายไฟได� แต�ต�องส�งก�อนเริ่มทําการ
จ�ายไฟเข�าจุดเชื่อมต�อ 

2) กฟผ. จะกําหนดรูปแบบข�อมูลท่ีต�องการก�อนวันท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ คาดว�าจะ
เริ่มทําการจ�ายไฟเข�าจุดเชื่อมต�อ ล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 60 วันทําการ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ 
ผู�เชื่อมต�อจะต�องจัดส�งข�อมูลรายละเอียดของโรงไฟฟ�าและอุปกรณK ตามรูปแบบท่ี
กําหนดใน CCA2-P 

CC5.1.2-P หน�าท่ีความรับผิดชอบของ กฟผ. 
CC5.1.2.1-P กฟผ. จะต�องดําเนินการดังต�อไปนี้ให�แล�วเสร็จโดยเร็วก�อนวันท่ีคาดว�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ 

ผู�เชื่อมต�อจะเริ่มทําการจ�ายไฟเข�าจุดเชื่อมต�อ 
(a) ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุใน ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�าย

ไฟฟ�า หัวข�อ การประสานงานด�านความปลอดภัย (Safety Liaison) 
(b) จัดเตรียม เห็นชอบ และจัดส�ง Site Responsibility Schedule ให�กับผู�ขอเชื่อมต�อ/

ผู�เชื่อมต�อ ซ่ึงจะแสดงข�อมูลตามรายการด�านล�างพร�อมกําหนดขอบเขตส�วนท่ี กฟผ. 
เป,นเจ�าของและรับผิดชอบในการควบคุมการทํางาน และส�วนของผู�ขอเชื่อมต�อ/ 
ผู�เชื่อมต�อ ณ จุดเชื่อมต�อ นั้น 

(i)  ตารางรายการอุปกรณKท้ังหมด 
(ii)  รายการงานส�วนท่ี กฟผ. จะดําเนินการ 
(iii)  ตารางอุปกรณKท่ีใช�ในระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัด ระบบโทรมาตร และใน 

 ระบบควบคุม 
(c) รายชื่อผู�ปฎิบัติงาน กฟผ. ซ่ึงรับผิดชอบการประสานงานข�อมูลตามรายการท่ีระบุไว�ใน 

ข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า หัวข�อ การประสานงานด�าน
ปฏิบัติการวางแผนการผลิตไฟฟ�า หัวข�อย�อย กําหนดการซ�อมบํารุง (Maintenance 
Scheduling) การวางแผนการผลิต (Operation Planning), การวางแผนการการ
เดินเครื่อง (Generation Scheduling), หัวข�อ การติดตามตรวจสอบ และ การ
ทดสอบ (Monitoring and Testing), หัวข�อ การประสานงานแจ�งข�อมูลด�าน
ปฏิบัติการ (Operational Liaison), หัวข�อ แผนปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน 
(Contingency Planning) โดยระบุชื่อ ตําแหน�งงาน หน�าท่ีรับผิดชอบและสถานท่ี
ปฏิบัติงานประจํา 

(d) รายละเอียดของวิธีปฏิบัติด�านความปลอดภัยท่ี กฟผ. จัดทํา (Local Safety) พร�อม
รายชื่อผู�ประสานงานด�านความปลอดภัยตามเง่ือนไขท่ีระบุใน ข�อกําหนดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า หัวข�อ การประสานงานด�านความปลอดภัย (Safety 
Liaison) 
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CC5.2-P การตรวจสอบจุดเช่ือมต�อ 
CC5.2.1-P กฟผ. และผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะกําหนดวันตรวจสอบจุดเชื่อมต�อร�วมกัน ภายหลังจากท่ี

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อได�ดําเนินการตามข�อ CC5.1.1.1-P แล�ว และ กฟผ. จะไม�ทําการ
ผัดผ�อนการตรวจสอบหากไม�มีเหตุผลอันสมควร 
กฟผ. และผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะร�วมกันตรวจสอบจุดเชื่อมต�อ และอุปกรณKท่ีเก่ียวข�อง 
(รวมถึงการทดสอบท่ีจําเป,น) เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าการเริ่มจ�ายไฟเข�าจุดเชื่อมต�อ จะไม�ก�อให�เกิด
ความเสี่ยงหรืออันตรายต�อความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบ กฟผ. 

CC5.2.2-P เม่ือ กฟผ. พิจารณาแล�วว�าจุดเชื่อมต�อพร�อมสําหรับทําการจ�ายไฟเข�าระบบ กฟผ. จะ
ดําเนินการออกหนังสือรับรอง (Certificate of Readiness) และแจ�งรายงานผลการตรวจ 
สอบเป,นลายลักษณKอักษร ให�กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 
ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบไม�ผ�าน กฟผ. จะต�องระบุสาเหตุว�าเป,นท่ีจุดเชื่อมต�อหรืออุปกรณK
ตัวใด พร�อมด�วยเหตุผลการพิจารณา 

CC5.2.3-P ในกรณีท่ี กฟผ. รายงานผลการตรวจสอบว�าจุดเชื่อมต�อไม�พร�อมสําหรับการจ�ายไฟเข�าระบบ
ไฟฟ�า ให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อทําการปรับปรุงอุปกรณKและ/หรือ จุดเชื่อมต�อ แล�วจึงแจ�ง 
กฟผ. เพ่ือนัดวันตรวจสอบใหม�อีกครั้ง 

CC5.3-P การเช่ือมต�อเพ่ือจ�ายไฟเข�าระบบไฟฟ�า 
การจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบผ�านจุดเชื่อมต�อ จะกระทําได�ภายหลังจากท่ี กฟผ. ได�ออกหนังสือ
รับรอง (Certificate of Readiness) ให�กับทางผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ แล�ว โดย กฟผ. และ
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะกําหนดวันเริ่มจ�ายไฟร�วมกัน 

  
CC6-P REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS 
  

ข�อมูลการวางแผนด�านปฏิบัติการ ซ่ึงเป,นส�วนหนึ่งของรายละเอียดข�อมูลการวางแผน ท่ีผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อได�จัดส�งให�กับ กฟผ. ตามเง่ือนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหม�
ตามความจําเป,น ภายหลังจากท่ีโรงไฟฟ�าได�เริ่มจ�ายไฟเข�าระบบและทํา commissioning
โดย ค�าท่ีทําการปรับปรุงใหม�จะเรียกว�า Registered Operating Characteristics ซ่ึงจะ
สะท�อนค�าความสามารถจริงของเครื่อง สอดคล�องตาม Prudent Practice 

  
CC7-P ข�อกําหนดและมาตรฐานของอุปกรณ4ที่จะเช่ือมต�อเข�ากับระบบของ กฟผ. 
  
CC7.1-P (a) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing devices, 

power transformers, voltage transformers, reactors, current transformers, 
surge arrestors, bushings, neutral equipment, capacitors, line traps, 
coupling devices, external heavy polluted condition insulation และ 
insulation coordination จะต�องสอดคล�องตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ 
NEMA ยกเว�นบางอุปกรณKซ่ึงมีการระบุไว�ชัดเจนให�ใช�มาตรฐานอ่ืน 

(b) อุปกรณKต�างๆ ต�องถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากท่ีซ่ึงผ�านการรับรองตาม
ข�อกําหนดการรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือข�อกําหนด
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เทียบเท�าท่ี กฟผ. ยอมรับ 
CC7.2-P ข�อกําหนดของจุดเช่ือมต�อระหว�าง กฟผ. กับ ผู�ขอเช่ือมต�อ/ผู�เช่ือมต�อ 
CC7.2.1-P ในการเชื่อมต�อระหว�างผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ กับระบบส�งของ กฟผ. จะใช� circuit breaker 

ท่ีมีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกว�าขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมต�อ นั้น ผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถขอให� กฟผ. จัดส�งค�ากระแสลัดวงจร และค�าพิกัด circuit 
breakers ของ กฟผ. ซ่ึงติดต้ังท่ี จุดเชื่อมต�อ ในป�จจุบันรวมถึงท่ีวางแผนในอนาคต 
ค�ากระแสลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเชื่อมต�อ จะต�องไม�เกินกว�า 

(a) 63 kA หรือ 50 kA สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีมีระดับแรงดัน 500 kV และ 230 kV 
(b) 40 kA สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีมีระดับแรงดัน 115 kV และ 69 kV 

CC7.2.2-P Generating Unit and Power Station Protection Arrangements 
CC7.2.2.1-P ระบบป�องกันของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ และการเชื่อมต�อเข�ากับระบบส�งของ กฟผ. 

จะต�องเป,นไปตามข�อกําหนดข้ันตํ่าท่ีระบุไว�ใน CC7.2.2-P นี้ เพ่ือลดผลกระทบต�อระบบส�ง
ของ กฟผ. ให�น�อยท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

CC7.2.2.2-P Fault Clearing Time 
(a) ค�า Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณKของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�

เชื่อมต�อซ่ึงต�อตรงเข�ากับระบบส�งของ กฟผ. หรือ เหตุผิดปกติท่ีอุปกรณKระบบส�งของ 
กฟผ. ซ่ึงต�อตรงเข�ากับอุปกรณKของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ โดยช�วงเวลาดังกล�าวจะ
เริ่มนับต้ังแต�เริ่มเกิดเหตุผิดปกติ จนถึง circuit breaker สามารถดับอารKกได�สนิท ซ่ึง
ต�องมีช�วงเวลาไม�เกินกว�าข�อกําหนดดังนี้ 
(i)      80 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 100 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 140 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(b) ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ และ กฟผ. ต�องจัดให�มีระบบป�องกันสํารอง (backup) เผื่อ
กรณีท่ีระบบป�องกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซ่ึงระบบป�องกันสํารอง ท้ังสอง
ชุดนี้ จะ ทํางานประสานเ พ่ือให� สามารถทําการปลดวงจร เป,นลํ า ดับ ข้ันได� 
(discrimination) โดยระบบป�องกันสํารองของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องทนต�อ
กระแสลัดวงจร (ไม� trip ออกจากระบบก�อน) ในระหว�างท่ีระบบ backup protection 
ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลังทําการ clear fault ท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบส�ง 
นอกจากนี้ เพ่ือป�องกันความเสี่ยงไม�ให�เกิดการปลดโรงไฟฟ�าออกจากระบบโดยไม�
เจตนา จึงควรท่ีจะกําหนด time delay ของระบบป�องกันสํารองของโรงไฟฟ�าไว�ท่ี 
1.5 วินาที ซ่ึงจะทําให�การทํางานประสานกับระบบป�องกันสํารอง ของ กฟผ. 

(c) circuit breaker ท่ีทําหน�าท่ีตัดกระแสลัดวงจรซ่ึงติดต้ังอยู�ในส�วนของวงจรเชื่อมต�อ
ของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเข�ากับระบบส�ง กฟผ. ท่ีจุดเชื่อมต�อใดๆ นั้น จะต�องมีการ
ติดต้ัง circuit breaker failure protection เพ่ิม ในกรณีเหตุการณKท่ี circuit 
breaker ทํางานผิดพลาดไม�สามารถตัดกระแสลัดวงจรภายในช�วงเวลาท่ีกําหนด 
circuit breaker failure protection จะทําการสั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซ่ึง
อยู�ติดกับ circuit breaker ตัวท่ีทํางานผิดพลาดดังกล�าว เพ่ือตัดกระแสลัดวงจร
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ภายในช�วงเวลาดังนี้ 
(i)     200 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 200 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 300 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(d) Target Dependability Index ของระบบป�องกันต�องไม�ตํ่ากว�า 99.5% ค�านี้เป,นการ
วัดความสามารถของระบบป�องกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในส�วนท่ีเกิด
ความผิดปกติได�สําเร็จ 

CC7.2.3-P การจัดเตรียมอุปกรณ4 
CC7.2.3.1-P ข�อกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณKในระบบป�องกันสําหรับการเชื่อมต�อเข�าระบบ กฟผ. มีดังนี้ 

Transmission Line Protection 
(a) ในระบบป�องกันสายส�งไฟฟ�าแรงสูง 500 kV จะต�องติดต้ัง primary pilot relaying 

systems จํานวน 2 ระบบ ซ่ึงใช�ช�องการสื่อสาร (communication link) ท่ี
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงให�กับ primary pilot relaying systems ดังกล�าว 
Relay Line Terminal Utilizing Current  Differential Protection (Primary 1) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป,น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะถูกออกแบบให�มี communication 
link ท่ีสามารถรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสองข�างของ
สายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกล�าวจะใช�เป,น fiber optic cable 
Distance Protection (Primary 2) 
ระบบการป�องกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection 
zone เป,น 3 ระดับ โดยใน distance relay แต�ละชุดจะต�องมี timing relay สําหรับ
ต้ังหน�วงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance 
relay ต�องสามารถใช�งานได�กับอุปกรณKระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) 
เพ่ือช�วยในการสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยู�ปลายท้ังสองข�างของ zone ท่ีเกิดความ
ผิดปกติ ออกจากระบบพร�อมกัน ได�อย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต�องระบุ scheme การ
ทํางานระบบป�องกันในส�วนนี้ว�าจะปรับต้ังเป,นแบบ permissive over-reaching หรือ 
permissive under-reaching 
สําหรับการป�องกัน ground faults ต�องมี dual polarized directional 
overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ท่ีสามารถต้ังให�ทํางาน
แบบตัดทันทีได�ด�วย โดย directional overcurrent ground protection จะเป,น 
backup protection ให�กับระบบส�งเม่ือเกิด ground fault ดังกล�าว  
ช�องการสื่อสารของระบบป�องกันแบบนําร�อง (pilot protection) จะต�องจัดให�มี
จํานวน 2 ช�องสําหรับแต�ละ distance relay เพ่ือใช�กับ pilot distance protection 
1 ช�องทาง และ pilot directional earth fault protection อีก 1 ช�องทาง 
distance relay จะต�องมีฟ�งกKชัน out of step blocking รวมถึงติดต้ัง line fault 
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locator ในตัว 
กรณีท่ีระบบมี source impedance ratio (ZS/ZL) เท�ากับหรือมากกว�า 4 , ระบบ
ป�องกัน Primary 2 จะเป,น current differential protection scheme 
Current  Differential Protection (Primary 2) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป,น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะใช� fiber optic cable เป,น 
communication link ในการรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลาย
ท้ังสองข�างของสายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�
อย�างรวดเร็ว 
แต�ละ primary pilot relaying system ต�องสามารถทําการ trip หรือ reclose 
circuit breaker ได�ท้ังแบบ single pole และ three pole โดยการ auto reclose 
สําหรับ three pole จะต�องมี synchronism check relay ทํางานร�วมกับ recloser 
ในการ close circuit breaker 
Direct Transfer Tripping System 
แต�ละ primary protection จะต�องจัดให�มีระบบ direct transfer tripping เพ่ือสั่ง
ปลด circuit breaker ท่ีอยู�ห�างระยะไกลท่ีปลายอีกด�านหนึ่ง ให�ปลดออกจากระบบได�
ทันที โดยใช� transmitter จํานวนท้ังหมด 2 ตัว โดยในแต�ละ transmitter จะต�องมี 2 
ช�องการสื่อสาร 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใช�งานกับระบบป�องกันดังนี้ 

- Line Terminal Overvoltage Protection  
เม่ือ line terminal overvoltage protective relaying system ทํางาน จะ
ส�งคําสั่ง trip ผ�านช�องการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ท่ีอยู�ระยะไกลท่ี
ปลายอีกด�านหนึ่ง และสั่ง lockout การทํางาน reclosing (ท้ังแบบอัตโนมัติ
หรือ manual) 

- Breaker Failure Protection 
- Circuit Breaker Open Protection 

ในเหตุการณKท่ีปลายสายส�งด�านหนึ่งเป�ด direct transfer trip scheme จะส�ง
สัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ท่ีอยู�ปลายอีกด�านหนึ่งของสายส�ง โดยมี 
circuit breaker auxiliary contact (52b) ของปลายสายส�งด�านเป�ดควบคุม
การทํางานดังกล�าว 

รีเลยKป�องกัน Primary 1 และ Primary 2 จะต�องเป,นรีเลยKจากผู�ผลิตท่ีแตกต�างกัน 
 

(b) ในระบบป�องกันสายส�งไฟฟ�าแรงสูง 230 kV จะต�องติดต้ัง primary pilot relaying 
systems จํานวน 2 ระบบ ซ่ึงใช�ช�องการสื่อสาร (communication link) ท่ี
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงให�กับ primary pilot relaying systems ดังกล�าว                  
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Relay Line Terminal Utilizing Current  Differential Protection (Primary 1) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป,น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะถูกออกแบบให�มี communication 
link ท่ีสามารถรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสองข�างของ
สายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกล�าวจะใช�เป,น fiber optic cable 
Distance Protection (Primary 2) 
ระบบการป�องกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection 
zone เป,น 3 ระดับ โดยใน distance relay แต�ละชุดจะต�องมี timing relay สําหรับ
ต้ังหน�วงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance 
relayต�องสามารถใช�งานได�กับอุปกรณKระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) 
เพ่ือช�วยในการสั่งปลด circuit breaker ท่ีอยู�ปลายท้ังสองข�างของสายส�งท่ีเกิดความ
ผิดปกติ ออกจากระบบพร�อมกัน ได�อย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต�องระบุ scheme  การ
ทํางานระบบป�องกันในส�วนนี้ว�าจะปรับต้ังเป,นแบบ permissive over-reaching หรือ 
permissive under-reaching 
สําหรับการป�องกัน ground faults ต�องมี dual polarized directional 
overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ท่ีสามารถต้ังให�ทํางาน
แบบตัดทันทีได�ด�วย โดย directional overcurrent ground protection จะเป,น 
backup protection ให�กับระบบส�งเม่ือเกิด ground fault ดังกล�าว 
ช�องการสื่อสารของระบบป�องกันแบบนําร�อง (pilot protection) จะต�องจัดให�มี
จํานวน 2 ช�องทางสําหรับแต�ละ distance relay เพ่ือใช�กับ pilot distance 
protection 1 ช�องทาง และ pilot directional earth fault protection อีก 1 
ช�องทาง 
distance relay จะต�องมีฟ�งกKชัน out of step blocking รวมถึงติดต้ัง line fault 
locator ในตัว 
กรณีท่ีระบบมี source impedance ratio (ZS/ZL) เท�ากับหรือมากกว�า 4 , ระบบ
ป�องกัน Primary 2 จะเป,น current differential protection scheme 
Current  Differential Protection (Primary 2) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป,น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะใช� fiber optic cable เป,น 
communication link ในการรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลาย
ท้ังสองข�างของสายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�
อย�างรวดเร็วแต�ละ primary pilot relaying system ต�องสามารถทําการ trip หรือ 
reclose circuit breaker ได�ท้ังแบบ single pole และ three pole โดยการ auto 
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reclose สําหรับ three pole จะต�องมี synchronism check relay ทํางานร�วมกับ 
recloser ในการ close circuit breaker 
ในระบบป�องกันนําร�อง Primary 2 ต�องจัดให�มี direct transfer tripping system 
สําหรับสั่งปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�อีกปลายด�านหนึ่งของสายส�ง แบบทันที โดย
ใช� communication link เดียวกันกับใน Primary 2 นี้ 
Direct Transfer Tripping System 
เฉพาะ primary 2 protection จะต�องจัดให�มีระบบ direct transfer tripping เพ่ือ
สั่งปลด circuit breaker ท่ีอยู�ห�างระยะไกลท่ีปลายอีกด�านหนึ่งของสายส�ง ให�ปลดออก
จากระบบได�ทันที โดยใช� transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใช�งานกับระบบป�องกันดังนี้ 

- Breaker Failure Protection 
รีเลยKป�องกัน Primary 1 และ Primary 2 จะต�องเป,นรีเลยKจากผู�ผลิตท่ีแตกต�างกัน 
 

(c) ในระบบป�องกันสายส�งไฟฟ�าแรงสูง 115 kV จะต�องติดต้ัง primary pilot relaying 
systems จํานวน 1 ระบบ และ backup relaying system จํานวน 1 ระบบ 
Relay Line Terminal Utilizing Current  Differential Protection (Primary) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป,น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป,น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะถูกออกแบบให�มี communication 
link ท่ีสามารถรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสองข�างของ
สายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว โดย 
communication link ดังกล�าวจะใช�เป,น fiber optic cable 
Distance Protection (Backup) 
ระบบการป�องกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection 
zone เป,น 3 ระดับ โดยใน distance relay แต�ละชุดจะต�องมี timing relay สําหรับ
ต้ังหน�วงเวลาการสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3  
สําหรับการป�องกัน ground faults ต�องมี dual polarized directional 
overcurrent relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ท่ีสามารถต้ังให�ทํางาน
แบบตัดทันทีได�ด�วย โดย directional overcurrent ground protection จะเป,น 
backup protection ให�กับระบบส�งเม่ือเกิด ground fault ดังกล�าว 
นอกจากนี้ distance relay จะต�องมีฟ�งกKชัน out of step blocking รวมถึงติดต้ัง 
line fault locator ในตัว 
กรณีท่ีระบบมี source impedance ratio (ZS/ZL) เท�ากับหรือมากกว�า 4 , backup 
protection จะใช�เป,น current differential protection scheme 
Current  Differential Protection (Backup) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป,น 
backup protection และในแต�ละ current differential relay system จะใช� fiber 
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optic cable เป,น communication link ในการรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit 
breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสองข�างของสายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน 
(intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว 
ท้ังระบบ primary และ backup relaying system ต�องสามารถทําการ trip หรือ 
reclose circuit breaker แบบ three pole ได� โดยการ auto reclose จะต�องมี 
synchronism check relay ทํางานร�วมกับ recloser ในการ close circuit breaker 
นอกจากนี้ ใน backup protection ต�องจัดให�มี direct transfer tripping system 
สําหรับสั่งปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�อีกปลายด�านหนึ่งของสายส�ง แบบทันที โดย
ใช� communication link เดียวกันกับใน backup protection 
Direct Transfer Tripping System 
ในระบบป�องกันสํารองจะต�องมี direct transfer tripping system สําหรับสั่งปลด 
circuit breaker ท่ีอยู�ห�างระยะไกลท่ีปลายอีกด�านหนึ่งของสายส�ง ให�ปลดออกจาก
ระบบได�ทันที โดยใช� transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใช�งานกับระบบป�องกันดังนี้ 

- Breaker Failure Protection 
รีเลยKป�องกัน Primary และ Backup จะต�องเป,นรีเลยKจากผู�ผลิตท่ีแตกต�างกัน 
 

ใน power generation system จะต�องมีการติดต้ังระบบรีเลยKป�องกันสําหรับการ
เชื่อมต�อโรงไฟฟ�าเข�าในระบบ ท้ังนี้ กฟผ. ได�กําหนดรุ�นและชนิดของรีเลยKใน “EGAT 
Accepted Relay List” เพ่ือให�ม่ันใจว�ารีเลยKท่ี กฟผ. และโรงไฟฟ�าเลือกใช�งานในระบบ
ป�องกันดังกล�าว จะสามารถทํางานเข�ากันได�  

CC7.2.3.2-P Circuit-breaker failure Protection 
เป,นระบบท่ีมีการติดต้ังรีเลยKเพ่ือตรวจจับการทํางานของ circuit breaker ซ่ึงไม�ทําการ trip 
ภายในเวลาท่ีกําหนดเม่ือเกิด fault ซ่ึงในระบบนี้จะมีวงจรการทํางานท่ีไปสั่ง trip circuit 
breaker ตัวอ่ืนๆทุกตัวท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือท่ีทําการแยกสายส�งท่ีเกิด fault ออกจากระบบ และ
ต�องมี lockout relay ทําหน�าท่ีป�องกันไม�ให� circuit breaker reclose (automatic หรือ 
manual) จนกว�าจะมีการ reset lockout relay ใหม� ในการตรวจจับ breaker failure จะ
ใช� instantaneous overcurrent relays ทํางานร�วมกันกับ timing relays เพ่ือให�สามารถ
สั่งตัด circuit breaker ตัวอ่ืนๆ ท่ีอยู�ระยะไกลได�ทันที (เฉพาะตัวท่ีเก่ียวข�องเท�านั้น) ท้ังนี้ 
รีเลยKท่ีใช�ในงาน breaker failure protection นี้จะต�องแยกจากรีเลยKในระบบป�องกันอ่ืนๆ 

CC7.2.3.3-P Pole-slipping and Loss of Excitation Protection 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดให�มีระบบป�องกันสําหรับ pole slipping และ loss of 
excitation 

CC7.2.3.4-P Metering System 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Metering System) ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุใน CCA1-P เพ่ือวัดปริมาณพลังงานไฟฟ�าท่ีจําหน�ายเข�าระบบ 

CC7.2.3.5-P ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องติดต้ัง Fault Recording System (FRS) และมีการเชื่อมต�อ
ระบบสื่อสารกับ กฟผ. เพ่ือเรียกข�อมูลใช�ในการวิเคราะหKหาเหตุผิดปกติ ท้ังนี้ กฟผ. ได�
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กําหนดรุ�นและชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพ่ือให�ม่ันใจว�าอุปกรณKท่ี 
กฟผ. และ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเลือกใช�งานในระบบดังกล�าว จะสามารถทํางานเข�ากันได�  

CC7.2.3.6-P ค�าเวลาท่ีใช�ในระบบ FRS ต�องถูกควบคุมให�ใกล�เคียงกับ Standard Time ให�มากท่ีสุด โดยมี
การส�งสัญญาณปรับเทียบเวลา (time synchronization signal) จากชุดรับสัญญาณเวลา
ระบบ global positioning system (GPS) 

  
CC8-P ข�อกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผู�ขอ

เช่ือมต�อ/ผู�เช่ือมต�อ 
  

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดเตรียมหน�วยวัดคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit, RTU) 
ท่ีใช�กับ Protocol ท่ีได�รับการยอมรับจาก กฟผ. ซ่ึงมี input/output communication 
port จํานวนไม�น�อยกว�า 2 port (ไม�น�อยกว�า 2 IP address) ซ่ึงสามารถทํางานร�วมกับ
ระบบ redundant master system ของ ของแต�ละ Control Center (แต�ละ Master 
System จะประกอบด�วย 4 redundant connection ทํางานแบบ 1 active connection 
และ 3 standby connection) โดย RTU จะทําหน�าท่ีรับส�งสัญญาณเพ่ือให� EGAT Control 
Center (NCC,BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทํางานของโรงไฟฟ�า โดย
มีข�อกําหนดดังนี้ 

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

- Generating Unit circuit breaker status (“a” contact) 
- Generator “Remote/local control” (MW control) switch (“a” contact) 
- Generator “Remote/local control” (MVAr control) switch (“a” contact) 
- Generator “Remote/local control” (kV control) switch (“a” contact) 
- Generating Unit “Fixed/free” Governor Operation Status (“a” contact) 
- Generating Unit fuel status (“a” contact) 
- Generating Unit excitation status (“a” contact) 

CC8.1.2-P Analog signal (4-20 mA) 
- Generating Unit Real power (MW) 
- Generating Unit Reactive power (MVAr) 
- Generating Unit Frequency (Hz) 
- Generating Unit voltage (kV) 
- Generating Unit fuel flow rate (T/h, MSCF/h) 

CC8.2-P Analog signal to Power Plant (4-20 mA) 
CC8.2.1-P - Net Real power output target set-point 
CC8.2.2-P - Net Reactive power output target set-point 
CC8.2.3-P - kV output target set-point 
CC8.3-P Binary signal to Power Plant 
CC8.3.1-P - MVAr Remote control 
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Enable / Disable 
CC8.3.2-P - kV Remote control  

Enable / Disable 
CC8.4-P Analog input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ต�องแสดงค�าข�อมูลดังต�อไปนี้ 

- ค�า phase voltage ของ generator 
- ค�า phase current และ phase voltage ของวงจรสายส�งจากโรงไฟฟ�าไปยังสถานี

ไฟฟ�าแรงสูงของ กฟผ. 
- ค�า phase current ของ Line Shunt Reactor 
- ค�า phase current ของทุกๆ Power Transformer ด�านแรงดันสูงและ tertiary 

winding 
CC8.5-P Digital input สําหรับ Fault Recording System (FRS) ต�องแสดงค�าข�อมูลดังต�อไปนี้ 

- contact ท้ังหมดท่ีถูกสั่ง trip จากการทํางานของระบบป�องกันในส�วนสายส�ง หรือ
จากระบบป�องกันของ Line Shunt Reactor , bus , Power Transformer และ 
breaker failure protection 

- contact ของ reclosing relay ท่ีทํางานในส�วนของสายส�งจากโรงไฟฟ�าไปยังสถานี
ไฟฟ�าแรงสูงของ กฟผ. 

- contact ท้ังหมดท่ีทําการรับและส�งสัญญาณ teleprotection 
- Status ของ breaker ทุกตัวในโรงไฟฟ�า 
- Protection Signal ของ Bay Generator และ Bay Reserve Transformer ท่ี

โรงไฟฟ�า 
- contact ท้ังหมดของ generator, generator transformer และ reserve 

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

  
CC9-P ข�อกําหนดของการวัดและการแสดงผลระยะไกล ระบบโทรมาตรและควบคุม ที่

จุดเช่ือมต�อ 
  

สัญญาณตรวจสอบท่ีส�งโดย RTU มีจํานวน 2 port ดังนี้ 
CC9.1-P Monitoring signal 
CC9.1.1-P Binary Signals 

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

CC9.1.2-P Analog signal (4-20 mA) 
- Net Real power (MW) 
- Net Reactive power (MVAr) 
- Line voltage (kV) 
- Bus voltage (kV) 
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- 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) 

 
CC10-P ข�อกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control) 
  

สําหรับผู�เชื่อมต�อท่ีเป,นโรงไฟฟ�าจะต�องจัดเตรียมความพร�อมในการควบคุมแรงดันแก�ศูนยK
ควบคุมระบบไฟฟ�า โดยจะต�องจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไว�อย�างน�อย 4 Mode ดังนี้ 

CC10.1-P Remote High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันด�าน High Side ของ 
Generator Transformer โดยศูนยKควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ SCADA โรงไฟฟ�าจะต�อง
จัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ Digital ให�ครอบคลุมการใช�งาน 
และระบบสื่อสารจะต�องมีท้ัง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA  

CC10.2-P Remote High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ด�าน High Side 
ของ Generator Transformer โดยศูนยKควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ SCADA โรงไฟฟ�า
จะต�องจัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ Digital ให�ครอบคลุมการ
ใช�งาน และระบบสื่อสารจะต�องมีท้ัง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ 
SCADA 

CC10.3-P Local High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันด�าน High Side ของ 
Generator Transformer โดยโรงไฟฟ�า ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทําให�
ระบบสื่อสารหรืออุปกรณKต�าง ๆ ท่ีใช�เชื่อมต�อระหว�างศูนยKควบคุมระบบไฟฟ�า กับ โรงไฟฟ�า
ใช�งานไม�ได� โรงไฟฟ�าจะต�องสามารถควบคุมแรงดันด�าน High Side ของ Generator 
Transformer โดยโรงไฟฟ�าเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนยKควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ 
Voice Communication หรืออ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร  

CC10.4-P Local High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ด�าน High Side 
ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟ�า ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทํา
ให�ระบบสื่อสารหรืออุปกรณKต�าง ๆ ท่ีใช�เชื่อมต�อระหว�างศูนยKควบคุมระบบไฟฟ�า กับ 
โรงไฟฟ�าใช�งานไม�ได� โรงไฟฟ�าจะต�องสามารถควบคุม Reactive Power ด�าน High Side 
ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟ�าเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนยKควบคุมระบบ
ไฟฟ�า ผ�านระบบ Voice Communication หรือ อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร  
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 ในกรณีท่ีใช� Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control โรงไฟฟ�าต�องใช� Voltage Droop 
ถ�ามี Generating Unit หรือโรงไฟฟ�ามากกว�า 1  Unit ข้ึนไปท่ีเชื่อมต�อเข�ากับบัสหรือระบบส�ง    
โดย Voltage Droop  นี้ต�องสามารถเพ่ิม-ลด MVar ในทิศทางเดียวกัน และปรับให� MVar 
ของแต�ละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามค�าท่ีระบุใน Capability Curve 
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APPENDIX 
ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ�
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CCA1-P ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
  

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ต�องประกอบด�วย 
CCA1.1-P Instrument Transformers เพ่ืออ�านค�ากระแสและแรงดันไฟฟ�า ส�งไปให� main energy 

meter และ backup energy meter มีดังนี้ 
a) หม�อแปลงวัดกระแสไฟฟ�า (Current Transformer, CT) เพ่ืออ�านค�ากระแสไฟฟ�าท่ี

ไหลในแต�ละวงจรสายส�ง โดยต�องมีระดับความแม�นยํา (accuracy class) 0.2S ตาม
มาตรฐาน IEC61869 (หรือมาตรฐานท่ีเทียบเท�า IEC ฉบับล�าสุด) CT ต�อง
ประกอบด�วย 2 แกน (2 cores) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตรวัด
รองตามลําดับ 

b) หม�อแปลงวัดแรงดันไฟฟ�า (Voltage Transformer, VT) เพ่ืออ�านค�าแรงดันไฟฟ�าของ
แต�ละวงจรสายส�ง โดยต�องมีระดับความแม�นยํา (accuracy class) 0.2 ตามมาตรฐาน 
IEC61869 (หรือมาตรฐานท่ีเทียบเท�า IEC ฉบับล�าสุด) VT ต�องเป,นชนิด Inductive 
Voltage Transformer ประกอบด�วยชุดขดลวด 2 ชุด (2 windings) สําหรับวงจรวัด
ของระบบมาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ 

CCA1.2-P Energy Meters 
a) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าต�องเป,นชนิด 3 เฟส 4 สาย มีการวัด 4 quadrant สําหรับวัด

ค�า active และ reactive energy ได� 2 ทิศทาง ซ่ึงท้ังหมดนี้จะติดต้ังรวมอยู�ในชุด
เดียวกัน 

b) ในแต�ละ metering point จะประกอบด�วย main energy meter จํานวน 1 ชุด 
และ backup energy meter จํานวน 1 ชุด 

c) accuracy class ของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าทุกตัวท่ีวัด active energy เป,น 0.2s 
ตามมาตรฐาน IEC 62052-11 และ IEC 62053-22 (หรือมาตรฐานท่ีเทียบเท�า IEC 
ฉบับล�าสุด) และมี accuracy class ในการวัด reactive energy เป,น 0.5s 

d) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าต�องเป,นประเภทอิเล็กทรอนิคสKแบบ Time of Use (TOU) 
หรือ อิเล็คทรอนิคสKแบบธรรมดา และมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าทุกตัวต�องเป,นชนิด รุ�น 
และผู�ผลิตเดียวกัน 

e) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าประเภท TOU ต�องประมวลผลได�ตามการแบ�งช�วงเวลา (ตาม 
TOU) และบันทึกและเก็บข�อมูล load profile ท้ังราย 1 นาที และราย 15 นาที 

f) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าแต�ละตัวต�องติดต้ังมาพร�อมกับช�องการติดต�อสื่อสาร 
(communication ports) เพ่ือใช�สําหรับการเก็บรวบรวมข�อมูลและปรับเทียบเวลา 
(time synchronization) โดยใช�เป,น Ethernet 1 port สนับสนุนการสื่อสารแบบ 
TCP/IP (IP-based) ในการจัดเก็บข�อมูลหลัก, RS485 1 port สําหรับการสื่อสารแบบ 
Serial เพ่ือเป,น backup ในการจัดเก็บข�อมูล และ อีก 1 port สําหรับเชื่อมต�อกับชุด
รับสัญญาณเวลาจาก GPS  โดย port ต�างๆ เหล�านี้จะทํางานไปพร�อมกัน 

g) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าทุกตัวต�องสามารถทํางานเข�ากันได� (compatible) กับอุปกรณK
และ software ท่ีติดต้ังในระบบ กฟผ.  โดยมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าทุกตัวต�องผ�าน
ความเห็นชอบจาก กฟผ. เพ่ือให�ม่ันใจว�า ระบบ Automatic Meter Reading (AMR) 
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ของ กฟผ. จะสามารถสื่อสารและอ�านข�อมูลจากมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าดังกล�าวโดย
ผ�านการสื่อสารทางไกลได� (remote communication) ท้ังนี้ จะพิจารณาประกอบ
กับความพร�อมของการจัดซ้ืออุปกรณK ณ ขณะนั้น 

CCA1.3-P Time synchronization 
ค�าเวลาของ มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าแบบ TOU (ตามท่ีระบุใน CCA1.2-P) จะถูกควบคุมให�
ใกล�เคียงกับ Standard Time โดยการรับสัญญาณปรับเทียบเวลาจาก GPS 

CCA1.4-P Watt/Var Transducers 
แต�ละ watt/var transducer จะถูกติดต้ังรวมในชุดเดียวกัน โดยแต�ละ transducer จะ
เป,นแบบ 3 เฟส 4 สาย วัดได� 2 สัญญาณ และถูกออกแบบให�ใช�กับการวัดและส�งข�อมูล
ทางไกล 

CCA1.5-P Loss-of Potential Alarm 
แต�ละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ต�องมี loss of potential alarm ไว�สําหรับ
ติดตามความพร�อมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร 

CCA1.6-P Test Switches 
แต�ละมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าและแต�ละ watt/var transducer ต�องมี test switch แยก
จากกัน เพ่ือใช�ในการทดสอบการทํางานของอุปกรณKดังกล�าวร�วมกับ external source 
หรือ CT / VT (ใช� multipole test plug) 

CCA1.7-P Power Supply for Metering Equipment 
โรงไฟฟ�าต�องจัดเตรียมแหล�งจ�ายไฟเสริม (auxiliary power supply) ท่ีน�าเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณKในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า เพ่ือให�ม่ันใจว�ามาตรวัดพลังงาน
ไฟฟ�าทุกตัวจะทํางานได�อย�างถูกต�องในทุกช�วงเวลา 
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CCA2-P FORM OF GENERATOR PARAMETERS 
  

ประกอบด�วยแบบฟอรKมดังต�อไปนี้ 
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#  IBUS, 

 

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

 
CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   T’do (>0) (sec)  K  E’q 
J+1   T”do (>0) (sec)  K+1  E’d 
J+2   T’qo (>0) (sec)  K+2  ψkd 
J+3   T”qo (>0) (sec)  K+3  ψkq 
J+4   Inertia, H  K+4  ∆ speed (pu) 
J+5   Speed damping, D  K+5  Angle (radius) 
J+6   Xd     
J+7   Xq     
J+8   X’d     
J+9   X’q     
J+10   X”d =X”q     
J+11   X1     
J+12   S(1.0)     
J+13   S(1.2)     
 
Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, X”q, Xl, H, and D are in pu, 
machine MVA base. 
 
X”q must be equal to X”d  
 
IBUS, ‘GENROU’, I, T’do, T”do, T’qo, T”qo, H, D, Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, Xl, S(1.0), S(1.2)/ 
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IEEEST 
IEEE Stabilizing Model 

This model is located at system bus #  IBUS, 

 

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

 
 ICONs  # Value Description  STATEs  # Description 

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

IC+1   IB, remote bus number 2,5,6     
        

Note: ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC)  VARs  # Description 
 is 2, 5, or 6.  L  Memory 
 If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is 

used. 
 L+1  Derivative of pu bus 

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

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

 

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

    

 
 

CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   TA/TB  K  First integrator 
J+1   TB(>0)(sec)  K+1  Second integrator 
J+2   K     
J+3   TE(sec)     
J+4   EMIN(pu on EFD base)     
J+5   EMAX(pu on EFD base)     
J+6   CSWITCH     
J+7   rc/rfd     
 
Set CSWITCH = 0 for bus fed. 
Set CSWITCH = 1 for solid fed. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter with negative field current 
capability. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter without negative field cur- 
rent capability. (Typical CON(J+7)=10.) 
 
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/ 
 

 

1+TAs-
1+TBs

K

1+TEs
X

Negative

Current Logic

CSWITCH = 1CSWITCH = 0

EMAX

EMIN

Et

EC(pu)

VS

VREF

LadIfd

Ebridge

EFD

1.0

+

+

 
 
VS = VOTHSG + VUEL + VOEL 

 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ� 

CCPA-9 
 

GAST2A 
Gas Turbine Model 

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
    
CONs  # Value Description  CONs  # Value Description 
J   W-governor gain (1/droop)  J+25   af2 
   (on turbine rating)  J+26   bf2 
J+1   X (sec) governor lead time constant  J+27   cf2 
J+2   Y (sec)(>0) governor lag time   J+28   Rated temperature,TR(F) 
   constant  J+29   Minimum fuel flow, K6(pu) 
J+3   Z – governor mode  J+30   Temperature control, TC(F) 
   1 – Droop      
   0 – ISO      
J+4   ETD (sec)      
J+5   TCD (sec)  STATEs  # Description 
J+6   TRATE turbine rating (MW)  K  Speed governor 
J+7   T (sec)  K+1  Valve positioned 
J+8   MAX (pu) limit (on turbine rating)  K+2  Fuel system 
J+9   MIN (pu) limit (on turbine rating)  K+3  Radiation shield 
J+10   ECR (sec)  K+4  Thermocouple 
J+11   K3  K+5  Temperature control 
J+12   a(>0) valve positioner  K+6  Gas Turbine dynamics 
J+13   b(sec)(>0) valve positioner  K+7  Combustor 
J+14   c valve positioner  K+8  Combustor 
J+15   τf(sec) (>0)  K+9  Turbine/exhaust 
J+16   Kf  K+10  Turbine/exhaust 
J+17   K5  K+11  Fuel controller delay 
J+18   K4  K+12  Fuel controller delay 
J+19   T3(sec) (>0)      
J+20   T4(sec) (>0)  VARs # Description 
J+21   τt(sec) (>0)  L  Governor reference 
J+22   T5(sec) (>0)  L+1  Temperature reference flag 
J+23   af1  L+2  Low value select output 
J+24   bf1  L+3  Output of temperature control 

 
IBUS, ’GAST2A’, I,W, X, Y, Z, ETD, TCD, TRATE, T, MAX, MIN, ECR, K3, a, b, c, τf,  Kf, K5, K4, T3, T4, τt, T5, af1, bf1, af2, bf2, cf2, TR, K6,, TC/ 
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*Temperature control output is set to output of speed governor when temperature control input changes from positive to negative. 
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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 (At Base MVA) 

  (kV) (kV) (kV)  

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    Low Volt 

         

At Tap No.    Maximum Voltage (kV)    

At Tap No.    Minimum Voltage (kV)    
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b) Generator Models and Parameters for Thermal Power Plant 
 

GENROU 
Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation) 

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

 

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

 
 

CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   T’do (>0) (sec)  K  E’q 
J+1   T”do (>0) (sec)  K+1  E’d 
J+2   T’qo (>0) (sec)  K+2  ψkd 
J+3   T”qo (>0) (sec)  K+3  ψkq 
J+4   Inertia, H  K+4  ∆ speed (pu) 
J+5   Speed damping, D  K+5  Angle (radius) 
J+6   Xd     
J+7   Xq     
J+8   X’d     
J+9   X’q     
J+10   X”d =X”q     
J+11   X1     
J+12   S(1.0)     
J+13   S(1.2)     
 
Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, X”q, Xl, H, and D are in pu, 
machine MVA base. 
 
X”q must be equal to X”d  
 
IBUS, ‘GENROU’, I, T’do, T”do, T’qo, T”qo, H, D, Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, Xl, S(1.0), S(1.2)/ 
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IEEEST 
IEEE Stabilizing Model 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS, 

 

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

 
 

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

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

IC+1   IB, remote bus number 2,5,6     
        
Note: ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC)  VARs  # Description 
 is 2, 5, or 6.  L  Memory 
 If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is  L+1  Derivative of pu bus voltage 
 used.     
 
CONs  # Value Description     
J   A1     
J+1   A2     
J+2   A3     
J+3   A4     
J+4   A5     
J+5   A6     
J+6   T1(sec)     
J+7   T2(sec)     
J+8   T3(sec)     
J+9   T4(sec)     
J+10   T5(sec)*     
J+11   T6(>0)(sec)     
J+12   KS     
J+13   LSMAX     
J+14   LSMIN     
J+15   VCU(pu)(if equal zero, ignored)     
J+16   VCL(pu)(if equal zero, ignored)     
*If T5 equals 0., sT5 will equal 1.0. 
BUS, ’IEEEST’, I, ICS, IB, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, KS , LSMAX, LSMIN, VCU,VCL/ 
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CCPA-14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ� 

CCPA-15 
 

SCRX 
Bus Fed or Solid Fed Static Exciter 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS, 

 

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

 
CONs  # Value Description  STATEs  # Description 
J   TA/TB  K  First integrator 
J+1   TB(>0)(sec)  K+1  Second integrator 
J+2   K     
J+3   TE(sec)     
J+4   EMIN(pu on EFD base)     
J+5   EMAX(pu on EFD base)     
J+6   CSWITCH     
J+7   rc/rfd     
 
Set CSWITCH = 0 for bus fed. 
Set CSWITCH = 1 for solid fed. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter with negative field current 
capability. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter without negative field cur- 
rent capability. (Typical CON(J+7)=10.) 
 
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/ 
 
 

1+TAs-
1+TBs

K

1+TEs
X

Negative

Current Logic

CSWITCH = 1CSWITCH = 0

EMAX

EMIN

Et

EC(pu)

VS

VREF

LadIfd

Ebridge

EFD

1.0

+

+

 
 
VS = VOTHSG + VUEL + VOEL 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ� 

CCPA-16 
 

IEEEG1 
IEEE Type 1 Speed-Governing Model 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS,  
 

 

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

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



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ� 

CCPA-17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ� 

CCPA-18 
 

 

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 (At Base MVA) 

  (kV) (kV) (kV)  

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    Low Volt 

         

At Tap No.    Maximum Voltage (kV)    

At Tap No.    Minimum Voltage (kV)    

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ� 

CCPA-19 
 

CCA3-P ข�อมูลตําแหน�งผู�ขอเช่ือมต�อ/ผู�เช่ือมต�อ 
  

ข�อมูลตําแหน�งผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องประกอบด�วย 
CCA3.1-P ค�าพิกัด latitude และ longitude ของ Switchyard หน�าโรงไฟฟ�า ในรูปแบบ Google 

Earth File (*.kmz) 
CCA3.2-P แผนท่ีการเชื่อมโยงเบ้ืองต�นจาก Switchyard หน�าโรงไฟฟ�า ถึง สถานีไฟฟ�าแรงสูง กฟผ. 

รวมถึงระยะทาง 
CCA3.3-P รูปแบบการจัดเรียงบัสท่ี Switchyard หน�าโรงไฟฟ�า เบ้ืองต�น 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 
 

ของ 
 
 

การไฟฟ�าฝ ายผลิตแห�งประเทศไทย 
 
 
 

สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCS-1 

 

 
CC-S  ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
  
CC1-S บทนํา 
  
CC1.1-S ในมาตรา 37 พระราชบัญญัติการไฟฟ�าฝ,ายผลิตแห�งประเทศไทย ระบุว�า 

“ผู�ใดสร�างโรงไฟฟ�าท่ีมีกําลังผลิตรวมกันสูงกว�ายี่สิบเมกะวัตต3เพ่ือใช�เอง หรือท่ีมีกําลังผลิต
รวมกันสูงกว�าหกเมกะวัตต3เพ่ือขายพลังงานไฟฟ�าแก�ประชาชน ประสงค3จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ�าของตนกับระบบไฟฟ�าของ กฟผ. การไฟฟ�านครหลวง หรือการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ต�อง
ยื่นคําขอและได�รับความเห็นชอบจาก กฟผ.ก�อน” 

CC1.2-S ดังนั้น ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. ส�วนนี้ ใช�กับผู�ขอ
เชื่อมต�อท่ีประสงค3จะเชื่อมต�อโรงไฟฟ�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าครั้งแรกเป8นผู�ผลิตไฟฟ�าราย
เล็ก (SPP) รวมท้ังผู�เชื่อมต�อท่ีเป8น SPP แต�ประสงค3ขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟ�า 
และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมต�อภายในโรงไฟฟ�าเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย 
กฟผ. จะเป8นผู�พิจารณาการเชื่อมต�อ โดยคํานึงถึงความม่ันคงระบบไฟฟ�าในภาพรวม ไม�ให�
กระทบต�อลูกค�าของการไฟฟ�าในบริเวณใกล�เคียง ซ่ึงจะมีการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีใช�ใน
การพิจารณาการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าด�านเทคนิค การออกแบบรายละเอียดเทคนิค
ของอุปกรณ3ไฟฟ�าโรงไฟฟ�า และมาตรฐานการติดต้ังอุปกรณ3ไฟฟ�าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

  
CC2-S วัตถุประสงค3 
  
CC2.1-S วัตถุประสงค3ของข�อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. ส�วนนี้ มี

ดังนี้ 
(a) เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการเชื่อมต�อระหว�างผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อกับ

ระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยไม�ทําให�ความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�าและคุณภาพ
การให�บริการตํ่ากว�ามาตรฐานการให�บริการของ กฟผ. 

(b) เพ่ือกําหนดข�อกําหนดพ้ืนฐานอย�างชัดเจน ครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมต�อด�าน
เทคนิคข้ันตํ่าในการออกแบบสําหรับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ รวมท้ังรายละเอียดทาง
เทคนิคของอุปกรณ3ไฟฟ�าและมาตรฐานการติดต้ังท่ีจุดเชื่อมต�อ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายต�อระบบไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ผู�ใช�บริการรายอ่ืนๆ และระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 

(c) เพ่ือให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ�าขนานกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าเป8นไปด�วยความปลอดภัย ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 

(d) เพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบรับส�งข�อมูล ระบบป�องกัน และมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
ภายในโรงไฟฟ�าให�ทํางานสอดคล�องตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ. 

 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCS-2 

 

CC3-S คุณลักษณะของระบบ กฟผ.  
  
CC3.1-S กฟผ. จะดําเนินการเพ่ือให�สภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดเชื่อมต�อ เป8นไปตามเกณฑ3การปฏิบัติการ 

ดังต�อไปนี้  
(a) ความถ่ีระบบไฟฟ�า เท�ากับ 50 Hz และจะรักษาค�าในสภาวะปกติให�อยู�ในช�วง 49.5 ถึง 

50.5 Hz (ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ ค�าความถ่ีอาจมีความเบ่ียงเบนมากกว�า ±0.5 Hz) 
(b) ค�าแรงดันระบบไฟฟ�า เท�ากับ 1.0 p.u. และจะรักษาระดับแรงดันให�อยู�ในช�วง ±5% ของ

ค�าแรงดันของระบบไฟฟ�า (ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ ค�าแรงดันอาจมีความเบ่ียงเบน
มากกว�า ±10%) 

(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟ�า กฟผ. ภายใต�สภาวะปกติ หรือ
สภาวะท่ีมีงาน planned หรือ unplanned outage จะเท�ากับ (ยกเว�นกรณีท่ีมีการเกิด 
peak เป8นช�วงระยะเวลาสั้นๆ) 
 

ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกว�า 
 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THDV) = 3% 

 
(d) ภายใต�สภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟ�าของ กฟผ. จะรักษาค�า Voltage 

Unbalance ไว�ตามตารางท่ี 1.2 (ยกเว�นกรณีท่ีมีการเกิด peak เป8นช�วงระยะเวลาสั้นๆ 
จะมีค�านี้ได�ไม�เกิน 2%) 

 
ตารางท่ี 1.2 ค�า Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 

ระดับแรงดันไฟฟ�า ตัวประกอบแรงดันไม�ได�ดุล (%) 
230 kV หรือสูงกว�า 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCS-3 

 

(e) แรงดันกระเพ่ือม กฟผ.จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อ
ระหว�างระบบส�งไฟฟ�าของ กฟผ. และบริเวณท่ีมีความต�องการไฟฟ�าซ่ึงทําให�เกิดแรงดัน
กระเพ่ือมนั้น จะต�องมีค�าความรุนแรงไม�เกินกว�า  
 

ตารางท่ี 1.3 ขีดจํากัดสําหรับค�าความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และค�าความรุนแรงของไฟ
กะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหล�งกําเนิดแรงดันกระเพ่ือมท้ังหมดท่ีมีผลต�อระบบไฟฟ�า ณ จุดใดๆ 

ระดับแรงดันไฟฟ�าท่ีจุดต�อร�วม Pst Plt 
115 kV หรือต่ํากว�า 1.0 0.8 
มากกว�า 115 kV 0.8 0.6  

 
CC3.2-S 

 
สภาพการณ3ต�างๆ ท่ียกเว�นในข�อ CC3.1-S อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีระบบไม�สามารถจัดหา active 
power และ/หรือ reactive power ได�เพียงพอ หรืออาจมีเหตุการณ3ใดๆ ท่ีจัดว�าเป8น Significant 
Incident เกิดข้ึน ในสภาพการณ3ต�างๆ เหล�านี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ในการรักษา
สภาวะระบบให�เป8นไปตามเง่ือนไขในข�อ CC3.1-S 
(หมายเหตุ :  
• Incident หมายถึง เหตุการณ3ท่ีไม�คาดคิดว�าจะเกิดข้ึน และเหตุการณ3นี้ส�งผลให� กฟผ.ไม�

สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต�างๆท่ี กฟผ. ใช�ในการวางแผนและการดําเนินงานด�าน
ระบบไฟฟ�า หรือเป8นเหตุการณ3ท่ีส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บ 

• Significant Incident หมายถึง Incident ท่ี กฟผ. พิจารณาแล�วว�า จะสามารถส�งผลให�
ระบบไฟฟ�าท้ังหมดหรือบางส�วน เกิดสภาวะไม�ปกติ ไม�ปลอดภัย หรือไม�มีเสถียรภาพ หรือ
ส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บร�ายแรง 

กรณี Significant Incident ท่ีส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บ แต�ไม�มีผลกระทบต�อ System จะไม�
พิจารณาเป8นการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเง่ือนไขในข�อ CC3.2-S นี้) 

  
CC4-S ข�อปฏิบัติในการเช่ือมต�อเข�าระบบ  
  
CC4.1-S การย่ืนข�อมูลการพิจารณาการเช่ือมโยงระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 ภายหลัง กฟผ. ประกาศรับซ้ือไฟฟ�าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�า ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถ

ยื่นคําร�องและข�อเสนอขอขายไฟฟ�าแก� กฟผ. ได� ดังนั้น ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีในการยื่น
รายละเอียดข�อมูลท่ีครบถ�วนและสมบูรณ3ให�แก� กฟผ. เพ่ือใช�เป8นข�อมูลการพิจารณาการเชื่อมโยง
ระบบโครงข�ายไฟฟ�า (รายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ CCA2-S และ CCA5-S) 
ในกรณีท่ีมีการเชื่อมต�อผ�านระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ,ายจําหน�าย ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อมีหน�าท่ีส�งเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมโยงระบบจําหน�ายของการไฟฟ�าฝ,าย
จําหน�ายให�แก� กฟผ. เพ่ือใช�เป8นข�อมูลจุดเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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CC4.2-S รายละเอียดข�อมูลท่ีใช�ในการพิจารณาการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าด�านเทคนิค 
 (a) กรณีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป8นผู�สร�างโรงไฟฟ�า ท่ีใช�เครื่องกําเนิดไฟฟ�าแบบซิงโครนัส 

โดยใช�เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟ�า อาทิเช�น ถ�านหิน กwาซธรรมชาติ 
กwาซชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ เป8นต�น กําหนดให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�ง
รายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ CCA2.1-S  

(b) กรณีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป8นผู�สร�างโรงไฟฟ�า โดยใช�พลังงานแสงอาทิตย3ผลิตไฟฟ�า 
กําหนดให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�งรายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2-S  

(c) กรณีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป8นผู�สร�างโรงไฟฟ�า โดยใช�พลังงานลมผลิตไฟฟ�า กําหนดให�
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�งรายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3-S 

ท้ังนี้ เนื่องจากรายละเอียดข�อมูลเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ�าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ในอนาคต 
ดังนั้น กฟผ. อาจต�องการข�อมูลสําคัญเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจ�ง
ขอให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดส�งรายละเอียดข�อมูลเพ่ิมเติมมาให� 
ในกรณีท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�าโดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ิมเติม 
จะต�องแจ�งให� กฟผ. พิจารณาให�ความเห็นชอบทุกครั้ง และหากส�งผลกระทบทําให�เกิดปxญหากับ
ระบบไฟฟ�าของ กฟผ. ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องเป8นผู�รับผิดชอบท้ังหมด หากผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อไม�แจ�งข�อมูลดังกล�าวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธิดําเนินการตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

CC4.3-S การศึกษาระบบไฟฟ�า โดย กฟผ. 
 เพ่ือให�การเชื่อมต�อโรงไฟฟ�าไม�กระทบต�อความม่ันคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบ

พลังงาน รวมถึงนโยบายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง กฟผ. จึงต�องทําการศึกษาระบบไฟฟ�าภายใต�หลักเกณฑ3
ต�างๆ ท่ี กฟผ. กําหนด เม่ือผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�งรายละเอียดข�อมูลท่ีครบถ�วนและสมบูรณ3
ให�แก� กฟผ. แล�ว 

CC4.4-S หลักเกณฑ3ท่ีใช�ในการศึกษาระบบไฟฟ�า  
 พิจารณาตามศักยภาพระบบส�งไฟฟ�า (Grid Capacity) ซ่ึงครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้ 

(a) การศึกษาการไหลของกําลังไฟฟ�าในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study) 
(b) การศึกษาค�ากระแสไฟฟ�าลัดวงจร (Short - Circuit Current Study) 
(c) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟ�าแบบชั่วครู� (Transient Stability Study) 

กฟผ.จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟ�า เพ่ือรองรับการเชื่อมต�ออย�างม่ันคง และมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานให�มีการลงทุนตํ่าสุด โดยหลังจากการเชื่อมต�อ ระบบส�งไฟฟ�า กฟผ. 
จะต�องรองรับเกณฑ3ต�างๆ ดังนี้ 

CC4.4.1-S เกณฑ3ท่ัวไป (General Criteria) 
 กําหนดให�อุปกรณ3ไฟฟ�าในระบบทุกตัวต�องทํางานอยู�ภายใต�พิกัดปกติท่ีภาวะปกติ และทํางานอยู�

ภายใต�พิกัดฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุการณ3ท่ีมีอุปกรณ3ใดอุปกรณ3หนึ่งท่ีถูกใช�งานอยู�ในระบบแล�วเกิดหลุด
ออกจากระบบ เช�น สายส�ง 1 วงจร เกิดลัดวงจรแล�วถูกปลดออกจากระบบ เป8นต�น เรียก
มาตรฐานความม่ันคงระบบไฟฟ�านี้ว�า “มาตรฐาน N - 1” (N - 1 Contingency)  
ในการวางแผนระบบไฟฟ�า กฟผ. ได�กําหนดค�าพิกัดท่ีภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินของอุปกรณ3
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ไฟฟ�าท่ีมีอยู�ในระบบภายหลังโรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจ�ายไฟฟ�าแล�ว ดังนี้ 
• ค�าขีดจํากัดแรงดันท่ีภาวะปกติ อยู�ในช�วง 98 ถึง 105 % ของค�าปกติ 
• ค�าขีดจํากัดแรงดันท่ีภาวะฉุกเฉิน (N - 1 Contingency) อยู�ในช�วง 92 ถึง 108% ของค�า

ปกติ (0.92 – 1.08 PU) 
โดยอุปกรณ3ไฟฟ�าท่ีใช�ศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (N - 1) ได�แก� สายส�ง หม�อแปลง และเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 

CC4.4.2-S  เกณฑ3ในภาวะคงตัว (Steady – State Criteria)  

 โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องรักษาระดับแรงดันไฟฟ�าให�ไม�เกินขีดจํากัดแรงดันท่ี
ภาวะปกติเม่ือระบบไฟฟ�า กฟผ. ทํางานท่ีภาวะปกติ และรูปแบบของการไหลของกําลังไฟฟ�าใน
ระบบส�งไฟฟ�าท่ีภาวะปกติ ควรมีกําลังไฟฟ�ารีแอกทีฟสํารองสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเหลือ
ประมาณ 40 เปอร3เซ็นต3 และเครื่องกําเนิดไฟฟ�าควรจะทํางานอยู�ภายในขีดจํากัดของกําลังไฟฟ�ารี
แอกทีฟ ซ่ึงข้ึนอยู�กับชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า นอกจากนี้การควบคุมแรงดันสามารถกําหนดได�
จากเครื่องกําเนิดไฟฟ�า แท็ปหม�อแปลงไฟฟ�า และการชดเชยกําลังไฟฟ�ารีแอกทีฟ เพ่ือให�มีค�า
ความสูญเสียในระบบไฟฟ�าน�อยท่ีสุด 
โดยเม่ือมีอุปกรณ3ไฟฟ�าตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากระบบไฟฟ�า โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อจะต�องรักษาระดับแรงดันไฟฟ�าให�ไม�เกินขีดจํากัดแรงดันท่ีภาวะฉุกเฉินได�โดยไม�ต�องมีการ
แก�ไขระบบ แต�สามารถใช�อุปกรณ3ควบคุมอัตโนมัติแบบทํางานเร็ว รวมท้ังการตัดต�ออุปกรณ3ไฟฟ�า
รีแอกทีฟท่ีใช�ควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือรักษาระบบไฟฟ�าไว�ได� 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ3ลัดวงจรในระบบไฟฟ�าภายหลังโรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจ�าย
ไฟฟ�าเข�าระบบไฟฟ�า กฟผ. จะต�องทําให�ค�ากระแสลัดวงจรท่ีแต�ละสถานีไฟฟ�าแรงสูงไม�เกิน 85 % 
ของค�าพิกัดของอุปกรณ3ตัดตอน (Circuit Breaker) ตํ่าสุดในแต�ละสถานีไฟฟ�าแรงสูงนั้นๆ 

CC4.4.3-S  เกณฑ3ด�านเสถียรภาพระบบไฟฟ�า (Stability Criteria)  

 โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ�า กฟผ. (Transient 
Stability) เม่ือเกิดการลัดวงจรแบบสามเฟส บนสายส�งวงจรใดวงจรหนึ่ง หรือ หม�อแปลงชุดใดชุด
หนึ่ง และมีการปลดวงจรท่ีเกิดการลัดวงจรนั้น ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหลังเกิดการลัดวงจร 
ดังนี้ 

4  ไซเคิล (80 มิลลิวินาที) : สําหรับระบบ 500 กิโลโวลต3 ข้ึนไป 
5  ไซเคิล (100 มิลลิวินาที) : สําหรับระบบ 230 กิโลโวลต3 
7  ไซเคิล (140 มิลลิวินาที) : สําหรับระบบ 115 กิโลโวลต3  

CC4.5-S ขอบเขตงานความรับผิดชอบในการดําเนินการก�อสร�าง 
 กฟผ. จะดําเนินการสรุปขอบเขตงานในการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

รวมถึงการปรับปรุงหรือติดต้ังอุปกรณ3เพ่ิมเติม เช�น Capacitor, SVC หรือ PSS เป8นต�น ท้ังใน
อุปกรณ3โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อและการขยายระบบไฟฟ�าในส�วนของ กฟผ. เพ่ือ
ความม่ันคงของระบบไฟฟ�า โดย กฟผ. จะดําเนินการก�อสร�างระบบไฟฟ�าเพ่ือเชื่อมต�อเฉพาะจุด
เชื่อมต�อในบริเวณพ้ืนท่ี กฟผ. และ/หรือ เขตเดินสายไฟฟ�าของ กฟผ. ส�วนระบบการเชื่อมต�อส�วน
อ่ืนผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องดําเนินการก�อสร�างเองตามมาตรฐานของ กฟผ. และ/หรือ การ
ไฟฟ�าฝ,ายจําหน�าย 
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CC4.6-S การแจ�งค�าใช�จ�าย 
 กฟผ. จะแจ�งค�าใช�จ�ายในการขออนุญาตเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า  (เช�น ค�าใช�จ�ายในการ

ขยาย/ปรับปรุงระบบส�งไฟฟ�า ค�าออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังค�าศึกษาระบบไฟฟ�า เป8นต�น) 
เพ่ือให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อพิจารณาก�อนทําสัญญา ท้ังนี้ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องเป8นผู�
รับภาระค�าใช�จ�ายดังกล�าวท้ังหมด 

CC4.7-S การทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ�าในการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
CC4.7.1-S ภายหลัง กฟผ. แจ�งอนุญาตให�เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าพร�อมแจ�งค�าใช�จ�ายในการขออนุญาต

เชื่อมต�อระบบโครงไฟฟ�า ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ต�างๆ ท่ีเป8นเง่ือนไขใน
การทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า ให�ครบถ�วนตามประกาศและระเบียบการรับซ้ือไฟฟ�าในคราวนั้นๆ ก�อน
ดําเนินการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 

CC4.7.2-S ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องสามารถดําเนินโครงการให�สําเร็จตามกําหนดวันเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ�าท่ี
ระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 

CC4.7.3-S กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันเริ่มต�น First Energization โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของแผนงานก�อสร�างระบบ ซ่ึงหากไม�แล�วเสร็จตามแผน การเชื่อมต�อโรงไฟฟ�าเข�าระบบจะส�งผล
กระทบต�อความม่ันคงระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

CC4.8-S การปฏิบัติการก�อนการเริ่มต�นการเช่ือมต�อ 
 ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อทุกรายต�องปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุใน ข�อกําหนดเก่ียวกับการ

ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า หัวข�อ การเตรียมความพร�อมเพ่ือรับไฟฟ�าจากระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าครั้งแรก (First Energization) ดังนี้ 

(a) ผู�เชื่อมต�อจะต�องนําส�งข�อมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ3ไฟฟ�าท่ีจะเชื่อมต�อเข�า
ระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า ตามข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าของ กฟผ. ให� กฟผ. พิจารณาล�วงหน�าก�อนกําหนดวันเริ่มต�นการรับไฟฟ�าจากระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าครั้งแรก ไม�น�อยกว�า 60 วัน  

(b) ผู�เชื่อมต�อจะต�องนําส�งข�อมูลคุณลักษณะอุปกรณ3ไฟฟ�าของลูกค�าของผู�เชื่อมต�อ ให� กฟผ. 
พิจารณาล�วงหน�าก�อนกําหนดวันเริ่มต�นการรับไฟฟ�าจากระบบครั้งแรกไม�น�อยกว�า 60 วัน 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลหลังจากท่ีนําส�งแล�ว ผู�เชื่อมต�อจะต�องส�งข�อมูลล�าสุดให� 
กฟผ. ทราบทันที ท้ังนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลังวันเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ�าตามสัญญา  

(c) กฟผ. จะพิจารณาแจ�งผลให�ผู�เชื่อมต�อทราบภายใน 45 วันหลังจากได�รับข�อมูลของผู�
เชื่อมต�อครบถ�วน 

ท้ังนี้หากผู�เชื่อมต�อนําส�งข�อมูลไม�ครบถ�วนตามกําหนดระยะเวลา  กฟผ. จะไม�อนุญาตให�ผู�เชื่อมต�อ
ทําการรับไฟฟ�าจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าครั้งแรก จนกว�าผู�เชื่อมต�อจะนําส�งข�อมูลข�างต�นครบถ�วน 
และ กฟผ. ได�พิจารณาตามกําหนดระยะเวลาข�างต�นแล�ว 
เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�า เม่ือเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าแล�ว ความม่ันคง ความเชื่อถือได� ความ
ปลอดภัย และคุณภาพไฟฟ�า ยังคงเป8นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

CC4.9-S การยกเลิกการอนุญาตเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 หากผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อไม�สามารถดําเนินโครงการให�สําเร็จตามกําหนดวันเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ�า 

รวมท้ังในกรณีท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญในข�อกําหนดเก่ียวกับการ
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เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. ส�วนนี้ อันเป8นเหตุให� กฟผ. ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 
ดังนั้น กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 
 

CC5-S ข�อกําหนดอุปกรณ3โรงไฟฟ�า 
  
CC5.1-S อุปกรณ3โรงไฟฟ�า หมายถึง อุปกรณ3และเครื่องจักรต�างๆ ท่ีโรงไฟฟ�าเป8นเจ�าของ โดยมีการเชื่อมต�อ

เข�ากับระบบไฟฟ�า และเป8นอุปกรณ3ท่ีจําเป8นต�องใช�ในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัดค�า
พลังงานไฟฟ�าท่ีโรงไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบ 
อุปกรณ3โรงไฟฟ�า จะต�องเป8นไปตามข�อกําหนดตาม CC5-S ดังนี้ 

CC5.2-S ข�อกําหนดมาตรฐานอุปกรณ3 
CC5.2.1-S อุปกรณ3โรงไฟฟ�าทุกรายการจะต�องมีการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ใช�งาน รวมถึงมีการบํารุงรักษาท่ี

สอดคล�องตาม Prudent Utility Practice และต�องสามารถทํางานได�เป8นปกติภายใต�สภาวะ
เง่ือนไขของระบบ ตามท่ีกําหนดไว�ใน CC3.1-S 

CC5.2.2-S นอกเหนือจากท่ีระบุไว�ใน CC5.2.1-S อุปกรณ3โรงไฟฟ�าทุกรายการจะต�องเป8นไปตามข�อกําหนด
และ/หรือมาตรฐานตามท่ีระบุไว� ดังต�อไปนี้ 

(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 จะต�องสอดคล�องตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเว�นบาง
อุปกรณ3ซ่ึงมีการระบุไว�ชัดเจนให�ใช�มาตรฐานอ่ืน 

(b) อุปกรณ3ต�างๆ ต�องถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากท่ีซ่ึงผ�านการรับรองตามข�อกําหนด
การรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือข�อกําหนดเทียบเท�าท่ี กฟผ. ยอมรับ 

CC5.3-S ข�อกําหนดอุปกรณ3สําหรับโรงไฟฟ�าทุกประเภท 
CC5.3.1-S ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องออกแบบ จัดหาและติดต้ังอุปกรณ3โรงไฟฟ�าท่ีจ�ายไฟฟ�าได�ตาม

คุณลักษณะดังนี้ 
(a) ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ3ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 

Unit: RTU) และระบบสื่อสาร เพ่ือใช�ในการเชื่อมต�อ RTU ของผู�ขอใช�บริการกับระบบ
ควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย3
ควบคุมระบบไฟฟ�า ตาม Input-Output ท่ี กฟผ. กําหนด รวมท้ังทดสอบการเชื่อมต�อ RTU 
กับ SCADA ของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า โดยผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป8นผู�รับผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน 

(b) ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องมีอุปกรณ3ควบคุมการทํางานเพ่ือป�องกันการจ�ายไฟฟ�าเข�าสู�
ระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�า ในขณะท่ีระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าไม�มีไฟฟ�า โดยต�องสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความต�องการของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า 
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(c) กฟผ.  สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจ�ายไฟฟ�าแบบระบบไฟฟ�าแยกโดด 
(Islanding) จากระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ เป8นรายๆ ไป 

(d) ติดต้ังอุปกรณ3เพ่ือให�สามารถ Synchronization กับ Generator Breaker หรือ จุดเชื่อมต�อ
ระบบท่ีกําหนด 

(e) ต้ังค�า Setting ของ Under-Frequency Relay ให�สอดคล�องกับมาตรฐานของ กฟผ.  
เพ่ือให�ระบบ Under-frequency Load Shedding ของการไฟฟ�าทํางานก�อนการปลด
โรงไฟฟ�า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ3ขาดกําลังผลิตในระบบของการไฟฟ�า เพ่ือไม�ให�การควบคุม
ความถ่ีของระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�ามีผลกระทบมากข้ึน 

(f) ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดเตรียมระบบควบคุมตัวประกอบกําลัง เพ่ือใช�ในการรักษา
ระดับแรงดันให�อยู�ในเกณฑ3ท่ีกําหนด หรือตามท่ีศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�าของ กฟผ. สั่งการ 

(g) ต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ท่ีจุด
เชื่อมต�อ เกินกว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก
เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป� 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความน�าเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�าของ 3 การไฟฟ�า รายละเอียดตาม 
CCA6-S โดยหากมีการปรับปรุงข�อกําหนดกฎเกณฑ3ดังกล�าว ให�มีผลบังคับใช�ตามฉบับล�าสุด
ต�อไป 

(h) ต�องควบคุมไม�ให�สร�างแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดเชื่อมต�อ เกินกว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ี
กําหนดไว�ใน ข�อกําหนดกฎเกณฑ3แรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความน�าเชื่อถือได�ของ
ระบบไฟฟ�าของ 3 การไฟฟ�า รายละเอียดตาม CCA7-S โดยหากมีการปรับปรุงข�อกําหนด
กฎเกณฑ3ดังกล�าว ให�มีผลบังคับใช�ตามฉบับล�าสุดต�อไป 

CC5.4-S ข�อกําหนดอุปกรณ3สําหรับโรงไฟฟ�า ชนิดท่ีไม�ใช�อุปกรณ3 Inverter 
CC5.4.1-S ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องออกแบบ จัดหาและติดต้ังอุปกรณ3โรงไฟฟ�าท่ีจ�ายไฟฟ�าได�ตาม

คุณลักษณะดังนี้ 
(a) ต�องสามารถทํางานได�เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟ�า ภายใต�เง่ือนไขของความถ่ีในระบบ

ไฟฟ�าดังต�อไปนี้ 
•    กรณีความถ่ีไม�อยู�ในช�วง 49.25 - 50.75 Hz  ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องช�วยระบบ

ไฟฟ�าโดยการเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟ�า เพ่ือทําให�ความถ่ีของระบบไฟฟ�ากลับมา
อยู�ท่ี 50.00 ± 0.5 Hz โดยในช�วงเวลาดังกล�าวผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะได�รับการ
ยกเว�นจากเง่ือนไขท่ีเก่ียวข�องหลังวันเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ�า 

•    กรณีความถ่ีตํ่ากว�า 48.00 Hz หรือสูงกว�า 51.00 Hz ต�อเนื่องเกิน 1 นาที ผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อออกจากระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าได�โดยไม�ถือเป8นสาเหตุของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

•    กรณีความถ่ีตํ่ากว�า 47.90 Hz หรือสูงกว�า 51.10 Hz ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถ
ตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ�าของผู�เชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าได�
โดยไม�ถือเป8นสาเหตุของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 
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(b) สามารถเดินเครื่องได�ต�อเนื่อง และจะรักษาระดับแรงดันให�อยู�ในช�วง ±5% ของระดับแรงดัน
ปกติ (ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ ค�าแรงดันอาจอยู�ในช�วง ±10%) 

(c) รักษา Power Factor ได�ในช�วง 0.85 นําหน�า และ 0.85 ล�าหลัง ณ จุดเชื่อมต�อ ท้ังนี้
โรงไฟฟ�าต�องจ�ายหรือรับ reactive power เพ่ือรักษาแรงดันไฟฟ�าท่ีจุดเชื่อมต�อให�เหมาะสม
กับความต�องการของ reactive power ใน ระบบโครงข�ายแต�ละช�วงเวลา 

(d) ติดต้ัง Power System Stabilizer และต�องมีการปรับแต�งอย�างเหมาะสมโดยพิจารณา
ร�วมกับการไฟฟ�า เพ่ือลด oscillation ของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและของระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
ในกรณีท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อท่ีมีกําลังผลิตติดต้ังสูงกว�า 50 MW 

CC5.5-S ข�อกําหนดพิเศษของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ชนิดท่ีใช�อุปกรณ3 Inverter 
ข�อกําหนดนี้ ใช�เป8นแนวทางปฏิบัติสําหรับการพิจารณารายละเอียดในการเชื่อมต�อโรงไฟฟ�าท่ีใช� 
Inverter ในกระบวนการผลิตไฟฟ�า (เช�น กังหันลมประเภท Full-Converter หรือ DFIG หรือ
เซลล3แสงอาทิตย3 เป8นต�น) เข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าจะข้ึนกับบริเวณของโครงข�ายไฟฟ�าท่ีโรงไฟฟ�า
เชื่อมต�อ ดังนั้นการไฟฟ�าจะทําการพิจารณาเป8นรายๆไป ท้ังนี้เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ�า 

CC5.5.1-S เพ่ือให�อุปกรณ3โรงไฟฟ�า หรือระบบผลิตไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ มีคุณภาพสอดคล�องกับ
แบบจําลองทางคอมพิวเตอร3ท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ได�จัดส�งให� กฟผ. พิจารณาการเชื่อมต�อ 
เพ่ือรักษาความม่ันคงระบบไฟฟ�า ดังนั้น ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องจัดส�งรายละเอียดผลการ
ทดสอบค�าพารามิเตอร3ท่ีสําคัญและวิธีการทดสอบเทคโนโลยีท่ีระบบผลิตไฟฟ�าสามารถทําได� ตามท่ี
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเลือกใช� จากสถาบันหรือหน�วยงานทดสอบท่ีน�าเชื่อถือ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

(a) ระบบผลิตไฟฟ�าจะต�องผ�านการทดสอบจากห�องทดสอบท่ี กฟผ. ยอมรับ 
(b) ห�องทดสอบต�องได�รับการรับรองตามมาตรฐานห�องทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผ�าน

การตรวจสอบสอบจากหน�วยงาน/สถาบันท่ีเป8นกลางในประเทศท่ี กฟผ. ยอมรับ 
(c) ระบบผลิตไฟฟ�าท่ีผ�านการทดสอบจากห�องทดสอบในต�างประเทศต�องได�รับการตรวจสอบ

และรับรองผลการทดสอบจากหน�วยงาน/สถาบัน ท่ีเป8นกลางในประเทศหรือ กฟผ. ก�อน 
ในกรณีท่ีผลการทดสอบค�าพารามิเตอร�ท่ีสําคัญไม�ตรงกับแบบจําลองทางคอมพิวเตอร�ท่ีผู%ขอ
เชื่อมต�อ/ผู%เชื่อมต�อได%จัดส�งให% กฟผ. พิจารณาการเชื่อมต�อ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ให%ผู%ขอเชื่อมต�อ/ผู%
เชื่อมต�อต%องปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ2าดังกล�าวให%อยู�ในเกณฑ�ท่ี กฟผ. ยอมรับ หรือในบางกรณี ผู%ขอ
เชื่อมต�อ/ผู%เชื่อมต�อต%องรับผิดชอบการปรับปรุงระบบไฟฟ2าท่ีได%รับผลกระทบจากค�าพารามิเตอร�ท่ี
สําคัญของระบบผลิตไฟฟ2าท่ีผู%ขอเชื่อมต�อ/ผู%เชื่อมต�อ ได%เปลี่ยนแปลงไป โดย กฟผ. เป6นผู%แจ%ง
ค�าใช%จ�ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ2าในส�วนของ กฟผ. ผู%ขอเชื่อมต�อ/ผู% เชื่อมต�อต%องเป6น
ผู%รับผิดชอบค�าใช%จ�ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ2าดังกล�าว และหากมีขอบเขตการปรับปรุงระบบ
ผลิตไฟฟ2าในส�วนของผู%ขอเชื่อมต�อ/ผู%เชื่อมต�อ กฟผ. จะแจ%งให% ผู%ขอเชื่อมต�อ/ผู%เชื่อมต�อ ดําเนินการ
ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ2า ซ่ึงผู%ขอเชื่อมต�อ/ผู%เชื่อมต�อ ต%องดําเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ2าให%
แล%วเสร็จก�อนการจ�ายไฟฟ2าเข%าระบบ 
การดําเนินการดังกล�าว อาจส�งผลให%ผู%ขอเชื่อมต�อ/ผู%เชื่อมต�อไม�สามารถจ�ายไฟฟ2าเข%าระบบทัน
กําหนดวันรับไฟฟ�าจากระบบโครงข�ายไฟฟ�า ซ่ึงไม�ถือเปAนเหตุสุดวิสัยตามสัญญา 
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CC5.5.2-S ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องออกแบบ จัดหาและติดต้ังอุปกรณ3โรงไฟฟ�าท่ีจ�ายไฟฟ�าได�ตาม
คุณลักษณะดังนี้  
(a) เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟ�า โรงไฟฟ�าของ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องสามารถทํางาน

ได� ภายใต�เง่ือนไขของความถ่ีในระบบไฟฟ�าดังต�อไปนี้ 
•    กรณีความถ่ีไม�อยู�ในช�วง 49.25 - 50.75 Hz  ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องช�วยระบบ

ไฟฟ�าโดยการเพ่ิมหรือลดกําลังการผลิตไฟฟ�า เพ่ือทําให�ความถ่ีของระบบไฟฟ�ากลับมา
อยู�ท่ี 50.00 ± 0.5 Hz 

•    กรณีท่ีความถ่ีสูงกว�า 51.00 Hz ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องปรับลดกําลังผลิตด�วย
สัดส�วน 40% ต�อ 1 Hz ของกําลังผลิตขณะนั้น (Gradient Reduced Power At 40 
%/Hz Of The Instantaneously Available Power) 

•    กรณีความถ่ีตํ่ากว�า 47.00 Hz หรือสูงกว�า 52.00 Hz ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถ
ตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�าได� 

(b) โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะต�องสามารถปรับลดกําลังไฟฟ�าจาก 100% เหลือ 
0% ได� โดยสามารถปรับลดกําลังไฟฟ�าอย�างน�อยครั้งละ 10% ต�อนาที ท้ังนี้กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ3ผิดปกติในระบบโครงข�ายไฟฟ�าหรือเหตุการณ3ใดๆ ท่ี กฟผ. พิจารณาแล�วเห็นว�ามี
ผลกระทบต�อความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบโครงข�ายไฟฟ�า กฟผ. จะแจ�งและ/
หรือสั่งการให�ปรับลดกําลังไฟฟ�าได�ตามความเหมาะสม 

(c) สามารถเดินเครื่องได�ต�อเนื่อง เม่ือระดับแรงดันท่ีจุดเชื่อมต�ออยู�ในช�วง 90% ถึง 110% ของ
ระดับแรงดันปกติ 

(d) ไม�ปลดเครื่องออกจากระบบ เม่ือแรงดันจุดเชื่อมต�อลดลงตํ่ากว�า 90% ของระดับแรงดันปกติ 
หรือช�วงท่ีแรงดันปรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือเข�าสู�ภาวะปกติหลังจากการ Clear Fault ตามเง่ือนไขดังรูป     
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(e) จัดเตรียมระบบควบคุมแรงดัน (Voltage Regulation System, VRS) ซ่ึงสามารถควบคุม
แรงดันท่ีจุดเชื่อมต�อในภาวะปกติได� โดยสามารถรักษา Power Factor ได�ในช�วง 0.9 
นําหน�า และ 0.9 ล�าหลัง ณ จุดเชื่อมต�อ ท้ังนี้โรงไฟฟ�าต�องจ�ายหรือรับ reactive power 
เพ่ือรักษาแรงดันไฟฟ�าท่ีจุดเชื่อมต�อและ/หรือจ�ายให�เหมาะสมกับความต�องการของ 
Reactive Power ใน ระบบโครงข�ายแต�ละช�วงเวลา โดย 
• ระบบ VRS ต�องสามารถใช�งานได�ตลอดเวลาท่ีโรงไฟฟ�าเชื่อมต�อเข�ากับระบบของการไฟฟ�า 
• VRS จะเป8นระบบทํางานโดยระบบ Closed Loop Control โดยค�าแรงดันสามารถต้ังได�

ในช�วง 95% ถึง 105% ของ Rated Voltage ตามความต�องการของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า 
• VRS จะสามารถต้ังค�า Droop ได�ระหว�าง 0% ถึง 10% และสามารถต้ังค�าความเร็วในการ

เปลี่ยนแปลง Reactive Power ได�ถึง 95% ของค�าท่ีต�องการภายใน 0.1 - 1 วินาที 
(f) ในสภาวะแรงดันตํ่าโรงไฟฟ�าต�องสามารถจ�าย Reactive Power เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า

เต็มท่ี โดยสามารถลดกําลังผลิตลงเป8นสัดส�วนกับแรงดันท่ีลดลงได� และต�องจ�าย Reactive 
Power เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�าได�ตามปกติภายใน 1 วินาทีหลังแรงดันกลับเข�าสู�ย�านปกติ 

CC5.5.3-S หม�อแปลงเช่ือมต�อเข�าระบบส�ง 
Tap ของหม�อแปลง (On-Load/Off-Load) จะต�องออกแบบให�สามารถปรับเพ่ือจ�าย Reactive 
Power ได�ตามช�วงของ Power Factor ท่ีกําหนดจากตํ่าสุดถึงสูงสุด 

CC5.5.4-S อุปกรณ3โรงไฟฟ�าท่ีใช�ในการปลดโรงไฟฟ�า 
(a) โรงไฟฟ�าจะต�องติดต้ังอุปกรณ3เพ่ือปลดเครื่องออกจากระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าเพ่ือ

ความม่ันคง 
(b) โรงไฟฟ�าอาจถูกกําหนดให�ปลดเครื่องออกจากระบบไฟฟ�าโดยอัตโนมัติจากการกําหนดหน�าท่ี

หรือปลดโดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�าผ�าน Remote Control เพ่ือความม่ันคงในระบบ 
เม่ือโรงไฟฟ�าปลดออกโดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า จะไม�ขนานเครื่องกลับเข�ามาโดยไม�ได�รับการ
อนุญาตจากศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า 

CC5.5.5-S ระบบป�องกัน 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องจัดเตรียมอุปกรณ3โรงไฟฟ�าตามมาตรฐานระบบป�องกันของการไฟฟ�า 
ในการป�องกัน Fault ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในด�านของโรงไฟฟ�า และด�านของการไฟฟ�า 

CC5.5.6-S คุณภาพไฟฟ�า 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องจัดเตรียมอุปกรณ3โรงไฟฟ�าให�สามารถจ�ายไฟฟ�าได�ตามมาตรฐานของ
การไฟฟ�า เก่ียวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage Unbalance และ Resonance 

  
CC6-S REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS 
  

ข�อมูลการวางแผนด�านปฏิบัติการ ซ่ึงเป8นส�วนหนึ่งของรายละเอียดข�อมูลการวางแผน ท่ีผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ได�จัดส�งให�กับ กฟผ. ตามเง่ือนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหม�ตาม
ความจําเป8น ภายหลังจากท่ีโรงไฟฟ�าได�เริ่มจ�ายไฟเข�าระบบและทํา commissioning โดยค�าท่ีทํา
การปรับปรุงใหม�จะเรียกว�า Registered Operating Characteristics ซ่ึงจะสะท�อนค�า
ความสามารถจริงของเครื่อง สอดคล�องตาม Prudent Practice 
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CC7-S ข�อกําหนดของจุดเช่ือมต�อระหว�าง กฟผ. กับ โรงไฟฟ�า 
  
CC7.1-S ในการเชื่อมต�อระหว�างโรงไฟฟ�ากับระบบส�งของ กฟผ. จะใช� circuit breaker ท่ีมีพิกัดการทน

กระแสลัดวงจรสูงกว�าขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมต�อ นั้น โรงไฟฟ�าสามารถขอให� กฟผ. 
จัดส�งค�ากระแสลัดวงจร และค�าพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซ่ึงติดต้ังท่ีจุดเชื่อมต�อใน
ปxจจุบันรวมถึงท่ีวางแผนในอนาคต ค�ากระแสลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเชื่อมต�อ จะต�องไม�เกินกว�า 

(a) 63 kA หรือ 50 kA สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีมีระดับแรงดัน 500 kV และ 230 kV 
(b) 40 kA สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีมีระดับแรงดัน 115 kV และ 69 kV 

CC7.2-S Generating Unit and Power Station Protection Arrangements 
CC7.2.1-S ระบบป�องกันโรงไฟฟ�าและการเชื่อมต�อเข�ากับระบบส�งของ กฟผ. จะต�องเป8นไปตามข�อกําหนดข้ัน

ตํ่าท่ีระบุไว�ใน CC7.2.2-S นี้ เพ่ือลดผลกระทบต�อระบบส�งของ กฟผ. ให�น�อยท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุ
ผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟ�า โดยมีรายละเอียดรูปแบบการเชื่อมต�อเป8นไปตาม CCA4-S โดย
หากมีการปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมโยงดังกล�าว ให�มีผลบังคับใช�ตามฉบับล�าสุดต�อไป 

CC7.2.2-S Fault Clearing Time 
(a) ค�า Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณ3โรงไฟฟ�าซ่ึงต�อตรงเข�ากับ

ระบบส�งของ กฟผ. หรือ เหตุผิดปกติท่ีอุปกรณ3ระบบส�งของ กฟผ. ซ่ึงต�อตรงเข�ากับอุปกรณ3
ของโรงไฟฟ�า โดยช�วงเวลาดังกล�าวจะเริ่มนับต้ังแต�เริ่มเกิดเหตุผิดปกติ จนถึง circuit 
breaker สามารถดับอาร3กได�สนิท ซ่ึงต�องมีช�วงเวลาไม�เกินกว�าข�อกําหนดดังนี้ 
(i)      80 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 100 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 140 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(b) ท้ัง โรงไฟฟ�า และ กฟผ. ต�องจัดให�มีระบบป�องกันสํารอง (backup) เผื่อกรณีท่ีระบบ
ป�องกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซ่ึงระบบป�องกันสํารอง ท้ังสองชุดนี้จะทํางาน
ประสานเพ่ือให�สามารถทําการปลดวงจรเป8นลําดับข้ันได� (discrimination) โดยระบบ
ป�องกันสํารองของโรงไฟฟ�าจะต�องทนต�อกระแสลัดวงจร (ไม� trip ออกจากระบบก�อน) ใน
ระหว�างท่ีระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลัง
ทําการ clear fault ท่ีเกิดข้ึนในระบบส�ง 
นอกจากนี้ เพ่ือป�องกันความเสี่ยงไม�ให�เกิดการปลดโรงไฟฟ�าออกจากระบบโดยไม�เจตนา จึง
ควรท่ีจะกําหนด time delay ของระบบป�องกันสํารองของโรงไฟฟ�าไว�ท่ี 1.5 วินาที ซ่ึงจะ
ทําให�การทํางานประสานกับระบบป�องกันสํารอง ของ กฟผ. 

(c) circuit breaker ท่ีทําหน�าท่ีตัดกระแสลัดวงจรซ่ึงติดต้ังอยู�ในส�วนของวงจรเชื่อมต�อโรงไฟฟ�า
เข�ากับระบบส�ง กฟผ. ท่ีจุดเชื่อมต�อใดๆ นั้น จะต�องมีการติดต้ัง circuit breaker failure 
protection เพ่ิม ในกรณีเหตุการณ3ท่ี circuit breaker ทํางานผิดพลาดไม�สามารถตัด
กระแสลัดวงจรภายในช�วงเวลาท่ีกําหนด circuit breaker failure protection จะทําการ
สั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซ่ึงอยู�ติดกับ circuit breaker ตัวท่ีทํางานผิดพลาด
ดังกล�าว เพ่ือตัดกระแสลัดวงจรภายในช�วงเวลาดังนี้ 
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(i)     200 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 200 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 300 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(d) Target Dependability Index ของระบบป�องกันต�องไม�ตํ่ากว�า 99.5% ค�านี้เป8นการวัด
ความสามารถของระบบป�องกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในส�วนท่ีเกิดความ
ผิดปกติได�สําเร็จ 

CC7.3-S การจัดเตรียมอุปกรณ3 
CC7.3.1-S ข�อกําหนดการจัดเตรียมอุปกรณ3ในระบบป�องกันสําหรับการเช่ือมต�อเข�าระบบ กฟผ. มีดังนี้ 

Transmission Line Protection 
(a) ในระบบป�องกันสายส�งไฟฟ�าแรงสูง 500 kV จะต�องติดต้ัง primary pilot relaying 

systems จํานวน 2 ระบบ ซ่ึงใช�ช�องการสื่อสาร (communication link) ท่ีหลากหลายเพ่ือ
เพ่ิมความม่ันคงให�กับ primary pilot relaying systems ดังกล�าว 
Relay Line Terminal Utilizing Current  Differential Protection (Primary 1) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป8น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะถูกออกแบบให�มี communication link ท่ี
สามารถรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสองข�างของสายส�งเส�นท่ี
เกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว โดย communication 
link ดังกล�าวจะใช�เป8น fiber optic cable 
Distance Protection (Primary 2) 
ระบบการป�องกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection zone 
เป8น 3 ระดับ โดยใน distance relay แต�ละชุดจะต�องมี timing relay สําหรับต้ังหน�วงเวลา
การสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance relayต�องสามารถใช�
งานได�กับอุปกรณ3ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพ่ือช�วยในการสั่งปลด 
circuit breaker ท่ีอยู�ปลายท้ังสองข�างของ zone ท่ีเกิดความผิดปกติ ออกจากระบบพร�อม
กัน ได�อย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต�องระบุ Scheme การทํางานระบบป�องกันในส�วนนี้ว�าจะ
ปรับต้ังเป8นแบบ permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching  
สําหรับการป�องกัน ground faults ต�องมี dual polarized directional overcurrent 
relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ท่ีสามารถต้ังให�ทํางานแบบตัดทันทีได�ด�วย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเป8น backup protection ให�กับ
ระบบส�งเม่ือเกิด ground fault ดังกล�าว  
ช�องการสื่อสารของระบบป�องกันแบบนําร�อง (pilot protection) จะต�องจัดให�มีจํานวน 2 
ช�องสําหรับแต�ละ distance relay เพ่ือใช�กับ pilot distance protection 1 ช�องทาง และ 
pilot directional earth fault protection อีก 1 ช�องทาง 
distance relay จะต�องมีฟxงก3ชัน out of step blocking รวมถึงติดต้ัง line fault locator 
ในตัว 
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กรณีท่ีระบบมี impedance ratio (ZS /ZL) เท�ากับหรือมากกว�า 4 , ระบบป�องกัน Primary 
2 จะเป8น current differential protection scheme 
Current  Differential Protection (Primary 2) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป8น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะใช� fiber optic cable เป8น 
communication link ในการรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสอง
ข�างของสายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว 
แต�ละ primary pilot relaying system ต�องสามารถทําการ trip หรือ reclose circuit 
breaker ได�ท้ังแบบ single pole และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three 
pole จะต�องมี synchronism check relay ทํางานร�วมกับ recloser ในการ close circuit 
breaker 
Direct Transfer Tripping System 
แต�ละ primary protection จะต�องจัดให�มีระบบ direct transfer tripping เพ่ือสั่งปลด 
circuit breaker ท่ีอยู�ห�างระยะไกลท่ีปลายอีกด�านหนึ่ง ให�ปลดออกจากระบบได�ทันที โดยใช� 
transmitter จํานวนท้ังหมด 2 ตัว โดยในแต�ละ transmitter จะต�องมี 2 ช�องการสื่อสาร 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใช�งานกับระบบป�องกันดังนี้ 

- Line Terminal Overvoltage Protection  
เม่ือ line terminal overvoltage protective relaying system ทํางาน จะส�ง
คําสั่ง trip ผ�านช�องการสื่อสาร ไปปลด circuit breaker ท่ีอยู�ระยะไกลท่ีปลายอีก
ด�านหนึ่ง และสั่ง lockout การทํางาน reclosing (ท้ังแบบอัตโนมัติหรือ manual) 

- Breaker Failure Protection 
- Circuit Breaker Open Protection 

ในเหตุการณ3ท่ีปลายสายส�งด�านหนึ่งเป�ด direct transfer trip scheme จะส�ง
สัญญาณ trip ไปยัง circuit breaker ท่ีอยู�ปลายอีกด�านหนึ่งของสายส�ง โดยมี 
circuit breaker auxiliary contact (52b) ของปลายสายส�งด�านเป�ดควบคุมการ
ทํางานดังกล�าว 

รีเลย3ป�องกัน Primary 1 และ Primary 2 จะต�องเป8นรีเลย3จากผู�ผลิตท่ีแตกต�างกัน 
(b) ในระบบป�องกันสายส�งไฟฟ�าแรงสูง 230 kV จะต�องติดต้ัง primary pilot relaying 

systems จํานวน 2 ระบบ ซ่ึงใช�ช�องการสื่อสาร (communication link) ท่ีหลากหลายเพ่ือ
เพ่ิมความม่ันคงให�กับ primary pilot relaying systems ดังกล�าว 
Relay Line Terminal Utilizing Current  Differential Protection (Primary 1) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป8น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะถูกออกแบบให�มี communication link ท่ี
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สามารถรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสองข�างของสายส�งเส�นท่ี
เกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว โดย communication 
link ดังกล�าวจะใช�เป8น fiber optic cable 
Distance Protection (Primary 2) 
ระบบการป�องกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection zone 
เป8น 3 ระดับ โดยใน distance relay แต�ละชุดจะต�องมี timing relay สําหรับต้ังหน�วงเวลา
การสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3 และ distance relayต�องสามารถใช�
งานได�กับอุปกรณ3ระบบสื่อสาร (teleprotection equipment) เพ่ือช�วยในการสั่งปลด 
circuit breaker ท่ีอยู�ปลายท้ังสองข�างของสายส�งท่ีเกิดความผิดปกติ ออกจากระบบพร�อม
กัน ได�อย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต�องระบุ scheme การทํางานระบบป�องกันในส�วนนี้ว�าจะ
ปรับต้ังเป8นแบบ permissive over-reaching หรือ permissive under-reaching 
สําหรับการป�องกัน ground faults ต�องมี dual polarized directional overcurrent 
relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ท่ีสามารถต้ังให�ทํางานแบบตัดทันทีได�ด�วย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเป8น backup protection ให�กับ
ระบบส�งเม่ือเกิด ground fault ดังกล�าว 
ช�องการสื่อสารของระบบป�องกันแบบนําร�อง (pilot protection) จะต�องจัดให�มีจํานวน 2 
ช�องทางสําหรับแต�ละ distance relay เพ่ือใช�กับ pilot distance protection 1 ช�องทาง 
และ pilot directional earth fault protection อีก 1 ช�องทาง 
distance relay จะต�องมีฟxงก3ชัน out of step blocking รวมถึงติดต้ัง line fault locator 
ในตัว 
กรณีท่ีระบบมี impedance ratio (ZS /ZL) เท�ากับหรือมากกว�า 4 , ระบบป�องกัน Primary 
2 จะเป8น current differential protection scheme 
Current  Differential Protection (Primary 2) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป8น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะใช� fiber optic cable เป8น 
communication link ในการรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสอง
ข�างของสายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว 
แต�ละ primary pilot relaying system ต�องสามารถทําการ trip หรือ reclose circuit 
breaker ได�ท้ังแบบ single pole และ three pole โดยการ auto reclose สําหรับ three 
pole จะต�องมี synchronism check relay ทํางานร�วมกับ recloser ในการ close circuit 
breaker 
ในระบบป�องกันนําร�อง Primary 2 ต�องจัดให�มี direct transfer tripping system สําหรับ
สั่งปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�อีกปลายด�านหนึ่งของสายส�ง แบบทันที โดยใช� 
communication link เดียวกันกับใน Primary 2 นี้ 
Direct Transfer Tripping System 
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เฉพาะ primary 2 protection จะต�องจัดให�มีระบบ direct transfer tripping เพ่ือสั่งปลด 
circuit breaker ท่ีอยู�ห�างระยะไกลท่ีปลายอีกด�านหนึ่งของสายส�ง ให�ปลดออกจากระบบได�
ทันที โดยใช� transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใช�งานกับระบบป�องกันดังนี้ 

- Breaker Failure Protection 
รีเลย3ป�องกัน Primary 1 และ Primary 2 จะต�องเป8นรีเลย3จากผู�ผลิตท่ีแตกต�างกัน 

(c) ในระบบป�องกันสายส�งไฟฟ�าแรงสูง 115 kV จะต�องติดต้ัง primary pilot relaying 
systems จํานวน 1 ระบบ และ backup relaying system จํานวน 1 ระบบ 
Relay Line Terminal Utilizing Current  Differential Protection (Primary) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป8น 
primary pilot protection และมี time step distance protection scheme เป8น 
backup protection   
แต�ละ current differential relay system จะถูกออกแบบให�มี communication link ท่ี
สามารถรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ีปลายท้ังสองข�างของสายส�งเส�นท่ี
เกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�อย�างรวดเร็ว โดย communication 
link ดังกล�าวจะใช�เป8น fiber optic cable 
Distance Protection (Backup) 
ระบบการป�องกันแบบระยะทางหรือ Distance protection จะกําหนด protection zone 
เป8น 3 ระดับ โดยใน distance relay แต�ละชุดจะต�องมี timing relay สําหรับต้ังหน�วงเวลา
การสั่ง trip หากเกิด fault ใน zone 2 และ zone 3  
สําหรับการป�องกัน ground faults ต�องมี dual polarized directional overcurrent 
relay ชนิดเวลาผกผันกับกระแส (inverse time) ท่ีสามารถต้ังให�ทํางานแบบตัดทันทีได�ด�วย 
โดย directional overcurrent ground protection จะเป8น backup protection ให�กับ
ระบบส�งเม่ือเกิด ground fault ดังกล�าว 
นอกจากนี้ distance relay จะต�องมีฟxงก3ชัน out of step blocking รวมถึงติดต้ัง line 
fault locator ในตัว 
กรณีท่ีระบบมี impedance ratio (ZS /ZL) เท�ากับหรือมากกว�า 4 , backup protection 
จะใช�เป8น current differential protection scheme 
Current  Differential Protection (Backup) 
แต�ละ relay line terminal จะใช� current differential protection scheme เป8น 
backup protection และในแต�ละ current differential relay system จะใช� fiber optic 
cable เป8น communication link ในการรับ/ส�งสัญญาณปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�ท่ี
ปลายท้ังสองข�างของสายส�งเส�นท่ีเกิด fault ออกจากระบบพร�อมกัน (intertripping) ได�
อย�างรวดเร็ว 
ท้ังระบบ primary และ backup relaying system ต�องสามารถทําการ trip หรือ reclose 
circuit breaker แบบ three pole ได� โดยการ auto reclose จะต�องมี synchronism 
check relay ทํางานร�วมกับ recloser ในการ close circuit breaker 
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นอกจากนี้ ใน backup protection ต�องจัดให�มี direct transfer tripping system สําหรับ
สั่งปลด circuit breaker ตัวท่ีอยู�อีกปลายด�านหนึ่งของสายส�ง แบบทันที โดยใช� 
communication link เดียวกันกับใน backup protection 
Direct Transfer Tripping System 
ในระบบป�องกันสํารองจะต�องมี direct transfer tripping system สําหรับสั่งปลด circuit 
breaker ท่ีอยู�ห�างระยะไกลท่ีปลายอีกด�านหนึ่งของสายส�ง ให�ปลดออกจากระบบได�ทันที 
โดยใช� transfer trip transmitter จํานวน 1 ตัว 
Direct transfer tripping system จะถูกนําไปใช�งานกับระบบป�องกันดังนี้ 

- Breaker Failure Protection 
รีเลย3ป�องกัน Primary และ Backup จะต�องเป8นรีเลย3จากผู�ผลิตท่ีแตกต�างกัน 

 

ใน power generation system จะต�องมีการติดต้ังระบบรีเลย3ป�องกันสําหรับการเชื่อมต�อ
โรงไฟฟ�าเข�าในระบบ ท้ังนี้ กฟผ. ได�กําหนดรุ�นและชนิดของรีเลย3ใน “EGAT Accepted 
Relay List” เพ่ือให�ม่ันใจว�ารีเลย3ท่ี กฟผ. และโรงไฟฟ�าเลือกใช�งานในระบบป�องกันดังกล�าว 
จะสามารถทํางานเข�ากันได�  

CC7.3.2-S Circuit-breaker failure Protection 
เป8นระบบท่ีมีการติดต้ังรีเลย3เพ่ือตรวจจับการทํางานของ circuit breaker ซ่ึงไม�ทําการ trip 
ภายในเวลาท่ีกําหนดเม่ือเกิด fault ซ่ึงในระบบนี้จะมีวงจรการทํางานท่ีไปสั่ง trip circuit breaker 
ตัวอ่ืนๆทุกตัวท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือท่ีทําการแยกสายส�งท่ีเกิด fault ออกจากระบบ และต�องมี lockout 
relay ทําหน�าท่ีป�องกันไม�ให� circuit breaker reclose (automatic หรือ manual) จนกว�าจะมี
การ reset lockout relay ใหม� ในการตรวจจับ breaker failure จะใช� instantaneous 
overcurrent relays ทํางานร�วมกันกับ timing relays เพ่ือให�สามารถสั่งตัด circuit breaker ตัว
อ่ืนๆ ท่ีอยู�ระยะไกลได�ทันที (เฉพาะตัวท่ีเก่ียวข�องเท�านั้น) ท้ังนี้ รีเลย3ท่ีใช�ในงาน breaker failure 
protection นี้จะต�องแยกจากรีเลย3ในระบบป�องกันอ่ืนๆ 

CC7.3.3-S Pole-slipping and Loss of Excitation Protection 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดให�มีระบบป�องกันสําหรับ pole slipping และ loss of excitation 

CC7.3.4-S Metering System 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Metering System) ตามเง่ือนไข
ท่ีระบุใน CCA1-S เพ่ือวัดปริมาณพลังงานไฟฟ�าท่ีจําหน�ายเข�าระบบ 

CC7.3.5-S ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องติดต้ัง Fault Recording System (FRS) เพ่ือใช�ในการวิเคราะห3หา
เหตุผิดปกติ ท้ังนี้ กฟผ. ได�กําหนดรุ�นและชนิดของ FRS ใน “EGAT Accepted FRS List” เพ่ือให�
ม่ันใจว�าอุปกรณ3ท่ี กฟผ. และโรงไฟฟ�าเลือกใช�งานในระบบดังกล�าว จะสามารถทํางานเข�ากันได� 

CC7.3.6-S ค�าเวลาท่ีใช�ในระบบ FRS ต�องถูกควบคุมให�ใกล�เคียงกับ Standard Time ให�มากท่ีสุด โดยมีการ
ส�งสัญญาณปรับเทียบเวลา (time synchronization signal) จากชุดรับสัญญาณเวลาระบบ 
global positioning system (GPS) 
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CC8-S ข�อกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร 
  
CC8.1-S อุปกรณ3ส่ือสารของโรงไฟฟ�า 

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดให�มีระบบสื่อสารเพ่ือใช�ในงานระหว�างโรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/
ผู�เชื่อมต�อ และระบบไฟฟ�าของ กฟผ. ผ�านเครือข�ายระบบสื่อสาร ซ่ึงต�องเป8นไปตามข�อกําหนด
ต�างๆ ดังนี้ 

CC8.1.1-S ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดให�มีช�องทางการสื่อสารข�อมูลระหว�างโรงไฟฟ�าและศูนย3ควบคุม
ระบบไฟฟ�าด�วยระบบ Real-time โดยติดต้ัง Remote Terminal Unit (RTU) ท่ีใช�กับ Protocol 
ท่ีได�รับการยอมรับจาก กฟผ. จํานวนไม�น�อยกว�า 2 port (ไม�น�อยกว�า 2 IP Address) ซ่ึงสามารถ
ทํางานร�วมกับระบบ Redundant Master System ของแต�ละ Control Center โดย RTU จะทํา
หน�าท่ีรับส�งข�อมูลเพ่ือให� EGAT Control Center (NCC, BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและ
ควบคุมการทํางานของโรงไฟฟ�า และจะต�องทําการเชื่อมโยงต�อเข�ากับระบบของ กฟผ. โดยจุด
เชื่อมต�อเข�าระบบของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมต�อนั้นให�เป8นไปตามข�อกําหนดเก่ียวกับระบบสื่อสาร 
เพ่ือการส�งสัญญาณข�อมูลของโรงไฟฟ�ามายังศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า ตามแบบเลขท่ี DW-COM-
D01-001-SPP-03 revision 0001 สําหรับ RTU แบบ IP ตามท่ีระบุใน CCA3-S  

CC8.1.2-S การไฟฟ�าไม�อนุญาตให�มีรูปแบบ Automatic Reclosing Scheme เชื่อมโยงกับระบบของการ
ไฟฟ�า และ ผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็กจะต�องจัดให�มีช�องสัญญาณสําหรับระบบ Direct Transfer Trip 
(DTT) ระหว�างโรงไฟฟ�าของผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็กและการไฟฟ�า ตามความจําเป8นในการใช�งาน 
เนื่องจาก Automatic Reclosing Schemes ของการไฟฟ�าจะมี Automatic Reclosing ท่ีระบบ
สายส�งและระบบสายป�อนอากาศ ดังนั้น ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องแน�ใจว�าสวิทซ3ตัดตอน
อัตโนมัติของ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะปลดการจ�ายไฟออกก�อนท่ี Automatic Reclosing ของ
การไฟฟ�าจะทํางาน เพ่ือป�องกันการเกิดสภาวะ Out of Synchronism หากการพิจารณาเห็นควร
ต�องปรับปรุงวิธีการ Reclosing หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ3 เช�น อุปกรณ3 Direct Transfer Trip ระหว�าง
โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ และการไฟฟ�าตามความเหมาะสม เป8นต�น ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อจะต�องยอมรับและปฏิบัติตาม การไฟฟ�าจะไม�รับผิดชอบความเสียหายต�อผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อเนื่องจากการ Reclosing นี้ 

CC8.1.3-S ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู� เชื่ อมต�อ ต�อง ติด ต้ังช�องทางการการสื่อสารด�วยเสียงสนทนา (Voice 
communication) สําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ กฟผ. ดังนี้ 

(a) ต�องมีระบบ Party line จะติดต้ังท่ีห�องควบคุมของโรงไฟฟ�า เพ่ือใช�ติดต�อกับ operator 
ของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�าและสถานีไฟฟ�าแรงสูงใกล�เคียง 

(b) ต�องเชื่อมต�อชุมสายโทรศัพท3 (PABX) ของโรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ และ กฟผ. 
เข�าด�วยกัน  โดยมีจํานวนไม�น�อยกว�า 3 วงจร (รูปแบบของสัญญาณจะต�องเป8นไปตาม
สัญญาณมาตรฐานในระบบโทรศัพท3ท่ัวไป) ซ่ึงผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จะต�องจัดให�มีเลข
หมายโทรศัพท3ต�อไปนี้ 
•    เลขหมายจากชุมสายของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ สําหรับ Operator ท่ีห�องควบคุมของ

โรงไฟฟ�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ เพ่ือติดต�อกับศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า จํานวน 1 เลข
หมายสําหรับแต�ละห�องควบคุม 
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•    เลขหมายจากชุมสายของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับต�อ
เครื่อง Fax ท่ีห�องควบคุมของโรงไฟฟ�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

•    ระบบโทรศัพท3จากผู�ให�บริการสาธารณะ จํานวน 1 เลขหมาย สําหรับแต�ละห�องควบคุม
ของโรงไฟฟ�าผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

CC8.1.4-S ความพร�อมใช�งานได�ของระบบส่ือสาร 
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องดูแลให�ค�าความพร�อมใช�งานได�ของระบบสื่อสารท่ีกล�าวมาข�างต�น มี
ค�าไม�ต่ํากว�า 99.9% ของเวลาใช�งาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟ�าของ
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเกิดขัดข�อง และไม�ได�รับการแก�ไขหลังจากได�รับเอกสารแจ�งเตือนจาก 
กฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อได�แจ�งแผนการดําเนินการแก�ไขให� 
กฟผ. พิจารณา และ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกล�าวแล�ว แต�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อไม�ดําเนินการ
แก�ไขให�แล�วเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิท่ีจะเข�าไปดําเนินการแก�ไขปรับปรุง โดยผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อจะต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

CC8.2-S ข�อมูลและการแสดงผล 
CC8.2.1-S เพ่ือให�สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ�าได�อย�างมีประสิทธิภาพ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�

เชื่อมต�อ ต�องจัดหาและติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ�า (Power quality meter) ท่ีมีคุณสมบัติ
เป8นไปตามข�อกําหนดของ กฟผ. ณ ตําแหน�งจุดเชื่อมต�อของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ  
ดังนั้นผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องจัดหา ออกแบบ และติดต้ังระบบ Monitoring Systems 
สําหรับเก็บบันทึกข�อมูลคุณภาพไฟฟ�า ซ่ึงได�แก�ข�อมูล แรงดันไฟฟ�า, กระแสไฟฟ�า, ความถ่ีไฟฟ�า, 
กําลังไฟฟ�า, ตัวประกอบกําลัง, THDv, THDi, Pst และ Plt เป8นต�น โดย กฟผ. จะต�องสามารถ
เรียกดูข�อมูลคุณภาพไฟฟ�าในรูปแบบเวลาจริง (Real Time) ผ�านระบบสื่อสาร ซ่ึงผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อเป8นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายดังกล�าวท้ังหมด 

CC8.2.2-S ข�อมูลแสดงผลจะแสดงบนระบบคอมพิวเตอร3ควบคุมของศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�าและศูนย3การ
ไฟฟ�าฝ,ายจําหน�ายกรณีเชื่อมโยงเข�าระบบของการไฟฟ�าฝ,ายจําหน�าย เท�านั้น ห�ามมิให�มีระบบการ
แสดงข�อมูลแยกเป8นเอกเทศ โดยข�อมูลท่ีส�งมายังศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า ประกอบด�วย 

(a) Active Power (MW) 
(b) Reactive Power (MVAr)  
(c) Voltage (kV) 
(d) Status ของ Circuit Breaker ท้ังหมด ท่ีเชื่อมโยงระหว�างโรงไฟฟ�าของ SPP กับ การไฟฟ�า 
(e) Status ของ Ground Disconnecting Switch 
(f) Status ของ Generator Circuit Breaker ตามสัญญา 
(g) ข�อมูลอ่ืนๆ ท่ี กฟผ. จําเป8นต�องใช�ในการควบคุมระบบไฟฟ�า 

CC8.2.3-S ผู�เชื่อมต�อ/ผู�ขอเชื่อมต�อ ท่ีใช�พลังงานแสงอาทิตย3หรือพลังงานลมผลิตไฟฟ�า ต�องจัดทําการ
พยากรณ3กําลังผลิตไฟฟ�า และติดต้ังอุปกรณ3สําหรับจัดส�งข�อมูลกําลังผลิตไฟฟ�าท่ีพยากรณ3ได�
รวมถึงข�อมูลท่ีใช�ในการพยากรณ3 เช�นความเข�มแสงอาทิตย3 หรือ ความเร็วลม เป8นต�น เป8นราย 15 
นาที เพ่ือให� กฟผ. สามารถเรียกดูข�อมูลดังกล�าวได�ตามท่ีร�องขอ 

CC8.3-S (a) Voltage Transformer (VT), Current Transformer (CT) และ Transducer ให�ติดต้ัง VT 
และ CT ท่ีมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวกลบศูนย3จุดห�า ( ±0.5%) 
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สําหรับแต�ละ Feeder รวมท้ังติดต้ัง Transducer สําหรับข�อมูลตาม CC8.1-S โดยชนิดของ 
Transducer นั้นให�ใช�ชนิด Output 4-20 mA หรือ Output ±1 mA ซ่ึงข้ึนอยู�กับตําแหน�ง
การติดต้ังอุปกรณ3ว�าอยู�ในโรงไฟฟ�าหรือสถานีไฟฟ�า โดย Transducer ต�างๆ ต�องมี
มาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม�เกินร�อยละบวกลบศูนย3จุดสาม ( ±0.3%) 

(b) Watt/Var Transducers แต�ละ watt/var transducer จะถูกติดต้ังรวมในชุดเดียวกัน โดย
แต�ละ transducer จะเป8นแบบ 3 เฟส 4 สาย วัดได� 2 สัญญาณ และถูกออกแบบให�ใช�กับ
การวัดและส�งข�อมูลทางไกล 

  
CC9-S ข�อกําหนดของการควบคุมแรงดัน (kV Control) 
  

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดเตรียมความพร�อมในการควบคุมแรงดันแก�ศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า 
โดยจะต�องจัดเตรียมการควบคุมแรงดันไว�อย�างน�อย 4 Mode ดังนี้ 

CC9.1-S Remote High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันด�าน High Side ของ 
Generator Transformer โดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ SCADA โรงไฟฟ�าจะต�อง
จัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ Digital ให�ครอบคลุมการใช�งาน และ
ระบบสื่อสารจะต�องมีท้ัง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA 

CC9.2-S Remote High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ด�าน High Side ของ 
Generator Transformer โดยศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ SCADA โรงไฟฟ�าจะต�อง
จัดเตรียม Point Control And Monitor ท้ัง Analog และ Digital ให�ครอบคลุมการใช�งาน และ
ระบบสื่อสารจะต�องมีท้ัง Primary และ Backup ตามมาตรฐานของระบบ SCADA 

CC9.3-S Local High Side Voltage Control คือการควบคุมแรงดันด�าน High Side ของ Generator 
Transformer โดยโรงไฟฟ�า ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทําให�ระบบสื่อสารหรือ
อุปกรณ3ต�าง ๆ ท่ีใช�เชื่อมต�อระหว�างศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า กับ โรงไฟฟ�าใช�งานไม�ได� โรงไฟฟ�า
จะต�องสามารถควบคุมแรงดันด�าน High Side ของ Generator Transformer โดยโรงไฟฟ�าเอง 
โดยรับคําสั่งการจาก ศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ Voice Communication หรืออ่ืนๆ ตาม
มาตรฐานของระบบสื่อสาร 

CC9.4-S Local High Side MVAR Control คือการควบคุม Reactive Power ด�าน High Side ของ 
Generator Transformer โดยโรงไฟฟ�า ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุอันสุดวิสัย ทําให�
ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ3ต�างๆ ท่ีใช�เชื่อมต�อระหว�างศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า กับ โรงไฟฟ�าใช�งาน
ไม�ได� โรงไฟฟ�าจะต�องสามารถควบคุม Reactive Power ด�าน High Side ของ Generator 
Transformer โดยโรงไฟฟ�าเอง โดยรับคําสั่งการจาก ศูนย3ควบคุมระบบไฟฟ�า ผ�านระบบ Voice 
Communication หรือ อ่ืนๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร 
 

 ในกรณีท่ีใช� Voltage Droop สําหรับระบบควบคุม kV Control โรงไฟฟ�าต�องใช� Voltage Droop 
ถ�ามี Generating Unit หรือโรงไฟฟ�ามากกว�า 1  Unit ข้ึนไปท่ีเชื่อมต�อเข�ากับบัสหรือระบบส�ง    
โดย Voltage Droop นี้ต�องสามารถเพ่ิม-ลด MVar ในทิศทางเดียวกัน และปรับให� MVar  ของแต�
ละ Unit มีความสมดุล (Balance) ตามค�าท่ีระบุใน Capability Curve 
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CCA1-S ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Metering System) 
  

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องเป8นผู�ดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า
และอุปกรณ3ประกอบ รวมท้ังบํารุงรักษาให�ระบบทํางานอย�างถูกต�องตามข�อกําหนด
ตลอดเวลาท่ีมีการซ้ือขายและ/หรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ�าผ�านจุดเชื่อมต�อ โดยมี
รายละเอียดตามข�อกําหนดนี้ ท้ังนี้ตําแหน�งท่ีติดต้ังมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าจะต�องสามารถเข�า
ไปตรวจสอบและอ�านค�าพลังงานไฟฟ�าได�สะดวก ท้ังนี้ระบบมาตรวัดไฟฟ�า ต�องประกอบด�วย 

CCA1.1-S ความต�องการท่ัวไป (General Requirement) 
(a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าเพ่ือการซ้ือขาย ใช�สําหรับวัดพลังงานไฟฟ�าท่ีซ้ือขาย หรือ

ไหลผ�าน ณ จุดเชื่อมต�อระหว�างระบบไฟฟ�าของ กฟผ. กับระบบไฟฟ�าของผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

(b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าเพ่ือการซ้ือขายของแต�ละวงจร ต�องประกอบด�วย 2 ระบบ
เพ่ือเป8นการสํารอง ได�แก� ระบบมาตรวัดฯหลัก (Main Metering Equipment) และ 
ระบบมาตรวัดฯรอง (Backup Metering Equipment) 

(c) ระบบมาตรวัดฯหลัก และ ระบบมาตรวัดฯรอง ต�องเป8นอิสระต�อกัน  
(d) ต�องไม�มีอุปกรณ3อ่ืนนอกเหนือจากอุปกรณ3ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ติดต้ังอยู�

ภายในวงจรของระบบมาตรวัดฯหลัก  
(e) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าและอุปกรณ3ประกอบทุกหน�วย ท่ีติดต้ังอยู�ในระบบมาตรวัดฯ

หลักและระบบมาตรวัดฯรอง จะต�องรองรับการสื่อสารข�อมูลจากระบบ Software 
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟ�า กฟผ. (EGAT Automatic Meter 
Reading (AMR) System)  ท้ังนี้มาตรวัดฯและอุปกรณ3ประกอบ จะต�องได�รับการ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. ก�อน 

CCA1.2-S Instrument Transformers เพ่ืออ�านค�ากระแสและแรงดันไฟฟ�า ส�งไปให� มาตรวัดหลัก 
(main energy meter) และ มาตรวัดรอง (backup energy meter) ต�องติดต้ังครบท้ังสาม
เฟสพร�อม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้ 

(a) หม�อแปลงกระแส (Current Transformer, CT) 
• CT แต�ละหน�วย ต�องประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ     

มาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ 
• ความแม�นยําของ CT ท้ัง 2 แกน ต�องเป8นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน Class 0.2S ของ

มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ท่ีเทียบเท�ากันซ่ึงเป8นฉบับล�าสุดท่ีประกาศใช�งาน ณ 
เวลานั้น 

• กระแสพิกัดทางด�านแรงตํ่าของ CT ท้ัง 2 แกน ต�องเท�ากับกระแสพิกัดของ มาตร
วัดพลังงานไฟฟ�า 

• Burden: ต�องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัดท่ีใช�งาน Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 
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(b) หม�อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)   
• ต�องเป8นชนิด Inductive Voltage Transformer  แต�ละหน�วย ต�องประกอบด�วย

ชุดขดลวด 2 ชุด (2windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตร
วัดรองตามลําดับ 

• ความแม�นยําของชุดขดลวด VT ท้ัง 2 ชุด ต�องเป8นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน Class 
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI 
C93.1 หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ท่ีเทียบเท�ากันซ่ึงเป8นฉบับล�าสุดท่ีประกาศใช�
งาน ณ เวลานั้น 

• แรงดันพิกัดทางด�านแรงตํ่าของ VT ท้ัง 2 แกน ต�องเท�ากับแรงดันพิกัดของ   
มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 

• Burden: ต�องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัดท่ีใช�งาน Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 

CCA1.3-S มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
(a) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า แต�ละหน�วยต�องเป8นชนิดอิเลคทรอนิกส3 รองรับการวัดวงจร 

ไฟฟ�าประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟ�าได�ท้ัง 
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy) 

(b) ความแม�นยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า สําหรับ Active Energy ต�องเป8นไป
ตามท่ีกําหนดไว�ใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ท่ี
เทียบเท�ากันซ่ึงเป8นฉบับล�าสุดท่ีประกาศใช�งาน ณ เวลานั้น ส�วน Reactive Energy 
ต�องมีความแม�นยําไม�น�อยกว�า Class 0.5 

มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ต�องสามารถวัดค�า ประมวลผล และบันทึกข�อมูลพลังงานไฟฟ�าแยก
ตามอัตราค�าไฟฟ�า (Time of Use, TOU) ได�ไม�ตํ่ากว�า 4 อัตรา  สามารถบันทึกข�อมูลการวัด
ประเภท Load Profile รายคาบ 1 นาที และ 15 นาที (Energy/demand) รวมท้ังค�า
พลังงานไฟฟ�ารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy) และความต�องการใช�
ไฟฟ�าสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate 

CCA1.4-S Time synchronization 
เวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าท่ีติดต้ังใช�งานทุกหน�วย จะถูกควบคุม (Synchronize) ให�มี
ความแม�นยําใกล�เคียงกับเวลามาตรฐานมากท่ีสุด ท้ังนี้ต�องติดต้ังระบบต้ังเวลาของมาตรวัด
พลังงานไฟฟ�า โดยใช�แหล�งเวลามาตรฐานอ�างอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับ
สัญญาณนาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock 
Receiver) ท่ีติดต้ังไว�บริเวณใกล�เคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ�านั้นๆ 

CCA1.5-S การบันทึกข�อมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าแต�ละหน�วย ต�องมีการบันทึกข�อมูลในหน�วยความจําดังนี้ 

(a) ข�อมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 15 นาที ประกอบด�วยข�อมูล 
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ Import) 
ค�าแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางด�านแรงตํ่า (L-N) ท้ัง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn) 
และค�ากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซ่ึงสามารถเลือกบันทึกได�ท้ังด�านแรงสูงหรือแรง
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ตํ่า (Ia, Ib, Ic) ท้ังนี้จะต�องเก็บข�อมูลไว�ในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าได�ไม�ตํ่ากว�า 3 
เดือน 

(b) ข�อมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถ�าจําเป8นต�องใช�งาน) ประกอบด�วย
ข�อมูล Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ 
Import) ท้ังนี้จะต�องเก็บข�อมูลไว�ในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าได�ไม�ต่ํากว�า 45 วัน 

(c) ข�อมูลประเภท ค�าพลังงานไฟฟ�ารายเดือนหรือรอบ Billing  (Monthly/billing 
Energy) และความต�องการใช�ไฟฟ�าสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum 
Demand)  แยกตาม TOU Rate จะต�องเก็บข�อมูลไว�ในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าได�ไม�
ตํ่ากว�า 1 ป� (12 เดือน) 

(d) การบันทึกข�อมูลข�างต�น จะต�องได�รับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. ก�อน ท้ังนี้เพ่ือให�
ม่ันใจว�า มีข�อมูลเหมาะสมและเพียงพอต�อการใช�งานสําหรับบริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 

CCA1.6-S การส่ือสารข�อมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
(a) ระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟ�าของ กฟผ. (EGAT Automatic Meter Reading (AMR) 

System) จะต�องสามารถสื่อสารกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าได�ทุกหน�วย เพ่ือ
วัตถุประสงค3การรวบรวมข�อมูลท่ีบันทึกไว�ในมาตรวัดฯ และ/หรือ การตรวจสอบการ
ทํางานของมาตรวัดฯ ผ�านเครือข�ายสื่อสารจากระยะไกล 

(b) ระบบสื่อสารข�อมูลสําหรับ EGAT AMR System ประกอบด�วย ระบบสื่อสารหลัก 
(Main Data Collection Path) ต�องเป8นระบบ IP-based (TCP/IP) ซ่ึงจะสื่อสารผ�าน 
Ethernet Port ของมาตรวัด และระบบสื่อสารสํารอง (Backup Data Collection 
Path) จะเป8นระบบสื่อสารอ่ืนท่ีสื่อสารผ�าน Serial Port (RS-485/RS-232) ของมาตร
วัด ซ่ึงระบบสื่อสารสํารองต�องเป8นระบบท่ีมีความเชื่อถือได�สูง ผ�านการตกลงและ
ยอมรับท้ังจาก กฟผ. และ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

(c) อุปกรณ3สื่อสารท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด ข้ึนอยู�กับความเหมาะสมของระบบสื่อสารท่ีใช� และ
ต�องได�รับความเห็นชอบจาก กฟผ. 

CCA1.7-S Loss-of Potential Alarm 
แต�ละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ต�องมี loss of potential alarm ไว�สําหรับ
ติดตามความพร�อมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร 

CCA1.8-S Test Switches 
แต�ละมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าและแต�ละ watt/var transducer ต�องมี test switch แยกจาก
กัน เพ่ือใช�ในการทดสอบการทํางานของอุปกรณ3ดังกล�าวร�วมกับ external source หรือ CT 
/ VT (ใช� multipole test plug) 

CCA1.9-S Power Supply for Metering Equipment 
โรงไฟฟ�าต�องจัดเตรียมแหล�งจ�ายไฟเสริม (auxiliary power supply) ท่ีม่ันคงน�าเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณ3ในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า เพ่ือให�ม่ันใจว�ามาตรวัดพลังงานไฟฟ�า
ทุกตัวจะทํางานได�อย�างถูกต�องในทุกช�วงเวลา 

  
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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ประเภท  SPP Firm  :  ระดับแรงดัน  ……… KV 
ชื่อบริษัท ……………………………………………………………………………………………………..…................................................ 
ที่อยู� เลขที…่………........……หมู�……….....…ถนน…………………............………...ตําบล/แขวง………………................…..…… 
อําเภอ/เขต…………………...........…………จังหวัด…………..........………………รหัสไปรษณีย3…….....................………………… 
โทรศัพท3 …………....…............……….……โทรสาร …………....………………................................………………………….….…… 
 

  1. ข�อกําหนดอุปกรณ3ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Revenue Meter) : 
�  Main Meter :  จํานวน…………….ชุด 

  ยี่ห�อ…………………………………………รุ�น………………………………………… 
�  Backup Meter :.จํานวน…………..ชุด 

  ยี่ห�อ…………………………………………รุ�น………………………………………… 
        �  เป8นชนดิ 3 Phase 4 Wires High Precision Energy Meter     
              Accuracy Class : 
  � 0.2S (ศูนย3จุดสองเอส) สําหรับ kWh  
            � 0.5 (ศูนย3จุดห�า) สําหรับ kvarh  
            � สามารถวัดพลังงานไฟฟ�าได�ทั้ง Import, Export (kWh & kvarh) 
      � มีคุณสมบัติเป8นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบได�ไม�ต่าํกว�านี ้
        � มี Communication port สําหรับสื่อสารข�อมูล 
  � LAN  � RS485/232 
 

  2. Remote Meter Reading : ติดตั้ง และดาํเนินการให�สามารถ เก็บบันทึก พิมพ3 และรับส�งข�อมูลซ้ือ ขายพลังงาน 
ไฟฟ�ากับส�วนกลาง กฟผ. ได� 

2.1  Modem, 3G, 4G Modem      ยี่ห�อ…………………………..……   รุ�น…………………………… 

         ชนิด       � Internal    � External         

2.2  เลขหมายโทรศัพท3พร�อมระบบป�องกัน Surge สําหรับ Modem ที่ผ�านการตรวจสอบจาก กฟผ. 
                          � Main Meter………………………..... � Backup Meter……………………........... 
2.3  LAN IP address : 
                          � Main Meter………………………..... � Backup Meter……………………........... 

Check Sheet ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 

  3. ระบบ Power Supply : เป8นระบบจ�าย (Power Supply) สําหรับระบบมาตรวัดมีระบบที่สามารถป�องกันไม�ให�
ระบบมาตรวัดหยุดทํางานขณะจ�ายไฟ และสามารถสาํรองไฟฟ�าได�กรณี Power Supply หลักขัดข�อง 

ระบบจ�าย (Power Supply ) ที่มีคือ 
� Main Power Supply (Voltage DC)  
� Backup Power Supply (Voltage AC) 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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  4. ข�อกําหนดอุปกรณ3ประกอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Instrument Transformer) 
4.1 Current transformer ( CT ) : 

� แยก Secondary core  สําหรับ  Main / Back up Revenue Meter  
� CT  ratio จะต�องกําหนดให�เหมาะสมกับ Max. Demand ที่เสนอขาย 

Max. Demand………………………..MW. 
CT. ratio…………………………………. 

Accuracy Class            =…….……. (ตาม IEC 61869) 
Burden                       =…….…….VA   

� ติดตั้งครบทั้งสามเฟส 
� Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2  
� ขดลวดชุดที่ใช�กับระบบมาตรวัดหลักต�องไม�ต�อร�วมกับอุปกรณ3อ่ืนที่ไม�เก่ียวข�องกับการวัด

ซ้ือขายไฟฟ�า 
4.2 Inductive Voltage Transformer / Voltage Transformer (IVT / VT ) : 

Accuracy Class           =…….……(ตาม IEC 61869) 
Ratio  =…….…… 
Burden                       =…….…… VA   

� ต�อแยก MCB ขนาดเหมาะสมทีต่�นทางสําหรับ Main / Back up Meter 
� ติดตั้งครบทั้งสามเฟส 
� Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2  
� ขดลวดชุดที่ใช�กับระบบมาตรวัดหลักต�องไม�ต�อร�วมกับอุปกรณ3อ่ืนที่ไม�เก่ียวข�องกับการวัด

ซ้ือขายไฟฟ�า 
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 อ่ืนๆ........... 
ยี่ห�อ         …………….......... ……………...... …………………… 
รุ�น/ขนาด   …………….......... ……………...... …………………… 

4.5 Test  Switch :  
�  รายละเอียดของอุปกรณ3 เช�น ยี่ห�อ,รุ�น, specification, Schematic ของ Test  Switch  

�  ยี่ห�อ……………………………. 
�  รุ�น……………………………… 

4.6 ติดตั้ง Software เรียกอ�านข�อมูลเพ่ือการซื้อขายไฟฟ�า :  
�  มีการติดตั้ง Software เรียกอ�านจากตัวมาตรวัด : ชื่อ Software/Version..................................... 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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6. รายการเอกสารประกอบการพิจารณา :  ที่ส�งมาด�วย     จํานวน…………….แผ�น 
�  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 :ที่ส�งให� กฟผ. เป8น 
� พิมพ3เป8น Hard Copy  
� เป8น CAD File  
� Drawing : ประกอบด�วย 

� แผนที่ที่ตัง้โรงไฟฟ�า 
� Single or  Three Line Diagram ของโรงไฟฟ�าที่เชื่อมต�อเข�ากับระบบจ�ายไฟฟ�าหลัก 
� Schematic Diagram ของ Metering System 
� Wiring Diagram ของ Metering System  
� อ่ืนๆ ที่จําเป8นในการประกอบการพิจารณาระบบ Metering 

Junction Box : 
� Schematic Diagram ของ Junction Box : for CT & VT 
� Wiring Diagram ของ Junction Box : for CT & VT 
� รายละเอียดของอุปกรณ3ใน Junction Box เช�น ยี่ห�อ,รุ�น Terminals,MCB เป8นต�น 
� ยี่ห�อ................................................. 
� รุ�น.................................................... 
 

 

5. ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าสําหรับ Generator Unit : (สําหรับ SPP Firm เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา) 
 Generator Unit Meter (ติดตัง้เฉพาะ Main) จํานวน...................ชุด 
 ยี่ห�อ........................................................รุ�น........................................ 

�  เป8นชนิด High Precision Energy Meter 3 Phase 4  Wires 
�  Accuracy Class 0.2S (ศูนย3จดุสองเอส) สําหรับ kWh 
�  Accuracy Class 0.5 (ศูนย3จุดห�า) สําหรับ kvarh 
�  สามารถวัดพลังงานไฟฟ�าได�ทั้ง Import , Export (kWh& kvarh) 
�  มีคุณสมบัติเป8นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี ้
�   มี Communication port และระบบสื่อสารข�อมูลและส�งข�อมูลพลังไฟฟ�ากับส�วนกลาง กฟผ. ได� 

ช่ือผู�กรอกข�อมูล ……………………………………………… วัน เดือน ป� ท่ีกรอกข�อมูล………........................... 
โทร................................................................. 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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CCA2-S: ข�อมูลในการขอเช่ือมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
 
ข�อมูลผู�ขอเช่ือมต�อ 
1.  ชื่อเต็มของผู�ขอ (บริษัท)  

  

 

 
2.  ท่ีอยู�ของผู�ขอ หรือในกรณีของบริษัท ให�ใช�ท่ีอยู�ของท่ีต้ังของสํานักงานท่ีจดทะเบียนแล�ว หรือ               

สํานักงานใหญ�  

 

 

 

 
3.  หมายเลขโทรศัพท3  

  
4.  หมายเลขโทรสาร  

  
5.  ชื่อผู�ติดต�อ  

  
6.  ท่ีอยู�ของผู�ติดต�อ (หากต�างจากข�อ 2 )  

 

 

 

  
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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ข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

กําหนด เดือน / ป� การเชื่อมต�อ :    

วันเริ่มต�นส�งกระแสไฟฟ�า เดือน/ป� :   

กําลังการผลิตสูงสุดท่ีจ�ายเข�าระบบส�ง (MW / MVAr) :   

กําลังการผลิตปกติท่ีจ�ายเข�าระบบส�ง (MW / MVAr) :   

กําลังการผลิตน�อยสุดท่ีจ�ายเข�าระบบส�ง (MW / MVAr) :   

ความต�องการพลังไฟฟ�าสํารอง ท่ีขอใช�จากการไฟฟ�า (MW / MVAr) :   

จํานวนวงจรท่ีต�องการต�อเชื่อม (ความน�าเชื่อถือได�) :  

แผนท่ีและแผนภูมิของโรงไฟฟ�า (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีต้ังของโรงไฟฟ�า พร�อมท้ังค�าพิกัด latitude และ longitude ของ 

Switchyard หน�าโรงไฟฟ�า 

(b) สถานท่ีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและจุดเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า

รวมถึงแผนท่ีการเชื่อมโยงเบ้ืองต�นจาก Switchyard หน�าโรงไฟฟ�า ถึง สถานีไฟฟ�าแรงสูง 

กฟผ. และระยะทางตามแนวสายไฟฟ�า 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟ�า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟ�า และระบบป�องกัน 

(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมต�อกับระบบของการไฟฟ�า 

 
กฟผ. มีสิทธิขอข�อมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเป8น และผู�ยื่นคําร�องจะต�องให�ข�อมูลดังกล�าวทันที และผู�ท่ีขอ
เชื่อมต�อจะถูกบังคับให�ต�องปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ีกําหนด และ
ต�องให�ข�อมูลตามข�อกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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CCA2.1-S: ข�อมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าท่ีใช�เครื่องกําเนิดไฟฟ�าแบบซิงโครนัส) 
 
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       



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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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) 

      



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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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 § :       

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
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แบบจําลอง Generator / Excitation System / Governor 
GENERATOR Model 

 
ตัวอย�าง Salient Pole Generator Model 

 

 
Saturation Factor (S) for Generator Data
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ตัวอย�าง Round Rotor Generator Model 

 
EXCITATION SYSTEM Model 

 
ตัวอย�าง IEEE Type AC4 Excitation System Model 
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ตัวอย�าง IEEE Type AC4 Excitation System Parameters 

 
แบบจําลอง Excitation System ท่ีมีใช�ในโปรแกรม 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 Modified 1981 IEEE type ST2 excitation system model. 
EXST3 1981 IEEE type ST3 excitation system model. 
IEEET1 1968 IEEE type 1 excitation system model. 
IEEET2 1968 IEEE type 2 excitation system model. 
IEEET3 1968 IEEE type 3 excitation system model. 
IEEET4 1968 IEEE type 4 excitation system model. 
IEEET5 Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model. 
IEEEX1 1979 IEEE type 1 excitation system model and 1981 IEEE type DC1 model. 
IEEEX2 1979 IEEE type 2 excitation system model. 
IEEEX3 1979 IEEE type 3 excitation system model. 
IEEEX4 1979 IEEE type 4 excitation system, 1981 IEEE type DC3 and 1992 IEEE type 

DC3A models. 
IEET1A Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model. 
IEET1B Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model. 
IEET5A Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model. 
IEEX2A 1979 IEEE type 2A excitation system model. 
SCRX Bus or solid fed SCR bridge excitation system model. 
SEXS Simplified excitation system model. 
URST5T IEEE proposed type ST5B excitation system. 
BBSEX1 Brown-Boveri static excitation system model. 
BUDCZT Czech proportional/integral excitation system model. 
CELIN ELIN brushless excitation system model. 
EMAC1T AEP Rockport excitation system model. 
ESURRY Modified IEEE Type AC1A excitation model. 
EXNEBB Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NEBB (NVE). 
EXNI Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NI (NVE). 
IVOEX IVO excitation system model. 
OEX12T Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with continuous and bang 

bang terminal voltage limiter. 
OEX3T Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with semicontinuous and 

acting terminal voltage limiter. 
REXSYS General purpose rotating excitation system model. 
REXSY1 General purpose rotating excitation system model. 
URHIDT High dam excitation system model. 
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GOVERNOR Model 

 
ตัวอย�าง IEEE Type 1 Speed Governor Model 

 
ตัวอย�าง IEEE Type 1 Speed Governor Parameters 

 
แบบจําลอง Turbine Governor ท่ีมีใช�ในโปรแกรม 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 Gas turbine-governor model. 
GASTWD Gas turbine-governor model. 
GGOV1 GE general purpose turbine-governor model. 
HYGOV Hydro turbine-governor model. 
IEEEG1 1981 IEEE type 1 turbine-governor model. 
IEEEG2 1981 IEEE type 2 turbine-governor model. 
IEEEG3 1981 IEEE type 3 turbine-governor model. 
IEESGO 1973 IEEE standard turbine-governor model. 
PIDGOV Hydro turbine and governor model. 
SHAF25 Torsional-elastic shaft model for 25 masses. 
TGOV1 Steam turbine-governor model. 
TGOV2 Steam turbine-governor model with fast valving. 
TGOV3 Modified IEEE type 1 turbine-governor model with fast valving. 
TGOV5 Modified IEEE type 1 turbine-governor model with boiler controls. 
WEHGOV Woodward electronic hydro governor model. 
WESGOV Westinghouse digital governor for gas turbine. 
WPIDHY Woodward P.I.D. hydro governor model. 
BBGOV1 Brown-Boveri turbine-governor model. 
HYGOV2 Hydro turbine-governor model. 
IVOGO IVO turbine-governor model. 
TURCZT Czech hydro or steam turbine-governor model. 
URCSCT Combined cycle, single shaft turbine-governor model. 
URGS3T WECC gas turbine governor model. 
WSHYDD WECC double derivative hydro governor model. 
WSHYGP WECC GP hydro governor plus turbine model. 
WSIEG1 WECC modified 1981 IEEE type 1 turbine-governor model. 
HYGOVM Hydro turbine-governor lumped parameter model. 
HYGOVT Hydro turbine-governor traveling wave model. 
TGOV4 Modified IEEE type 1 speed governing model with PLU and EVA. 
TWDM1T Tail water depression hydro governor model 1. 
TWDM2T Tail water depression hydro governor model 2. 
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CCA2.2-S: ข�อมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย3) 
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 on-
site 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)    

Extending Table 
as appropriate 

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

      

Conductor type (Al, Cu, etc)       
Number of conductors per circuit       
Number of circuits       
Charging capacitance (micro F/km)       
Positive sequence resistance (Ri : Ohm/km)       
Positive sequence reactance (Xi : Ohm/km)       

C. Data of each Step-up or Pad-Mounted Transformer 
Note: These are typically two-winding air-cooled transformers. 
 - Transformer Rating:   MVA 
 - Nominal Voltage for each winding (Low/High):   /   kV 
 - Winding Connections: (Low/High):   /   kV 
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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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CCA2.3-S: ข�อมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าพลังงานลม) 
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. 

 

ส่ิงแนบ  ๑ 
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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  



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-28 
 

 - 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  Amps 
Duration of inrush / starting current  ms 

Starting / paralleling frequency  Hz 
Power factor on starting   

Reactive power demand at zero output (no load)  kVAr 
 

Give details of reactive power compensation to be installed 
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Wind Turbine Generator transformer 
This is the transformer that connects a Wind Turbine Generator with the internal Wind 

Farm Power Station network. 
 

Rating of Wind Turbine Generator transformer  MVA or kVA 
Wind Turbine Generator transformer voltage 

ratio 
 kV 

Wind Turbine Generator transformer impedance  % on rating MVA base 

 

Internal Wind Farm Power Station network and corresponding data 
- Describe how the Wind Farm Power Station’s internal network structure (collector 

network) will be laid out (by means of a single-line diagram or other description of 
connections).  

 The description shall include a breakdown of how the individual Wind 
Turbine Generators are connected together as well as how they are 
connected back to the Wind Farm Power Station substation. 

- Specify different cable or overhead line types and the individual length of each section of 
circuit. 

 
 Type 1 Type 2 Type 3 

Extending 
Table as 

appropriate 

Total length (m)    
Conductor cross section area per core 

2
   

Conductor type (Al, Cu, etc)    
Type of insulation    

Charging capacitance (micro F/km)    
Charging current (Amp/km)    

Positive sequence resistance (R1:Ohm/km)    
Positive sequence reactance (X1:Ohm/km)    
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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: 
 

Number of windings   
Vector Groups (HV / LV)   

Rated current of each winding (HV / LV)  Amps 
Transformer rating   MVA or kVA 

Transformer voltage ratio (HV / LV)  kV 
Transformer impedances1  % on rating MVA base 

X/R ratio   
Transformer zero sequence impedance  % on rating MVA base 
Neutral earthing resistance & reactance  Ohms 

1 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-S: ข�อมูลหม�อแปลงและสายส�งสําหรับการเช่ือมต�อระบบไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าทุกประเภท) 
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 : SOLID UNGROUND
Neutral Grounding Equipment : HAVE NONE

Neutral Grounding Type : RESISTER REACTOR
Connected AT : HIGH SIDE LOW SIDE

Size(OHMS) :
 Voltage Rated (V.) :
Current Rated (A.) :

Reference Data From :_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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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 HV / LV 3 

% 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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คาดการณ3ความต�องการใช�ไฟฟ�า และกําลังผลิตไฟฟ�าในแต�ละช�วงเวลา 
ความต�องการใช�ไฟฟ�า 

สถานีไฟฟ�า 
Peak Load 

(xx:xx-21.00 น.) 
Day Load 

(xx:xx-xx.00 น.) 
Light Load 

(xx:xx-xx.00 น.) 
MW MVAr MW MVAr MW MVAr 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
กําลังผลิตไฟฟ�า 

เครื่องกําเนิด
ไฟฟ�า 

Peak Load 
(xx:xx-21.00 น.) 

Day Load 
(xx:xx-xx.00 น.) 

Light Load 
(xx:xx-xx.00 น.) 

MW MVAr MW MVAr MW MVAr 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-35 
 

CCA3-S: ระบบโทรมาตรเพ่ือการควบคุม 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-36 
 

 CCA4-S: รายละเอียดรูปแบบการเช่ือมต�อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Device no.              Function Trips Note 

21P Primary Distance relay 52-1, 52-2 - 
21BU Backup Distance relay 52-1, 52-2 - 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay 52B, 52T - 
50/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
50BF CB. Fail relay 52B - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
63 Transformer fault pressure relay 52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
79 Auto-Reclose relay - For 52 
81 Under and Over Frequency 52B - 
87B Bus Differential relay 52-1, 52-2, 52B - 
87L Line Current Differential relay 52-1, 52-2 - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circuit Breaker   
27XM Loss of Potential relay   

Note   * The protection for transmission line shall be composed of primary and backup protection. The primary protection 

shall be line current differential relay (87L) and the backup protection shall be distance relay (21BU). However, the backup 

protection shall be changed to current differential  relay (87L) in case the source impedance ratio (ZS/ZL) is or more than 4. 

 ** In case the power plant substation can be bypassed, the primary protection shall be distance relay (21P) including 

directional earth fault protection with tele-protection schemes. The communication channels of distance and directional earth 

fault protection shall be separated. The backup protection shall  be distance relay (21BU). 
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Device no.              Function Trips Note 

21P Primary Distance relay 52-1, 52-2 - 
21BU Backup Distance relay 52-1, 52-2 - 
25 Synchronizing check - For 52B 
50/51 Phase Overcurrent relay 52B, 52T - 
50/51N Ground Overcurrent relay 52B, 52T - 
50BF CB. Fail relay 52B - 
59/27 Over and Under Voltage relay 52B - 
63 Transformer fault pressure relay 52B, 52T - 
68 Voltage relay Block Closing Circuit While De-energize - For 52B 
79 Auto-Reclose relay - For 52 
81 Under and Over Frequency 52B - 
87B Bus Differential relay 52-1, 52-2, 52B - 
87L Line Current Differential relay 52-1, 52-2 - 
87T Transformer Differential relay 52B, 52T - 
MCB 3 Phase Miniature Circui t Breaker   
27XM Loss of Potential relay   

Note   * The protection for transmission line shall be composed of primary and backup protection. The primary protection 

shall be line current differential relay (87L) and the backup protection shall be distance relay (21BU). However, the backup 

protection shal l be changed to current differential relay (87L) in case the source impedance ratio (ZS/ZL) is or more than 4. 

 ** In case the power plant substation can be bypassed, the primary protection shall be distance relay (21P) including 

directional earth fault protection with tele-protection schemes. The communication channels of distance and directional earth 

fault protection shall be separated. The backup protection shall be distance relay (21BU). 
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CCA5-S: ข�อมูลด�านระบบส�ง 
TOWER INFORMATION

TYPE OF TOWER (DA1                     ,SA1                     ,WA1                   ,OTHERS………)

LINE FORM TO DISTANCE= km.

Number of circuit Number of conductor per phase =

m.

System kv. =

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

SINGLE DOUBLE

MATERIAL & CODE NAME

INSULATOR STRINGS

TOTAL DIAMETER (mm.)

INSULATOR
SUSPENSION TYPE

NO.OF DISC IN STRING

TOTAL LENGTH (mm.)

STRANDING (mm.)

TOTAL AREA (mm
2
)

CONDUCTOR OHG.WIRE

TYPE OF CONDUCTOR

NOMINAL SIZE (MCM OR mm
2
)

DESCRIPTION
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TENSION (kg.) SAG (m.) % UTS TENSION (kg.) SAG (m.) %SAG match

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

TENSION AND SAG

TEMPERATURE (C.)

75

OHG.WIRECONDUCTOR

50

Z1=Z2=R1+jX1

Z0=R0+jX0

Y

2
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TABLE SHOW : LINE CONFIGURATION & DISTANCE 

SYSTEM 
KV. 

LINE LOCATIONS TOWER 
TYPE 

CONDUCTOR DISTANCE Number 
of 

FROM TO SIZE 
(sqmm.) 

TYPE (km.) Circuits 

115 SUB A. SUB B. AAC1-3 2 x 400 AAC 1 1 
          
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

(EXAMPLE) 
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 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 =   mm.     

Insulation Thickness =   mm.     
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Insulation Shield Thickness 
=   mm.     

Metallic Wire Shield 
Aluminum or Copper or 

Lead   
Number of Strands =         
Number of Layers =         

Strand Size Diameter =   mm.     
   
Spunbond Tape Thickness 

=   mm.     
Sheath Thickness =   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 =   mm.   

Insulation Thickness =   mm.   
Insulation Shield 

Thickness =   mm.   
            

Metallic Wire Shield 
Aluminum or Copper or 

Lead 
Number of Strands =       
Number of Layers =       
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Strand Size Diameter =   mm.   
            

Spunbond Tape 
Thickness =   mm.   

Sheath Thickness =   mm.   
      
5. LOCATION OF CABLES     

FROM BUS :    
TO BUS 

:    
DISTANCE  =   metre.    
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6. CABLE GROUNDING

CROSS BONDING

NO      Metallic Shield Grounded through Resistance (RSG) = Ohms.

AT Sending End. or

Receiving End. or

Both Sending and Receiving End.

YES                           EACH MAJOR SECTION DISTANCE = Metre.

                          EACH MINOR SECTION DISTANCE = Metre.

Metallic Sheaths Grounded through Resistance (RSG) = Ohms.

AT Sending End. or

Receiving End. or

Both Sending and Receiving End.

   RSG

For Crossbonded Cable

7. CABLE LAYOUT (NOT IN CONDUIT)

Vertical distance from Phase A of cable to ground surface (Vert-A) = Metre.

Vertical distance from Phase B of cable to ground surface (Vert-B) = Metre.

                  Horizontal distance from Phase B to A of cable (Horiz-B) = Metre.

Vertical distance from Phase C of cable to ground surface  (Vert-C) = Metre.

                  Horizontal distance from Phase C to A of cable (Horiz-C) = Metre.

MINOR SECTION

MAJOR SECTION

CORE

METALLIC SHIELD

a

b

c



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-50 
 

8. CABLE LAYOUT (IN CONDUIT)

LOCATION OF CABLE whitin PIPE

      Vertical distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Vert-A) = Metre.

Horizontal distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Horiz-A) = Metre.

       Vertical distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Vert-B) = Metre.

Horizontal distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Horiz-B) = Metre.

       Vertical distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Vert-C) = Metre.

Horizontal distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Horiz-C) = Metre.

Ground Level

=      m. =      m.

Conduit

Cable
=      m.

=      m.
Diameter of 

Conduit
=       m.

TYPE I : 1 Cable In 1 Conduit

Ground Level

Conduit

Cable

=      m. Diameter of 
Conduit
=       m.

TYPE II : 3 Cable In 1 Conduit

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-51 
 

 
 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 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 =   mm.     



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-52 
 

Insulation Thickness =   mm.     
Insulation Shield Thickness 

=   mm.     
              

Metallic Tape Shield 
Aluminum or Copper or 

Lead   
Tape Thickness =   mm.     

              
Spunbond Tape Thickness 

=   mm.     
Sheath Thickness =   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 =   mm.   

Insulation Thickness =   mm.   
Insulation Shield Thickness 

=   mm.   
            

Metallic Tape Shield 
Aluminum or Copper or 

Lead 
Tape Thickness =   mm.   



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-53 
 

            
Spunbond Tape Thickness 

=   mm.   
Sheath Thickness =   mm.   

      
5. LOCATION OF CABLES     

FROM BUS :    
TO BUS 

:    
DISTANCE=   metre.    

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-54 
 

6. CABLE DATA

CROSS BONDING

NO      Metallic Shield Grounded through Resistance (RSG) = Ohms.

AT Sending End. or

Receiving End. or

Both Sending and Receiving End.

YES                           EACH MAJOR SECTION DISTANCE = Metre.

                          EACH MINOR SECTION DISTANCE = Metre.

Metallic Sheaths Grounded through Resistance (RSG) = Ohms.

AT Sending End. or

Receiving End. or

Both Sending and Receiving End.

   RSG

For Crossbonded Cable

7. CABLE LAYOUT (NOT IN CONDUIT)

Vertical distance from Phase A of cable to ground surface (Vert-A) = Metre.

Vertical distance from Phase B of cable to ground surface (Vert-B) = Metre.

                  Horizontal distance from Phase B to A of cable (Horiz-B) = Metre.

Vertical distance from Phase C of cable to ground surface  (Vert-C) = Metre.

                  Horizontal distance from Phase C to A of cable (Horiz-C) = Metre.

MINOR SECTION

MAJOR SECTION

CORE

METALLIC SHIELD

a

b

c



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-55 
 

8. CABLE LAYOUT (IN CONDUIT)

LOCATION OF CABLE whitin PIPE

      Vertical distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Vert-A) = Metre.

Horizontal distance from Phase A of cable to Center of Pipe (Horiz-A) = Metre.

       Vertical distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Vert-B) = Metre.

Horizontal distance from Phase B of cable to Center of Pipe (Horiz-B) = Metre.

       Vertical distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Vert-C) = Metre.

Horizontal distance from Phase C of cable to Center of Pipe (Horiz-C) = Metre.

Ground Level

=      m. =      m.

Conduit

Cable
=      m.

=      m.
Diameter of 

Conduit
=       m.

TYPE I : 1 Cable In 1 Conduit

Ground Level

Conduit

Cable

=      m. Diameter of 
Conduit
=       m.

TYPE II : 3 Cable In 1 Conduit

 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-56 
 

3 CORES CABLE TAPE SHIELD

1. CABLE TYPE

PHASE

TYPE :

DIMENSION (SQMM) :

NO.OF CIRCUITS :

NO.OF CABLE / PHASE :

2. PROPERTY OF EACH LAYER CABLES

3. DIAMENSION OF CABLES

Number of Stranded =

Number of Stranded Layer =

Individual Strand Diameter = mm.

Conductor Diameter = mm.

Total Conductor Diameter = mm.

Metallic Shield Thickness = mm.

Insulation Thickness = mm.

Insulation Shield Thickness = mm.

Lead Sheath Thickness = mm.

Jacket Thickness = mm.

MATERIAL's TYPECable Dimension

CONDUCTOR

Conductor Aluminum or Copper

Stranded or SolidConductor Type

For Stranded Conductor

For Solid Conductor

ConductorInsulation Metallic 
Shield

Overall 
Insulation 

Shield

Lead 
Sheath

Jacket

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-57 
 

5. CABLE DATA

CROSS BONDING

NO      Metallic Shield Grounded through Resistance (RSG) = Ohms.

AT Sending End. or

Receiving End. or

Both Sending and Receiving End.

YES                           EACH MAJOR SECTION DISTANCE = Metre.

                          EACH MINOR SECTION DISTANCE = Metre.

Metallic Sheaths Grounded through Resistance (RSG) = Ohms.

AT Sending End. or

Receiving End. or

Both Sending and Receiving End.

   RSG

For Crossbonded Cable

6. CABLE LAYOUT (NOT IN CONDUIT)

Vertical distance from Phase A of cable to ground surface (Vert-A) = Metre.

Vertical distance from Phase B of cable to ground surface (Vert-B) = Metre.

                  Horizontal distance from Phase B to A of cable (Horiz-B) = Metre.

Vertical distance from Phase C of cable to ground surface  (Vert-C) = Metre.

                  Horizontal distance from Phase C to A of cable (Horiz-C) = Metre.

7. CABLE LAYOUT (IN CONDUIT)

LOCATION OF CABLE whitin PIPE

      Vertical distance from Center of cable to Center of Pipe (Vertical)   = Metre.

MINOR SECTION

MAJOR SECTION

CORE

METALLIC SHIELD

a

b

c

Ground Level

=      m. =      m.

Conduit

Cable

=      m.
Diameter of 

Conduit
=       m.

TYPE I : 1 Cable In 1 Conduit



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 

CCSA-58 
 

TABLE SHOW: CABLE CONFIGURATION & DISTANCE

FORM TO Number of Cables / Phase Number of Cores SIZE (sqmm.) TYPE Number of Cables / Phase Number of Cores SIZE (sqmm.) TYPE

115 SUB A. SUB B. XLPE 1 1C 400 ALUMINUM 1 1C 185 ALUMINUM 1 1 FIG 1.1 (EXAMPLE)

Cable 

LAYOUT

Number of 

Circuits

SYSTEM 

KV.

LINE LOCATIONS CABLE 

TYPE

DISTANCE 

(km.)

PHASE CONDUCTOR NEUTRAL CONDUCTOR

 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 CCSA-59 

 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 CCSA-60 

 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

 CCSA-61 



ข�อกําหนดการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-62 
 

PROTECTION SYSTEM INFORMATION 
LOCATION RELAY TYPE MANUFACTURER CT Ratio PT Ratio Setting 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-63 
 

CCA6-S: ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก เกี่ยวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก 
เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ฉบับป� 2557 
EGAT– PQG – 01 / 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-64 
 

 
 
 

การไฟฟ�าฝ ายผลิตแห�งประเทศไทย 
 

คํานํา 
  

ปxญหาทางด�านคุณภาพไฟฟ�า (Power Quality) เป8นปxญหาหนึ่งในระบบไฟฟ�ากําลังท่ีมีแนวโน�มเพ่ิม
มากข้ึนในปxจจุบันและส�งผลเสียต�อระบบไฟฟ�ากําลังโดยรวมเช�น สร�างความเสียหายต�ออุปกรณ3ไฟฟ�า, ลดอายุ
การใช�งานของอุปกรณ3, ลดประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ3, เพ่ิมกําลังไฟฟ�าสูญเสียในอุปกรณ3และ
ระบบไฟฟ�า, ทําให�อุปกรณ3ควบคุมและป�องกันในระบบไฟฟ�าทํางานผิดพลาด, สร�างสัญญาณรบกวนต�อระบบ
ไฟฟ�าสื่อสาร ฯลฯ ซ่ึงหากไม�มีการควบคุมคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมก็จะส�งผลเสียหายต�อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ด�วยเหตุนี้ “คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�า” ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากการ
ไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ�าฝ,ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) ได�
เล็งเห็นถึงผลกระทบอันเนื่องจากปxญหาทางด�านคุณภาพไฟฟ�าซ่ึงส�งผลเสียหายต�อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศจึงมีมติให�แต�งต้ัง “คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality” เพ่ือทําหน�าท่ีจัดวางข�อกําหนด
และมาตรฐานสําหรับควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ�าในระบบไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมและไม�ส�งผลเสียหาย
ต�อผู�ใช�ไฟฟ�าโดยรวม 

คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงได�จัดทํา “ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิกเก่ียวกับ
ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” และ “ข�อกําหนดกฎเกณฑ3แรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟ�าประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซ่ึงได�อ�างอิงจากมาตรฐานสากลเช�น มาตรฐานสากล IEC, มาตรฐานของสหราช
อาณาจักร (UK) และมาตรฐานของออสเตรเลีย (AS) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนํามาใช�ในประเทศไทย 
ท้ังนี้ข�อกําหนดฯท้ัง 2 ฉบับการไฟฟ�าฯได�ประกาศบังคับใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าต้ังแต�ป� 2541  

แต�ต�อมาในปxจจุบันเนื่องจากคุณสมบัติของระบบไฟฟ�าและอุปกรณ3ไฟฟ�ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีต ประกอบกับมาตรฐานสากลท่ี “ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิกเก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” เคยใช�อ�างอิงนั้นได�มีการปรับปรุงแก�ไขให�ทันสมัยข้ึน คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power 
Quality จึงได�ทําการปรับปรุงข�อกําหนดฯให�มีความทันสมัยและสอดคล�องกับมาตรฐานสากล การไฟฟ�าฝ,าย
ผลิตแห�งประเทศไทย จึงได�จัดทํา “ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิกเก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรมฉบับป� 2557 (EGAT–PQG–01/2014)” เพ่ือใช�แทนและยกเลิก “ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก
เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)” 

ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฯฉบับนี้ได�ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได�ของระบบ
ไฟฟ�า 3 การไฟฟ�าแล�ว 
 
 
 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-65 
 

 
 
 

สารบัญ 
  

  
 

1. ขอบเขตของข�อกําหนดฯ  
 
2. วัตถุประสงค3ของข�อกําหนดฯ  
 
3. นิยามคําศัพท3  
 
4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�าในประเทศไทย  
 
5. วิธีการประเมินผู�ใช�ไฟฟ�าสําหรับการอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบไฟฟ�า  
 
6. การบังคับใช�ข�อกําหนดฯ  
 
7. มาตรฐานอ�างอิง  
 
ภาคผนวก (ก)  :  มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล  
 
ภาคผนวก (ข)  :  ตัวอย�างการใช�งานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิก  

สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-66 
 

 
 
 

1. ขอบเขตของข�อกําหนดฯ 
 

1.1 ข�อกําหนดฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช�แทนและยกเลิก “ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิกเก่ียวกับไฟฟ�าประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”  

 

1.2 บังคับใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (ไม�รวมผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทบ�านอยู�อาศัย) โดย
ครอบคลุมผู�ใช�ไฟฟ�าเฟสเดียวและสามเฟสในทุกระดับแรงดันไฟฟ�า 

 

1.3 ประยุกต3ใช�กับโหลดผิดเพ้ียนท่ีสร�างกระแสฮาร3มอนิกเข�าสู�ระบบไฟฟ�า โดยไม�ข้ึนอยู�กับทิศทางการไหลของ
กําลังไฟฟ�าท่ีความถ่ีหลักมูล (Fundamental Frequency) นั่นคือสําหรับในข�อกําหนดฯฉบับนี้โหลดหรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�าไม�มีความแตกต�างกัน 

 
2. วัตถุประสงค3ของข�อกําหนดฯ 

 

2.1 เพ่ือควบคุมฮาร3มอนิกในระบบไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมและไม�ส�งผลกระทบต�อการทํางานของ
อุปกรณ3ในระบบไฟฟ�าโดยรวม 

 

2.2 เพ่ือเป8นกฎเกณฑ3ในการอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีโหลดผิดเพ้ียน หรืออุปกรณ3ท่ี
เป8นแหล�งกําเนิดฮาร3มอนิก 

 

2.3 เพ่ือกําหนดวิธีการประเมินและตรวจสอบฮาร3มอนิกอันเกิดจากอุปกรณ3หรือระบบของผู�ใช�ไฟฟ�า 
 

2.4 เพ่ือกําหนดแนวทางพร�อมมาตรการในการบังคับใช�ข�อกําหนดฯกับผู�ใช�ไฟฟ�า 
 

3. นิยามคําศัพท3 
 

3.1 ฮาร3มอนิก (Harmonic) - ส�วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน3 (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณ
เป8นคาบใดๆ ซ่ึงมีความถ่ีเป8นจํานวนเต็มเท�าของความถ่ีหลักมูล (Fundamental Frequency) สําหรับ
ระบบไฟฟ�าในประเทศไทยความถ่ีหลักมูลมีค�าเท�ากับ 50 Hz ดังนั้น ส�วนประกอบท่ีมีความถ่ีเป8น 100 Hz 
เรียกว�า ฮาร3มอนิกท่ี 2 (Second Harmonic) ส�วนประกอบท่ีมีความถ่ีเป8น 150 Hz เรียกว�า ฮาร3มอนิกท่ี 
3 (Third Harmonic) ฮาร3มอนิกเกิดจากการทํางานของโหลดผิดเพ้ียน 

 

3.2 ส�วนประกอบฮาร3มอนิก (Harmonic Component) - ส�วนประกอบของฮาร3มอนิกท่ีมีอันดับมากกว�า
หนึ่งของปริมาณเป8นคาบใดๆ ซ่ึงแสดงในรูปของอันดับ (Order) และค�า RMS ของอันดับนั้น 

 

3.3 ความเพ้ียนฮาร3มอนิก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทางไฟฟ�า (Power 
Waveform) ไปจากรูปสัญญาณคลื่นไซน3 (Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของค�าความถ่ีหลักมูล 
(Fundamental) และฮาร3มอนิกอ่ืนๆเข�าด�วยกัน 

 

3.4 ความเพ้ียนฮาร3มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) - คืออัตราส�วนระหว�างค�ารากท่ีสอง
ของผลบวกกําลังสอง (Root-Sum-Square) ของค�า RMS ของส�วนประกอบฮาร3มอนิก (Harmonic 
Component) กับค�า RMS ของส�วนประกอบความถ่ีหลักมูล (Fundamental Component) เทียบเป8น
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ร�อยละ โดยอาจแบ�งเป8นค�าความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) ดังแสดงในสมการ (3.1) และค�า
ความเพ้ียนกระแสฮาร3มอนิกรวม (THD I) ดังแสดงในสมการ (3.2) 
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3.5 โหลดผิดเพ้ียน (Distorting Load) - โหลดซ่ึงรับแรงดันไฟฟ�าท่ีเป8นรูปคลื่นไซน3 (Sinusoidal Voltage) 
แต�ดึงกระแสท่ีไม�ใช�รูปคลื่นไซน3 (Non-Sinusoidal Current) สําหรับข�อกําหนดฯฉบับนี้ โหลดผิดเพ้ียน
รวมถึงเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือแหล�งกําเนิดใดๆท่ีมีการสร�างกระแสหรือแรงดันท่ีไม�ใช�รูปคลื่นไซน3ด�วย (เช�น
ระบบผลิตไฟฟ�าผ�าน Inverter) 

 

3.6 ระดับวางแผน (Planning Level) - ระดับของแรงดันฮาร3มอนิกท่ีการไฟฟ�าใช�กําหนดเป8นเป�าหมายเพ่ือ
วางแผนควบคุมมิให�แรงดันฮาร3มอนิกในระบบไฟฟ�าโดยรวมมีค�าเกินกว�าระดับดังกล�าว เพ่ือป�องกันมิให�
ฮาร3มอนิกส�งผลกระทบต�อผู�ใช�ไฟฟ�าโดยรวม 

 

3.7 จุดต�อร�วม (Point of Common Coupling, PCC) - ตําแหน�งในระบบของการไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�กับผู�ใช�
ไฟฟ�าท่ีสุดซ่ึงผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืนอาจต�อร�วมได� 

3.8 กําลังไฟฟ�าลัดวงจรต่ําสุด (Minimum Short Circuit Power, Ss/c) - ขนาดกําลังไฟฟ�าลัดวงจรชนิด
สามเฟสตํ่าสุดท่ีจุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�า มีหน�วยเป8น MVA 

 

3.9 กําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญา (Agreed Power, Si) - ขนาดการขอใช�ไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีทําสัญญากับการ
ไฟฟ�า มีหน�วยเป8น MVA 

 

3.10 กําลังจ�ายไฟฟ�ารวม (Total Available Power, St) - ขนาดกําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบท่ีผู�ใช�ไฟฟ�า
ต�องการจะเชื่อมต�อเช�น ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อในระบบสายป�อนแรงดันกลาง กําลังจ�ายไฟฟ�ารวมมีค�าเท�ากับ
ขนาดพิกัดของ Power Transformer ในสถานีย�อย Bay ท่ีจะจ�ายไฟให�ผู�ใช�ไฟฟ�ารายนั้น มีหน�วยเป8น 
MVA 

 

3.11 ค�าสูงสุดท่ี 95% (95% Probability Value) - ในการประเมินระดับของฮาร3มอนิกเทียบกับขีดจํากัด
นั้น มิใช�การพิจารณาระดับของฮาร3มอนิกสูงสุดในขณะใดขณะหนึ่งเทียบกับขีดจํากัด แต�เป8นการพิจารณา
ค�าทางสถิติเทียบกับขีดจํากัด ในการพิจารณาค�าทางสถิตินั้นจะนําข�อมูลผลการวัดท่ีต�อเนื่องซ่ึงมีจํานวน
ข�อมูลหลายพันค�ามาใช�วิธีการทางสถิติ โดยตัดค�าระดับฮาร3มอนิกสูงสุดออกไปเป8นจํานวน 5% ของข�อมูล
ท้ังหมด เนื่องจากค�าดังกล�าวมิได�สะท�อนถึงฮาร3มอนิกจากโหลดในสภาวะการทํางานปกติ แต�เป8นค�าฮาร3
มอนิกท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาวะทรานเซียนท3 ค�าสูงสุดของข�อมูลอีก 95% ท่ีเหลือจึงเป8นค�าท่ีใช�ในการ
เปรียบเทียบกับขีดจํากัด 

 

3.12 ค�าสูงสุดท่ี 99% (99% Probability Value) - ค�าสูงสุดท่ี 99% เป8นค�าสูงสุดของข�อมูลท่ีเหลืออยู� 
ภายหลังจากตัดข�อมูลท่ีมีค�าสูงสุดออกไปเป8นจํานวน 1% ของข�อมูลท้ังหมด  
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4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�าในประเทศไทย 
 

การไฟฟ�าได�กําหนดระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�าในประเทศไทยดังแสดงไว�ใน
ตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 เพ่ือใช�เป8นเป�าหมายในการควบคุมแรงดันฮาร3มอนิกในระบบไฟฟ�าโดยรวมให�อยู�ในระดับ
ท่ีเหมาะสมโดยไม�ส�งผลกระทบต�อการทํางานของอุปกรณ3ไฟฟ�า และเพ่ือใช�เป8นกรอบในการวางแผนเพ่ือ
กําหนดขีดจํากัดสําหรับกระแสฮาร3มอนิกท่ีสร�างจากผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละราย 

 

ตารางท่ี 4-1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 230 / 400 V 
 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 5% 

 
ตารางท่ี 4-2 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV 

 
ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 

ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 
ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 

ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 
ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 4% 
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ตารางท่ี 4-3 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 69 kV, 115 kV และ 230 kV 

 
ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 

ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 
ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 

ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 
ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 3% 

 
ในข�อกําหนดฯฉบับนี้ไม�ได�กําหนดระดับวางแผนสําหรับแรงดันไฟฟ�ากระแสตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟ�า

กระแสตรงส�งผลกระทบท่ีเป8นอันตรายต�อระบบไฟฟ�า นั่นคือการไฟฟ�าฯไม�อนุญาตให�มีการจ�ายไฟฟ�า
กระแสตรงเข�าสู�ระบบไฟฟ�าในทุกกรณี 
 

5. วิธีการประเมินผู�ใช�ไฟฟ�าสําหรับการอนุญาตให�เช่ือมต�อกับระบบไฟฟ�า 
 

การประเมินผู�ใช�ไฟฟ�าแบ�งวิธีการประเมินออกเป8น 3 ข้ันตอน วัตถุประสงค3ในการแบ�งการประเมิน
ออกเป8นข้ันตอนนั้นก็เพ่ือความสมดุลระหว�างระดับของรายละเอียดท่ีต�องใช�ในการประเมินแต�ละข้ันตอนกับ
ระดับความเสี่ยงท่ีแรงดันฮาร3มอนิกจะมีค�าเกินระดับวางแผนอันเนื่องการเชื่อมต�อของผู�ใช�ไฟฟ�า 

การประเมินจะเริ่มพิจารณาจากทีละข้ันตอน หากผู�ใช�ไฟฟ�าไม�ผ�านการประเมินในข้ันตอนใดหรือไม�เข�า
ข�ายท่ีจะประเมินในข้ันตอนนั้นได� ก็ให�ไปประเมินในข้ันตอนถัดไป ผู�ใช�ไฟฟ�าจะเชื่อมต�อเข�ากับระบบไฟฟ�าได�
จะต�องผ�านการประเมินในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง 
 

5.1 การประเมินในข้ันตอนท่ี 1 
 

เป8นการประเมินในข้ันต�นท่ีจะพิจารณาจากขนาดกําลังไฟฟ�ารวมท้ังหมดของผู�ใช�ไฟฟ�า เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟ�าลัดวงจรท่ีจุดต�อร�วม นั่นคือ 

 

“หากกําลังไฟฟFาท่ีทําสัญญาของผู�ใช�ไฟฟFามีขนาดไมJเกิน 0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดท่ีจุดตJอ
รJวม จะอนุญาตให�เชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได�” 

 
 

5.2 การประเมินในข้ันตอนท่ี 2 
 

เป8นการประเมินท่ีต�องพิจารณาท้ังขนาดและประเภทของโหลดผิดเพ้ียนของผู�ใช�ไฟฟ�า เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟ�าลัดวงจรท่ีจุดต�อร�วม นั่นคือ 
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“หากกําลังไฟฟFาผิดเพ้ียนปรับน้ําหนัก (Weighted Distorting Power) ของผู�ใช�ไฟฟFามีขนาดไมJเกิน 
0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดท่ีจุดตJอรJวม จะอนุญาตให�เชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได�” 

 

กําลังไฟฟ�าผิดเพ้ียนปรับน้ําหนักสามารถคํานวณได�จากสมการต�อไปนี้ 
 

∑ ⋅=
i

iDiDW WSS  
 

เม่ือ SDW = กําลังไฟฟ�าผิดเพ้ียนปรับน้ําหนัก 
SDi = กําลังไฟฟ�าพิกัดของโหลดผิดเพ้ียนตัวท่ี i 
Wi = แฟคเตอร3ปรับน้ําหนัก (Weighting Factor) สําหรับโหลดผิดเพ้ียนตัวท่ี i โดย

แฟคเตอร3ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพ้ียนประเภทต�างๆสามารถพิจารณาได�จาก
ตารางท่ี 5-1 

 

หมายเหตุ กรณีไม�ทราบของคุณลักษณะของโหลดผิดเพ้ียน ให�กําหนดค�าแฟคเตอร3ปรับน้ําหนัก
เป8น 2.5 

 
ตารางท่ี 5-1 แฟคเตอร3ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพ้ียนประเภทต�างๆ 

 
ประเภทของ 
โหลดผิดเพ้ียน 

รูปคลื่นกระแสโดยท่ัวไป 
ความเพ้ียนของ

กระแสฮาร3มอนิก 
แฟคเตอร3 

ปรับนํ้าหนัก 

Single Phase Power 
Supply (Rectifier and  
Smoothing Capacitor) 

 

80% 
(ฮาร3มอนิกท่ี 
3 มีค�าสูง) 

2.5 

Semiconverter 

 

ฮาร3มอนิกท่ี 
2, 3 และ 4 มีค�าสูง

เมื่อโหลดน�อย 
2.5 

6-pulse Converter, 
Capacitive Smoothing, 
no Series Inductance 

 

80% 2.0 

6-Pulse Converter, 
Capacitive Smoothing 
with Series Inductance 

> 3%, or DC Drive 
 

40% 1.0 
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6-Pulse Converter 
with Large Inductor 

for Current Smoothing 
 

28% 0.8 

AC Voltage Regulator 

 

เปลี่ยนแปลงตาม 
Firing Angle 

0.7 

12-Pulse Converter 

 

15% 0.5 

 

5.3 การประเมินในข้ันตอนท่ี 3 
 

เป8นการประเมินท่ีพิจารณาจากปริมาณกระแสฮาร3มอนิกแต�ละอันดับท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าสร�างข้ึน เปรียบเทียบ
กับขีดจํากัดท่ีกําหนด โดยขีดจํากัดสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายพิจารณาจากหลักการต�อไปนี้ 

 

- ขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าเป8นสัดส�วนกับขนาดกําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญา ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ี
มีขนาดกําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญามากจะยอมให�สร�างกระแสฮาร3มอนิกได�มาก 

 

- การกําหนดขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกคํานึงถึงตัวแปรต�างๆท่ีมีผลต�อการรวมกันของฮาร3มอนิกใน
ระบบไฟฟ�าอันได�แก� การถ�ายโอนแรงดันฮาร3มอนิกจากระบบแรงสูงสู�ระบบแรงตํ่า (Voltage 
Transfer) และผลการรวมกันในเชิงเวคเตอร3ของฮาร3มอนิกอันดับต�างๆ (Summation Exponent) 

 

- หากผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายสร�างกระแสฮาร3มอนิกและจ�ายย�อนเข�าสู�ระบบไฟฟ�าเป8นปริมาณเท�ากับ
ขีดจํากัดท่ีการไฟฟ�ากําหนดแล�ว แรงดันฮาร3มอนิกรวมในระบบไฟฟ�าจะมีค�าเท�ากับระดับวางแผน 

 

ค�าขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายข้ึนอยู�กับตัวแปรต�างๆต�อไปนี้ได�แก� ระดับ
วางแผนของแรงดันฮาร3มอนิก ระดับแรงดันไฟฟ�าและกําลังไฟฟ�าลัดวงจรตํ่าสุดท่ีจุดต�อร�วม กําลังไฟฟ�าท่ีทํา
สัญญาของผู�ใช�ไฟฟ�า และกําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการจะเชื่อมต�อเป8นต�น โดยสามารถ
คํานวณได�จากชุดสมการต�อไปนี้ 

α αα )( UhChh LTLG ⋅−=  
 

เม่ือ Gh = ระดับแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h รวมท่ียอมรับได�ในระบบไฟฟ�า (Acceptable Global 
Contribution) ในส�วนท่ีเกิดจากการใช�ไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�าท้ังหมดในระบบท่ีพิจารณา 

 α = เลขชี้กําลังผลรวมปริมาณเวคเตอร3 (Summation Exponent) ของแรงดันฮาร3มอนิกจาก
แหล�งกําเนิดท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาค�าได�จากตารางท่ี 5-2 

 LCh = ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ 
พิจารณาค�าได�จากตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 
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 LUh = ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือข้ึนไป (Upstream 
System) เช�น หากระบบไฟฟ�าท่ีพิจารณาคือระบบ 24 kV ระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือข้ึนไปคือ
ระบบ 69 kV หรือ 115 kV พิจารณาค�าได�จากตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 

 T = ตัวประกอบการถ�ายโอนแรงดันฮาร3มอนิก (Transfer Factor) จากระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือ
ข้ึนไปลงมาสู�ระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ ซ่ึงสามารถประเมินค�าได�จากการ
จําลองระบบหรือการวัดค�าจริง ในกรณีท่ีไม�ทราบค�าให�กําหนดค�าเท�ากับ 1 

หมายเหตุ 
1. สําหรับระบบไฟฟ�า 69 kV และ 115 kV ให� Gh มีค�าเท�ากับระดับวางแผนในระบบไฟฟ�านั้น 
2. วิธีการประเมินค�า Gh ตามสมการข�างต�นมีพ้ืนฐานมาจากระบบไฟฟ�าแบบ Radial สําหรับระบบ

ไฟฟ�าท่ีมีลักษณะเป8น Mesh เช�นระบบ 230 kV การประเมินค�า Gh ให�พิจารณาจากวิธีการตามข�อ 
9.2.2 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008) 

 

α

t

i
huh S

S
GE ⋅=  

 

เม่ือ Euh = ขีดจํากัดแรงดันฮาร3มอนิกอันดับ h (%) ณ จุดต�อร�วมสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�ารายท่ีพิจารณา 
 Si = กําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญาของผู�ใช�ไฟฟ�ารายท่ีพิจารณา (MVA) 
 St = กําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ (MVA) เช�น ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ี

เชื่อมต�อในระบบสายป�อนแรงดันกลาง กําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบไฟฟ�ามีค�าเท�ากับ
ขนาดพิกัดของหม�อแปลงกําลังในสถานีย�อย Bay ท่ีจ�ายไฟให�กับผู�ใช�ไฟฟ�านั้น 

 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าขนาดเล็กท่ีมีขนาดกําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญาตํ่า การคํานวณค�า Euh ตามสมการ

ข�างต�นอาจให�ค�าขีดจํากัดท่ีไม�สามารถดําเนินการได�ในทางปฏิบัติ ดังนั้นค�า Euh ท่ีคํานวณได�หากมี
ค�าน�อยกว�า 0.1% ให�กําหนดค�าเป8น 0.1% 

2. สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับ HVDC Station หรือ Non-linear Generating Plant หรือ 
Thyristor-controlled Reactor หรือ Static Var Compensator การประเมินค�า St ให�พิจารณา
จากวิธีการตามข�อ 9.2.1 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008) 

 

S

SCuh
h

kVh

MVAE
I

⋅⋅

⋅⋅
=

3

10  

 

เม่ือ Ih = ขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกอันดับ h ณ จุดต�อร�วมสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�ารายท่ีพิจารณา (A) 
 h = อันดับฮาร3มอนิกท่ีพิจารณา 
 kVS = แรงดัน Line to Line ของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ (kV) 
 MVASC = กําลังไฟฟ�าลัดวงจรสามเฟสตํ่าสุด ณ จุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�า (MVA) 
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ตารางท่ี 5-2 Summation Exponent สําหรับฮาร3มอนิกอันดับต�างๆ 
 

อันดับ Summation Exponent (α) 
h  <  5 1 

5  ≤  h  ≤  10 1.4 
h  >  10 2 

 
ขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายนอกจากสามารถคํานวณโดยใช�สมการข�างต�นแล�ว 

ยังสามารถพิจารณาได�จาก “โปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซ่ึงสามารถดาวน3โหลดได�จากเว็บไซต3ของการไฟฟ�านครหลวง (www.mea.or.th) การไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือการไฟฟ�าฝ,ายผลิตแห�งประเทศไทย (www.egat.co.th) โดยตัวอย�างการ
ใช�งานโปรแกรมฯพิจารณาได�จากภาคผนวก (ข) 

เง่ือนไขในการอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบไฟฟ�าสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีสร�างฮาร3มอนิกตามการประเมินใน
ข้ันตอนท่ี 3 สรุปได�ดังนี้ 

 

 “หากปริมาณกระแสฮาร]มอนิกแตJละอันดับต้ังแตJอันดับท่ี 2 ถึง 50 ท่ีผู�ใช�ไฟฟFาสร�างข้ึน ณ ตําแหนJงจุด
ตJอรJวมมีคJาไมJเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว� จะอนุญาตให�เชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได�” 

 

สําหรับมาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผลค�ากระแสฮาร3มอนิกจากผู�ใช�ไฟฟ�าตามการประเมินใน
ข้ันตอนท่ี 3 พิจารณารายละเอียดได�จากภาคผนวก (ก) 

 
6. การบังคับใช�ข�อกําหนดฯ 

 

6.1 ผู�ขอใช�ไฟฟ�ารายใหม�  
 

ผู�ขอใช�ไฟฟ�ารายใหม�จะต�องจัดส�งรายละเอียดของอุปกรณ3และการคํานวณให�การไฟฟ�าฯตรวจสอบ โดย
แสดงให�เห็นว�าเม่ือมีการต�อเชื่อมเข�ากับระบบไฟฟ�าแล�วจะไม�ก�อให�เกิดฮาร3มอนิกเกินขีดจํากัดฯข�างต�น การ
ไฟฟ�าฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม�จ�ายไฟฟ�าหากการต�อใช�ไฟฟ�าดังกล�าวก�อให�เกิดผลกระทบต�อระบบไฟฟ�าและผู�ใช�
ไฟฟ�ารายอ่ืน 
 

6.2 ผู�ขอเปล่ียนแปลงการใช�ไฟฟ�า  
 

ผู�ขอเปลี่ยนแปลงการใช�ไฟฟ�าจะต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับข�อ 6.1 โดยจะต�องจัดส�งรายละเอียดของ
อุปกรณ3และการคํานวณท้ังโหลดเดิมและโหลดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให�การไฟฟ�าฯตรวจสอบ 
 

6.3 ผู�ใช�ไฟฟ�ารายเดิม 
 

ถ�าทางการไฟฟ�าฯตรวจสอบแล�วพบว�าการใช�ไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�ารายเดิมนั้นก�อให�เกิดฮาร3มอนิกเกิน
ขีดจํากัดฯข�างต�น ผู�ใช�ไฟฟ�าจะต�องทําการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือลดผลกระทบดังกล�าวหากผู�ใช�ไฟฟ�าไม�ดําเนินการ
ปรับปรุงแก�ไข การไฟฟ�าฯจะเข�าไปทําการปรับปรุงแก�ไขโดยคิดค�าใช�จ�ายจากผู�ใช�ไฟฟ�าหรืองดการจ�ายไฟฟ�า 
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ภาคผนวก (ก) 
มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล 

 

ก.1) อุปกรณ3และเครื่องมือท่ีใช�ในการตรวจวัดฮาร3มอนิกต�องมีคุณสมบัติเป8นไปตามข�อกําหนดในมาตรฐาน 
IEC 61000-4-30 Class A และ IEC 61000-4-7 

 

ก.2) การประเมินกระแสฮาร3มอนิกจากผู�ใช�ไฟฟ�าเปรียบเทียบกับขีดจํากัดในการประเมินข้ันตอนท่ี 3 จะ
พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ3ต�อไปนี้  

 

- ค�าสูงสุดท่ี 95% ของค�า RMS เฉลี่ยในช�วงเวลา 10 นาที ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห3 ของกระแสฮาร3
มอนิกแต�ละอันดับ ต�องมีค�าไม�เกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว�จากการประเมินข้ันตอนท่ี 3 

 

- ค�าสูงสุดท่ี 99% ของค�า RMS เฉลี่ยในช�วงเวลา 3 วินาที ในรอบระยะเวลา 1 วัน ของกระแสฮาร3มอ
นิกแต�ละอันดับ ต�องมีค�าไม�เกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว�จากการประเมินข้ันตอนท่ี 3 คูณด�วยแฟคเตอร3 
khvs โดยคํานวณได�จากสมการต�อไปนี้ 

 

)5(
45

7.0
3.1 −+= hkhvs  เม่ือ  h  คืออันดับฮาร3มอนิก 

 

ก.3) กรณีท่ีกระแสฮาร3มอนิกมีค�าไม�เท�ากันในแต�ละเฟส การประเมินให�พิจารณาจากเฟสท่ีมีปริมาณกระแส
ฮาร3มอนิกสูงสุด 

 

ก.4) การประเมินจะพิจารณาเฉพาะกระแสฮาร3มอนิกท่ีไหลจากระบบของผู�ใช�ไฟฟ�าออกสู�ระบบไฟฟ�าภายนอก
เท�านั้น สําหรับกระแสฮาร3มอนิกท่ีไหลจากระบบไฟฟ�าภายนอกเข�าสู�ระบบของผู�ใช�ไฟฟ�าจะไม�นํามา
พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-76 
 

ภาคผนวก (ข) 
ตัวอย�างการใช�งานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิก 

สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายหนึ่งต�องการเชื่อมต�อรับไฟจากสายส�งในระบบ 115 kV ซ่ึงจ�ายไฟมาจากสถานีต�นทางท่ี
ติดต้ังหม�อแปลงขนาดพิกัด 600 MVA โดยผู�ใช�ไฟฟ�ามีขนาดการขอใช�ไฟฟ�า 80 MVA และระดับกําลังไฟฟ�า
ลัดวงจรชนิดสามเฟสตํ่าสุด ณ จุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�ามีขนาด 2,000 MVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) (2) 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-77 
 

วิธีการใช�งานโปรแกรมมีข้ันตอนดังนี้ 
 

(1) ป�อนค�าตัวแปรต�างๆในระบบไฟฟ�าลงในช�อง Input Data 
1.1) ป�อนค�าระดับแรงดันของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อลงในช�อง System Voltage 

สําหรับกรณีนี้คือ 115 kV 
1.2) ป�อนค�ากําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อลงในช�อง Total 

Available Power สําหรับกรณีนี้คือขนาดพิกัดของหม�อแปลงกําลังภายในสถานีต�นทางซ่ึงมีค�า
เท�ากับ 600 MVA 

1.3) ป�อนค�าขนาดการขอใช�ไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าทําสัญญากับการไฟฟ�าลงในช�อง Agreed Power 
สําหรับกรณีนี้คือ 80 MVA 

1.4) ป�อนค�ากําลังไฟฟ�าลัดวงจรชนิดสามเฟสตํ่าสุดท่ีจุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�าลงในช�อง Min. Short 
Circuit Power สําหรับกรณีนี้มีค�าเท�ากับ 2,000 MVA 

1.5) ป�อนค�าตัวประกอบเพ่ือคํานึงถึงผลจากการถ�ายโอนแรงดันฮาร3มอนิกจากระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือ
ข้ึนไปลงมาสู�ระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อลงในช�อง Transfer Factor โดยท่ัวไป
กําหนดให�มีค�าเป8น 1.0 

 

(2) พิจารณาค�าขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกอันดับต�างๆสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าได�จากช�อง Current Limit ใน
หน�วยแอมแปร3 นั่นคือขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�ารายนี้มีค�าดังนี้ 

 
Orde

r 
Limit (A)  Orde

r 
Limit (A)  Orde

r 
Limit (A)  Orde

r 
Limit (A) 

2 6.7  15 0.7  28 0.4  41 0.5 
3 8.9  16 0.6  29 0.8  42 0.2 
4 2.7  17 2.2  30 0.3  43 0.4 
5 9.5  18 0.6  31 0.7  44 0.2 
6 2.0  19 1.9  32 0.3  45 0.2 
7 6.8  20 0.5  33 0.3  46 0.2 
8 1.3  21 0.5  34 0.3  47 0.4 
9 2.6  22 0.5  35 0.6  48 0.2 
10 1.0  23 1.1  36 0.3  49 0.3 
11 5.0  24 0.4  37 0.5  50 0.2 
12 0.8  25 1.0  38 0.3    

13 4.2  26 0.4  39 0.3    

14 0.7  27 0.4  40 0.3    

 
 
 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-78 
 

CCA7-S: ข�อกําหนดกฎเกณฑ3แรงดันกระเพ่ือม เกี่ยวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-79 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-80 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-81 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-82 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-83 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-84 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-85 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-86 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-87 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-88 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-89 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-90 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-91 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-92 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-93 
 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-94 
 

 



ข�อกําหนดการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

CCSA-95 
 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 
 

ของ 
 
 

การไฟฟ�าฝ ายผลิตแห�งประเทศไทย 
 
 
 

สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCI-1 
 

 
CC-I  ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
  
CC1-I บทนํา 
  
CC1.1-I ในมาตรา 37 พระราชบัญญัติการไฟฟ�าฝ/ายผลิตแห�งประเทศไทย ระบุว�า 

“ผู�ใดสร�างโรงไฟฟ�าท่ีมีกําลังผลิตรวมกันสูงกว�ายี่สิบเมกะวัตต6เพ่ือใช�เอง หรือท่ีมีกําลังผลิต
รวมกันสูงกว�าหกเมกะวัตต6เพ่ือขายพลังงานไฟฟ�าแก�ประชาชน ประสงค6จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ�าของตนกับระบบไฟฟ�าของ กฟผ. การไฟฟ�านครหลวง หรือการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ต�อง
ยื่นคําขอและได�รับความเห็นชอบจาก กฟผ.ก�อน” 

CC1.2-I ดังนั้น ข�อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. ส�วนนี้ ใช�กับผู�ขอ
เชื่อมต�อท่ีประสงค6จะเชื่อมต�อโรงไฟฟ�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าครั้งแรกเป<นผู�ผลิตไฟฟ�านอก
สัญญา (IPS) รวมท้ังผู�เชื่อมต�อท่ีเป<น IPS แต�ประสงค6ขยายหรือปรับปรุงกําลังผลิตโรงไฟฟ�า 
และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมต�อภายในโรงไฟฟ�าเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย 
กฟผ. จะเป<นผู�พิจารณาการเชื่อมต�อ โดยคํานึงถึงความม่ันคงระบบไฟฟ�าในภาพรวม ไม�ให�
กระทบต�อลูกค�าของการไฟฟ�าในบริเวณใกล�เคียง ซ่ึงจะมีการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีใช�ใน
การพิจารณาการเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าด�านเทคนิค การออกแบบรายละเอียดเทคนิค
ของอุปกรณ6ไฟฟ�าโรงไฟฟ�า และมาตรฐานการติดต้ังอุปกรณ6ไฟฟ�าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

  
CC2-I วัตถุประสงค3 
  
CC2.1-I วัตถุประสงค3ของข�อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. ส�วนนี้ มี

ดังนี้ 
(a) เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการเชื่อมต�อระหว�างผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อกับ

ระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยไม�ทําให�ความม่ันคงของระบบโครงข�ายไฟฟ�าและคุณภาพ
การให�บริการตํ่ากว�ามาตรฐานการให�บริการของ กฟผ. 

(b) เพ่ือกําหนดข�อกําหนดพ้ืนฐานอย�างชัดเจน ครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมต�อด�าน
เทคนิคข้ันตํ่าในการออกแบบสําหรับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ รวมท้ังรายละเอียดทาง
เทคนิคของอุปกรณ6ไฟฟ�าและมาตรฐานการติดต้ังท่ีจุดเชื่อมต�อ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายต�อระบบไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ผู�ใช�บริการรายอ่ืนๆ และระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 

(c) เพ่ือให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ�าขนานกับระบบโครงข�าย
ไฟฟ�าเป<นไปด�วยความปลอดภัย ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 

(d) เพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบรับส�งข�อมูล ระบบป�องกัน และมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
ภายในโรงไฟฟ�าให�ทํางานสอดคล�องตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ. 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCI-2 
 

 

CC3-I คุณลักษณะของระบบ กฟผ.  
  
CC3.1-I กฟผ. จะดําเนินการเพ่ือให�สภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดเชื่อมต�อ เป<นไปตามเกณฑ6การปฏิบัติการ 

ดังต�อไปนี้ (ข้ึนอยู�กับข�อกําหนด CC3.2-I)  
(a) ความถ่ีระบบไฟฟ�า เท�ากับ 50 Hz และจะรักษาค�าในสภาวะปกติให�อยู�ในช�วง 49.5 ถึง 

50.5 Hz (ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ ค�าความถ่ีอาจมีความเบ่ียงเบนมากกว�า ±0.5 Hz) 
(b) ค�าแรงดันระบบไฟฟ�า เท�ากับ 1.0 p.u. และจะรักษาระดับแรงดันให�อยู�ในช�วง ±5% ของ

ค�าแรงดันของระบบไฟฟ�า (ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ ค�าแรงดันอาจมีความเบ่ียงเบน
มากกว�า ±10%) 

(c) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟ�า กฟผ. ภายใต�สภาวะปกติ หรือ
สภาวะท่ีมีงาน planned หรือ unplanned outage จะเท�ากับ (ยกเว�นกรณีท่ีมีการเกิด 
peak เป<นช�วงระยะเวลาสั้นๆ) 
 

ตารางท่ี 1.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 69 kV, 115 kV และ 230 kV หรือสูงกว�า 
 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร6มอนิกรวม (THDV) = 3% 

 
(d) ภายใต�สภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟ�าของ กฟผ. จะรักษาค�า Voltage 

Unbalance ไว�ตามตารางท่ี 1.2 (ยกเว�นกรณีท่ีมีการเกิด peak เป<นช�วงระยะเวลาสั้นๆ 
จะมีค�านี้ได�ไม�เกิน 2%) 

 
ตารางท่ี 1.2 ค�า Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 

ระดับแรงดันไฟฟ�า ตัวประกอบแรงดันไม�ได�ดุล (%) 
230 kV หรือสูงกว�า 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 
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(e) แรงดันกระเพ่ือม กฟผ.จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ�า ณ จุดเชื่อมต�อ
ระหว�างระบบส�งไฟฟ�าของ กฟผ. กับบริเวณท่ีมีความต�องการไฟฟ�าซ่ึงทําให�เกิดแรงดัน
กระเพ่ือมนั้น จะต�องมีค�าความรุนแรงไม�เกินกว�า  
 

ตารางท่ี 1.3 ขีดจํากัดสําหรับค�าความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และค�าความรุนแรงของไฟ
กะพริบระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหล�งกําเนิดแรงดันกระเพ่ือมท้ังหมดท่ีมีผลต�อระบบไฟฟ�า ณ จุดใดๆ 

ระดับแรงดันไฟฟ�าท่ีจุดต�อร�วม Pst Plt 
115 kV หรือต่ํากว�า 1.0 0.8 
มากกว�า 115 kV 0.8 0.6 

 

 
CC3.2-I 

 
สภาพการณ6ต�างๆ ท่ียกเว�นในข�อ CC3.1-I อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีระบบไม�สามารถจัดหา active 
power และ/หรือ reactive power ได�เพียงพอ หรืออาจมีเหตุการณ6ใดๆ ท่ีจัดว�าเป<น Significant 
Incident เกิดข้ึน ในสภาพการณ6ต�างๆ เหล�านี้จะบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ในการรักษา
สภาวะระบบให�เป<นไปตามเง่ือนไขในข�อ CC3.1-I 
(หมายเหตุ :  
• Incident หมายถึง เหตุการณ6ท่ีไม�คาดคิดว�าจะเกิดข้ึน และเหตุการณ6นี้ส�งผลให� กฟผ.ไม�

สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต�างๆท่ี กฟผ. ใช�ในการวางแผนและการดําเนินงานด�าน
ระบบไฟฟ�า หรือเป<นเหตุการณ6ท่ีส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บ 

• Significant Incident หมายถึง Incident ท่ี กฟผ. พิจารณาแล�วว�า จะสามารถส�งผลให� 
System ท้ังหมดหรือบางส�วน เกิดสภาวะไม�ปกติ ไม�ปลอดภัย หรือไม�มีเสถียรภาพ หรือ
ส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บร�ายแรง 

กรณี Significant Incident ท่ีส�งผลให�บุคคลได�รับบาดเจ็บ แต�ไม�มีผลกระทบต�อ System จะไม�
พิจารณาเป<นการบรรเทาภาระผูกพันของ กฟผ. ตามเง่ือนไขในข�อ CC3.2-I นี้) 

  
CC4-I ข�อปฏิบัติในการเช่ือมต�อเข�าระบบ  
  
CC4.1-I การย่ืนข�อมูลการพิจารณาการเช่ือมโยงระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
 ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อสามารถยื่นคําร�องและข�อเสนอขอเชื่อมต�อระบบไฟฟ�าแก� กฟผ. ได� โดย ผู�

ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อมีหน�าท่ีในการยื่นรายละเอียดข�อมูลท่ีครบถ�วนและสมบูรณ6ให�แก� กฟผ. เพ่ือ
ใช�เป<นข�อมูลการพิจารณาการเชื่อมโยงระบบโครงข�ายไฟฟ�า (รายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ 
CCA2-I) 
ในกรณีท่ีมีการเชื่อมต�อผ�านระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�าฝ/ายจําหน�าย ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อมีหน�าท่ีส�งเอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการเชื่อมโยงระบบจําหน�ายของการไฟฟ�าฝ/าย
จําหน�ายให�แก� กฟผ. เพ่ือใช�เป<นข�อมูลจุดเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
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CC4.2-I รายละเอียดข�อมูลท่ีใช�ในการพิจารณาการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าด�านเทคนิค 
 (a) กรณีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป<นผู�สร�างโรงไฟฟ�า ท่ีใช�เครื่องกําเนิดไฟฟ�าแบบซิงโครนัส 

โดยใช�เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตไฟฟ�า อาทิเช�น ถ�านหิน กwาซธรรมชาติ 
กwาซชีวภาพ เชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะ เป<นต�น กําหนดให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�ง
รายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ CCA2.1-I  

(b) กรณีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป<นผู�สร�างโรงไฟฟ�า โดยใช�พลังงานแสงอาทิตย6ผลิตไฟฟ�า 
กําหนดให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�งรายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ CCA2.2-I  

(c) กรณีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อเป<นผู�สร�างโรงไฟฟ�า โดยใช�พลังงานลมผลิตไฟฟ�า กําหนดให�
ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�งรายละเอียดข�อมูลตามสิ่งแนบ CCA2.3-I 

ท้ังนี้ เนื่องจากรายละเอียดข�อมูลเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ�าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ในอนาคต 
ดังนั้น กฟผ. อาจต�องการข�อมูลสําคัญเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในสิ่งแนบ โดย กฟผ. จะแจ�ง
ขอให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดส�งรายละเอียดข�อมูลเพ่ิมเติมมาให� 
ในกรณีท่ีผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ
การไฟฟ�าโดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ�า หรือขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ิมเติม 
จะต�องแจ�งให� กฟผ. พิจารณาให�ความเห็นชอบทุกครั้ง และหากส�งผลกระทบทําให�เกิดปxญหากับ
ระบบไฟฟ�าของ กฟผ. ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องเป<นผู�รับผิดชอบท้ังหมด หากผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อไม�แจ�งข�อมูลดังกล�าวและ กฟผ. ตรวจพบในภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธิดําเนินการตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในข�อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

CC4.3-I การศึกษาระบบไฟฟ�า โดย กฟผ. 
 เพ่ือให�การเชื่อมต�อโรงไฟฟ�าไม�กระทบต�อความม่ันคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบ

พลังงาน รวมถึงนโยบายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง กฟผ. จึงต�องทําการศึกษาระบบไฟฟ�าภายใต�หลักเกณฑ6
ต�างๆ ท่ี กฟผ. กําหนด เม่ือผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจัดส�งรายละเอียดข�อมูลท่ีครบถ�วนและสมบูรณ6
ให�แก� กฟผ. แล�ว 

CC4.4-I หลักเกณฑ3ท่ีใช�ในการศึกษาระบบไฟฟ�า  
 พิจารณาตามศักยภาพระบบส�งไฟฟ�า (Grid Capacity) ซ่ึงครอบคลุมการศึกษาหลัก 2 เรื่อง ดังนี้ 

(a) การศึกษาการไหลกําลังไฟฟ�าในภาวะคงตัว (Steady - State Power Flow Study) 
(b) การศึกษาค�ากระแสไฟฟ�าลัดวงจร (Short - Circuit Current Study) 

กฟผ.จะทําการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟ�า เพ่ือรองรับการเชื่อมต�ออย�างม่ันคง และมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานให�มีการลงทุนตํ่าสุด โดยหลังจากการเชื่อมต�อ ระบบส�งไฟฟ�า กฟผ. 
จะต�องรองรับเกณฑ6ต�างๆ ดังนี้ 

CC4.4.1-I เกณฑ3ท่ัวไป (General Criteria) 
 กําหนดให�อุปกรณ6ไฟฟ�าในระบบทุกตัวต�องทํางานอยู�ภายใต�พิกัดปกติท่ีภาวะปกติ และทํางานอยู�

ภายใต�พิกัดฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุการณ6ท่ีมีอุปกรณ6ใดอุปกรณ6หนึ่งท่ีถูกใช�งานอยู�ในระบบแล�วเกิดหลุด
ออกจากระบบ เช�น สายส�ง 1 วงจร เกิดลัดวงจรแล�วถูกปลดออกจากระบบ เป<นต�น เรียก
มาตรฐานความม่ันคงระบบไฟฟ�านี้ว�า “มาตรฐาน N - 1” (N - 1 Contingency)  
ในการวางแผนระบบไฟฟ�า กฟผ. ได�กําหนดค�าพิกัดท่ีภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินของอุปกรณ6
ไฟฟ�าท่ีมีอยู�ในระบบภายหลังโรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจ�ายไฟฟ�าแล�ว ดังนี้ 
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• ค�าขีดจํากัดแรงดันท่ีภาวะปกติ อยู�ในช�วง 98 ถึง 105 % ของค�าปกติ 
• ค�าขีดจํากัดแรงดันท่ีภาวะฉุกเฉิน (N - 1 Contingency) อยู�ในช�วง 92 ถึง 108% ของค�า

ปกติ (0.92 – 1.08 PU) 
โดยอุปกรณ6ไฟฟ�าท่ีใช�ศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (N - 1) ได�แก� สายส�ง หม�อแปลง และเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 

CC4.4.2-I  เกณฑ3ในภาวะคงตัว (Steady – State Criteria)  

 โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องรักษาระดับแรงดันไฟฟ�าให�ไม�เกินขีดจํากัดแรงดันท่ี
ภาวะปกติเม่ือระบบไฟฟ�า กฟผ. ทํางานท่ีภาวะปกติ และรูปแบบของการไหลของกําลังไฟฟ�าใน
ระบบส�งไฟฟ�าท่ีภาวะปกติ ควรมีกําลังไฟฟ�ารีแอกทีฟสํารองสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเหลือ
ประมาณ 40 เปอร6เซ็นต6 และเครื่องกําเนิดไฟฟ�าควรจะทํางานอยู�ภายในขีดจํากัดของกําลังไฟฟ�ารี
แอกทีฟ ซ่ึงข้ึนอยู�กับชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า นอกจากนี้การควบคุมแรงดันสามารถกําหนดได�
จากเครื่องกําเนิดไฟฟ�า แท็ปหม�อแปลงไฟฟ�า และการชดเชยกําลังไฟฟ�ารีแอกทีฟ เพ่ือให�มีค�า
ความสูญเสียในระบบไฟฟ�าน�อยท่ีสุด 
โดยเม่ือมีอุปกรณ6ไฟฟ�าตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากระบบไฟฟ�า โรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�
เชื่อมต�อจะต�องรักษาระดับแรงดันไฟฟ�าให�ไม�เกินขีดจํากัดแรงดันท่ีภาวะฉุกเฉินได�โดยไม�ต�องมีการ
แก�ไขระบบ แต�สามารถใช�อุปกรณ6ควบคุมอัตโนมัติแบบทํางานเร็ว รวมท้ังการตัดต�ออุปกรณ6ไฟฟ�า
รีแอกทีฟท่ีใช�ควบคุมระดับแรงดัน เพ่ือรักษาระบบไฟฟ�าไว�ได� 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ6ลัดวงจรในระบบไฟฟ�าภายหลังโรงไฟฟ�าของผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจ�าย
ไฟฟ�าเข�าระบบไฟฟ�า กฟผ. จะต�องทําให�ค�ากระแสลัดวงจรท่ีแต�ละสถานีไฟฟ�าแรงสูงไม�เกิน 85 % 
ของค�าพิกัดของอุปกรณ6ตัดตอน (Circuit Breaker) ตํ่าสุดในแต�ละสถานีไฟฟ�าแรงสูงนั้นๆ 

CC4.5-I การแจ�งค�าใช�จ�าย 
 กฟผ. จะแจ�งค�าใช�จ�ายในการขออนุญาตเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า  (เช�น ค�าใช�จ�ายในการ

ขยาย/ปรับปรุงระบบส�งไฟฟ�า ค�าออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังค�าศึกษาระบบไฟฟ�า เป<นต�น) 
เพ่ือให�ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อพิจารณาก�อนทําสัญญา ท้ังนี้ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องเป<นผู�
รับภาระค�าใช�จ�ายดังกล�าวท้ังหมด 

CC4.6-I การดําเนินการในการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
CC4.6.1-I ภายหลัง กฟผ. แจ�งอนุญาตให�เชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าพร�อมแจ�งค�าใช�จ�ายในการขออนุญาต

เชื่อมต�อระบบโครงไฟฟ�า ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ6ต�างๆ ท่ีเป<นเง่ือนไขใน
การเชื่อมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าให�ครบถ�วนตามท่ี กฟผ. กําหนด 

CC4.6.2-I กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันเชื่อมต�อ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแผนงาน
ก�อสร�างระบบ ซ่ึงหากไม�แล�วเสร็จตามแผน การเชื่อมต�อโรงไฟฟ�าเข�าระบบจะส�งผลกระทบต�อ
ความม่ันคงระบบโครงข�ายไฟฟ�า 

CC4.7-I การปฏิบัติการก�อนการเริ่มต�นการเช่ือมต�อ 
 ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อทุกรายต�องปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีระบุใน ข�อกําหนดเก่ียวกับการ

ปฏิบัติการระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยผู�เชื่อมต�อต�องแจ�งข�อมูลทางเทคนิคท่ัวไปของผู�เชื่อมต�อ และ 
คุณลักษณะอุปกรณ6ไฟฟ�าของลูกค�าของผู�เชื่อมต�อท่ีอาจมีผลทําให�ระดับคุณภาพไฟฟ�า ณ จุด
เชื่อมต�อ ตํ่ากว�าเกณฑ6ท่ีกําหนด แก� กฟผ. ก�อนการเชื่อมต�อ ไม�น�อยกว�า 60 วัน 
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CC4.7.1-I ข�อมูลทางเทคนิคท่ัวไปของผู�เช่ือมต�อ ประกอบด�วย 

(a) ข�อมูลเครื่องกําเนิดไฟฟ�า จํานวนเครื่อง และ กําลังผลิตแต�ละเครื่อง (MVA, MW, PF)  

(b) ประเภทของโรงไฟฟ�า 

(c) ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ�า เช�น ประเภทพลังงานหมุนเวียน หรือระบบ 

Cogeneration 

(d) เชื้อเพลิงหลักท่ีใช�ผลิตไฟฟ�า 

(e) เชื้อเพลิงเสริมท่ีใช�ผลิตไฟฟ�า  

(f) จุดเชื่อมโยงระบบโครงข�ายไฟฟ�าท่ีใกล�ท่ีสุดของการไฟฟ�าฝ/ายจําหน�าย หรือ กฟผ.  

(g) ปริมาณพลังไฟฟ�าสํารอง (MW) 

(h) การเชื่อมโยงระบบไฟฟ�าหรือระบบไอน้ํา 
CC4.7.2-I คุณลักษณะอุปกรณ6ไฟฟ�าของลูกค�าของผู�เชื่อมต�อท่ีอาจมีผลทําให�ระดับคุณภาพไฟฟ�า ณ จุด

เชื่อมต�อ ตํ่ากว�าเกณฑ6ท่ีกําหนด 
 คุณลักษณะอุปกรณ6ไฟฟ�าของลูกค�าของผู�เ ช่ือมต�อ* 

ก) กําลังไฟฟ�ารวมของลูกค�าของผู�เช่ือมต�อ  ขนาด  ________ 

ขนาด  ________ 

    MW 

    MVAr 

ข) กระแสไฟฟ�าลัดวงจรสูงสุดที่จดุเช่ือมต�อ ขนาด  ________ kA 

ค) กรณีผู�เช่ือมต�อหรือลูกค�าของผู� เช่ือมต�อมี หรือจะมีอุปกรณ6 หรือโหลดที่สร�างกระแสฮาร6มอ
นิกเหล�านี้ ต�องนําส�งข�อมูล ให� กฟผ. ทราบล�วงหน�าก�อน เพ่ือประเมินคุณภาพไฟฟ�าใน
ข้ันต�น 

 �  Single Phase Power Supply     ขนาด  ________ MVA 

 �  Semi-converter ขนาด  ________ MVA 

 �  6-Pulse Converter No Series Inductance ขนาด  ________ MVA 

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

ขนาด  ________ MVA 

 �  6-Pulse Converter With Large Inductor     ขนาด  ________ MVA 

 �  12-Pulse Converter      ขนาด  ________ MVA 

 �  AC Voltage Regulator ขนาด  ________ MVA 

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

*  อ�างอิงตามข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนกิเก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม           
   โดยให�ปรับเปล่ียนเกณฑ6ตามการแก�ไขปรับปรุงข�อกําหนดดังกล�าวฉบับล�าสุด  
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CC5-I ข�อกําหนดอุปกรณ3โรงไฟฟ�า 
  
CC5.1-I อุปกรณ3โรงไฟฟ�า หมายถึง อุปกรณ6และเครื่องจักรต�างๆ ท่ีโรงไฟฟ�าเป<นเจ�าของ โดยมีการ

เชื่อมต�อเข�ากับระบบไฟฟ�า และเป<นอุปกรณ6ท่ีจําเป<นต�องใช�ในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือวัด
ค�าพลังงานไฟฟ�าท่ีโรงไฟฟ�าจ�ายเข�าระบบ 
อุปกรณ6โรงไฟฟ�า จะต�องเป<นไปตามข�อกําหนดตาม CC5-I ดังนี้ 

CC5.2-I ข�อกําหนดมาตรฐานอุปกรณ3 
CC5.2.1-I อุปกรณ6โรงไฟฟ�าทุกรายการจะต�องมีการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ใช�งาน รวมถึงมีการบํารุงรักษาท่ี

สอดคล�องตาม Prudent Utility Practice และต�องสามารถทํางานได�เป<นปกติภายใต�สภาวะ
เง่ือนไขของระบบ ตามท่ีกําหนดไว�ใน CC3.1-I 

CC5.2.2-I นอกเหนือจากท่ีระบุไว�ใน CC5.2.1-I อุปกรณ6โรงไฟฟ�าทุกรายการจะต�องเป<นไปตามข�อกําหนด
และ/หรือมาตรฐานตามท่ีระบุไว� ดังต�อไปนี้ 

(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 จะต�องสอดคล�องตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเว�นบาง
อุปกรณ6ซ่ึงมีการระบุไว�ชัดเจนให�ใช�มาตรฐานอ่ืน 

(b) อุปกรณ6ต�างๆ ต�องถูกออกแบบ ผลิต และทดสอบ จากท่ีซ่ึงผ�านการรับรองตามข�อกําหนด
การรับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือข�อกําหนดเทียบเท�าท่ี กฟผ. ยอมรับ  

CC5.3-I ข�อกําหนดอุปกรณ3สําหรับโรงไฟฟ�าทุกประเภท  
CC5.3.1-I ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องออกแบบ จัดหาและติดต้ังอุปกรณ6โรงไฟฟ�าท่ีจ�ายไฟฟ�าได�ตาม

คุณลักษณะดังนี้ 
(a) ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องมีอุปกรณ6ควบคุมการทํางานเพ่ือป�องกันการจ�ายไฟฟ�าเข�าสู�

ระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�า ในขณะท่ีระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าไม�มีไฟฟ�า โดยต�องสามารถ
ควบคุมการทํางานตามความต�องการของศูนย6ควบคุมระบบไฟฟ�า 

(b) กฟผ.  สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการจ�ายไฟฟ�าแบบระบบไฟฟ�าแยกโดด 
(Islanding) จากระบบโครงข�ายไฟฟ�า ให�กับผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ เป<นรายๆ ไป 

(c) ต�องควบคุมไม�ให�สร�างกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ท่ีจุด
เชื่อมต�อ เกินกว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิก
เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับป� 2557 (EGAT–PQG–01/2014) ของ
คณะกรรมการปรับปรุงความน�าเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�าของ 3 การไฟฟ�า รายละเอียดตาม 
CCA3-I โดยหากมีการปรับปรุงข�อกําหนดกฎเกณฑ6ดังกล�าว ให�มีผลบังคับใช�ตามฉบับล�าสุด
ต�อไป 

(d) ต�องควบคุมไม�ให�สร�างแรงดันกระเพ่ือมท่ีจุดเชื่อมต�อ เกินกว�าขีดจํากัดตามวิธีการประเมินท่ี
กําหนดไว�ใน ข�อกําหนดกฎเกณฑ6แรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุงความน�าเชื่อถือได�ของ
ระบบไฟฟ�าของ 3 การไฟฟ�า รายละเอียดตาม CCA4-I โดยหากมีการปรับปรุงข�อกําหนด
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กฎเกณฑ6ดังกล�าว ให�มีผลบังคับใช�ตามฉบับล�าสุดต�อไป 
  
CC6-I REGISTERED OPERATING CHARACTERISTICS 
  

ข�อมูลการวางแผนด�านปฏิบัติการ ซ่ึงเป<นส�วนหนึ่งของรายละเอียดข�อมูลการวางแผน ท่ีผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ได�จัดส�งให�กับ กฟผ. ตามเง่ือนไข PP จะถูกนํามาพิจารณาทบทวนใหม�ตาม
ความจําเป<น ภายหลังจากท่ีโรงไฟฟ�าเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ�า โดยค�าท่ีทําการปรับปรุงใหม�
จะเรียกว�า Registered Operating Characteristics ซ่ึงจะสะท�อนค�าความสามารถจริงของเครื่อง 
สอดคล�องตาม Prudent Practice 

  
CC7-I ข�อกําหนดของจุดเช่ือมต�อระหว�าง กฟผ. กับ โรงไฟฟ�า  
  
CC7.1-I ในการเชื่อมต�อระหว�างโรงไฟฟ�ากับระบบส�งของ กฟผ. จะใช� circuit breaker ท่ีมีพิกัดการทน

กระแสลัดวงจรสูงกว�าขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมต�อ นั้น โรงไฟฟ�าสามารถขอให� กฟผ. 
จัดส�งค�ากระแสลัดวงจร และค�าพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซ่ึงติดต้ังท่ี จุดเชื่อมต�อ ใน
ปxจจุบันรวมถึงท่ีวางแผนในอนาคต ค�ากระแสลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดเชื่อมต�อ จะต�องไม�เกินกว�า 

(a) 63 kA หรือ 50 kA สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีมีระดับแรงดัน 500 kV และ 230 kV 
(b) 40 kA สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีมีระดับแรงดัน 115 kV และ 69 kV 

CC7.2-I Generating Unit and Power Station Protection Arrangements 
CC7.2.1-I ระบบป�องกันโรงไฟฟ�าและการเช่ือมต�อเข�ากับระบบส�งของ กฟผ. จะต�องเป<นไปตามข�อกําหนด

ข้ันตํ่าท่ีระบุไว�ใน CC7.2.2-I นี้ เพ่ือลดผลกระทบต�อระบบส�งของ กฟผ. ให�น�อยท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุ
ผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟ�า 

CC7.2.2-I Fault Clearing Time 
(a) ค�า Fault Clearing Time สําหรับการเกิดเหตุผิดปกติท่ีอุปกรณ6โรงไฟฟ�าซ่ึงต�อตรงเข�ากับ

ระบบส�งของ กฟผ. หรือ เหตุผิดปกติท่ีอุปกรณ6ระบบส�งของ กฟผ. ซ่ึงต�อตรงเข�ากับอุปกรณ6
ของโรงไฟฟ�า โดยช�วงเวลาดังกล�าวจะเริ่มนับต้ังแต�เริ่มเกิดเหตุผิดปกติ จนถึง circuit 
breaker สามารถดับอาร6กได�สนิท ซ่ึงต�องมีช�วงเวลาไม�เกินกว�าข�อกําหนดดังนี้ 
(i)      80 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 100 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 140 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(b) ท้ัง โรงไฟฟ�า และ กฟผ. ต�องจัดให�มีระบบป�องกันสํารอง (backup) เผื่อกรณีท่ีระบบ
ป�องกันหลัก (primary) ทํางานผิดพลาด ซ่ึงระบบป�องกันสํารอง ท้ังสองชุดนี้จะทํางาน
ประสานเพ่ือให�สามารถทําการปลดวงจรเป<นลําดับข้ันได� (discrimination) โดยระบบ
ป�องกันสํารองของโรงไฟฟ�าจะต�องทนต�อกระแสลัดวงจร (ไม� trip ออกจากระบบก�อน) ใน
ระหว�างท่ีระบบ backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กําลัง
ทําการ clear fault ท่ีเกิดข้ึนในระบบส�ง 
นอกจากนี้ เพ่ือป�องกันความเสี่ยงไม�ให�เกิดการปลดโรงไฟฟ�าออกจากระบบโดยไม�เจตนา จึง
ควรท่ีจะกําหนด time delay ของระบบป�องกันสํารองของโรงไฟฟ�าไว�ท่ี 1.5 วินาที ซ่ึงจะ



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCI-9 
 

ทําให�การทํางานประสานกับระบบป�องกันสํารอง ของ กฟผ. 
(c) circuit breaker ท่ีทําหน�าท่ีตัดกระแสลัดวงจรซ่ึงติดต้ังอยู�ในส�วนของวงจรเชื่อมต�อโรงไฟฟ�า

เข�ากับระบบส�ง กฟผ. ท่ีจุดเชื่อมต�อใดๆ นั้น จะต�องมีการติดต้ัง circuit breaker failure 
protection เพ่ิม ในกรณีเหตุการณ6ท่ี circuit breaker ทํางานผิดพลาดไม�สามารถตัด
กระแสลัดวงจรภายในช�วงเวลาท่ีกําหนด circuit breaker failure protection จะทําการ
สั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซ่ึงอยู�ติดกับ circuit breaker ตัวท่ีทํางานผิดพลาด
ดังกล�าว เพ่ือตัดกระแสลัดวงจรภายในช�วงเวลาดังนี้ 
(i)     200 ms ท่ี 500 kV 
(ii) 200 ms ท่ี 230 kV 
(iii) 300 ms ท่ี 115 kV และ 69 kV 

(d) Target Dependability Index ของระบบป�องกันต�องไม�ตํ่ากว�า 99.5% ค�านี้เป<นการวัด
ความสามารถของระบบป�องกันในการสั่ง circuit breaker ตัดวงจรในส�วนท่ีเกิดความ
ผิดปกติได�สําเร็จ 

CC7.3-I การจัดเตรียมอุปกรณ3 
CC7.3.1-I Metering System 

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Metering System) ตามเง่ือนไข
ท่ีระบุใน CCA1-I เพ่ือวัดปริมาณพลังงานไฟฟ�าท่ีโรงไฟฟ�าของ ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ผลิตได� 

  
CC8-I ข�อกําหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร  
  
CC8.1-I อุปกรณ3ส่ือสารของโรงไฟฟ�า 

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ ต�องจัดให�มีอุปกรณ6สําหรับบันทึกและสื่อสารข�อมูลการผลิตของโรงไฟฟ�า 
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CCA1-I ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Metering System) 
  

ผู�ขอเชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อจะต�องเป<นผู�ดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า
และอุปกรณ6ประกอบ รวมท้ังบํารุงรักษาให�ระบบทํางานอย�างถูกต�องตามข�อกําหนด
ตลอดเวลาท่ีมีการซ้ือขายและ/หรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ�าผ�านจุดเชื่อมต�อ โดยมี
รายละเอียดตามข�อกําหนดนี้ ท้ังนี้ตําแหน�งท่ีติดต้ังมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าจะต�องสามารถเข�า
ไปตรวจสอบและอ�านค�าพลังงานไฟฟ�าได�สะดวก ท้ังนี้ระบบมาตรวัดไฟฟ�า ต�องประกอบด�วย 

CCA1.1-I ความต�องการท่ัวไป (General Requirement) 
a) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าเพ่ือการซ้ือขาย ใช�สําหรับวัดพลังงานไฟฟ�าท่ีซ้ือขาย หรือ

ไหลผ�าน ณ จุดเชื่อมต�อระหว�างระบบไฟฟ�าของ กฟผ. กับระบบไฟฟ�าของผู�ขอ
เชื่อมต�อ/ผู�เชื่อมต�อ 

b) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าเพ่ือการซ้ือขายของแต�ละวงจร ต�องประกอบด�วย 2 ระบบ
เพ่ือเป<นการสํารอง ได�แก� ระบบมาตรวัดฯหลัก (Main Metering Equipment) และ 
ระบบมาตรวัดฯรอง (Backup Metering Equipment) 

c) ระบบมาตรวัดฯหลัก และ ระบบมาตรวัดฯรอง ต�องเป<นอิสระต�อกัน  
d) ต�องไม�มีอุปกรณ6อ่ืนนอกเหนือจากอุปกรณ6ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ติดต้ังอยู�

ภายในวงจรของระบบมาตรวัดฯหลัก  
e) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าและอุปกรณ6ประกอบทุกหน�วย ท่ีติดต้ังอยู�ในระบบมาตรวัดฯ

หลักและระบบมาตรวัดฯรอง จะต�องรองรับการสื่อสารข�อมูลจากระบบ Software 
และ Hardware ของระบบโทรมาตรซ้ือขายไฟฟ�า กฟผ. (EGAT Automatic Meter 
Reading (AMR) System)  ท้ังนี้มาตรวัดฯและอุปกรณ6ประกอบ จะต�องได�รับการ
ตรวจสอบและยอมรับ (Approved) จาก กฟผ. ก�อน 

CCA1.2-I Instrument Transformers เพ่ืออ�านค�ากระแสและแรงดันไฟฟ�า ส�งไปให� มาตรวัดหลัก 
(main energy meter) และ มาตรวัดรอง (backup energy meter) ต�องติดต้ังครบท้ังสาม
เฟสพร�อม Junction Box มีรายละเอียดดังนี้ 

a) หม�อแปลงกระแส (Current Transformer, CT) 
• CT แต�ละหน�วย ต�องประกอบ 2 แกน (2 Cores) สําหรับวงจรวัดของระบบ     

มาตรวัดหลักและมาตรวัดรองตามลําดับ 
• ความแม�นยําของ CT ท้ัง 2 แกน ต�องเป<นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน Class 0.2S ของ

มาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI C57.13 
หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ท่ีเทียบเท�ากันซ่ึงเป<นฉบับล�าสุดท่ีประกาศใช�งาน ณ 
เวลานั้น 

• กระแสพิกัดทางด�านแรงตํ่าของ CT ท้ัง 2 แกน ต�องเท�ากับกระแสพิกัดของ มาตร
วัดพลังงานไฟฟ�า 

• Burden: ต�องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัดท่ีใช�งาน Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 
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b) หม�อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT)   
• ต�องเป<นชนิด Inductive Voltage Transformer  แต�ละหน�วย ต�องประกอบด�วย

ชุดขดลวด 2 ชุด (2windings) สําหรับวงจรวัดของระบบมาตรวัดหลักและมาตร
วัดรองตามลําดับ 

• ความแม�นยําของชุดขดลวด VT ท้ัง 2 ชุด ต�องเป<นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน Class 
0.2 ของมาตรฐาน IEC 61869 หรือ Accuracy Class 0.3 ของมาตรฐาน ANSI 
C93.1 หรือ มาตรฐาน IEC , ANSI ท่ีเทียบเท�ากันซ่ึงเป<นฉบับล�าสุดท่ีประกาศใช�
งาน ณ เวลานั้น 

• แรงดันพิกัดทางด�านแรงตํ่าของ VT ท้ัง 2 แกน ต�องเท�ากับแรงดันพิกัดของ   
มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 

• Burden: ต�องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับวงจรระบบมาตรวัดท่ีใช�งาน Load 
Impedance (Include Equipment) < Burden 

CCA1.3-I มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
a) มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า แต�ละหน�วยต�องเป<นชนิดอิเลคทรอนิกส6 รองรับการวัดวงจร 

ไฟฟ�าประเภท 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wires) โดยสามารถวัดพลังงานไฟฟ�าได�ท้ัง 
4 Quadrants (Export/import Active/reactive energy) 

b) ความแม�นยําในการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า สําหรับ Active Energy ต�องเป<นไป
ตามท่ีกําหนดไว�ใน Class 0.2s ของมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือ มาตรฐาน IEC ท่ี
เทียบเท�ากันซ่ึงเป<นฉบับล�าสุดท่ีประกาศใช�งาน ณ เวลานั้น ส�วน Reactive Energy 
ต�องมีความแม�นยําไม�น�อยกว�า Class 0.5 

มาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ต�องสามารถวัดค�า ประมวลผล และบันทึกข�อมูลพลังงานไฟฟ�าแยก
ตามอัตราค�าไฟฟ�า (Time of Use, TOU) ได�ไม�ตํ่ากว�า 4 อัตรา  สามารถบันทึกข�อมูลการวัด
ประเภท Load Profile รายคาบ 1 นาที และ 15 นาที (Energy/demand) รวมท้ังค�า
พลังงานไฟฟ�ารายเดือนหรือรอบ Billing (Monthly/billing Energy) และความต�องการใช�
ไฟฟ�าสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum Demand) แยกตาม TOU Rate 

CCA1.4-I Time synchronization 
เวลาของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าท่ีติดต้ังใช�งานทุกหน�วย จะถูกควบคุม (Synchronize) ให�มี
ความแม�นยําใกล�เคียงกับเวลามาตรฐานมากท่ีสุด ท้ังนี้ต�องติดต้ังระบบต้ังเวลาของมาตรวัด
พลังงานไฟฟ�า โดยใช�แหล�งเวลามาตรฐานอ�างอิง (Standard Time Source) จากเครื่องรับ
สัญญาณนาฬิกาหรือเวลาระบบ GPS (Global Positioning System (GPS) Clock 
Receiver) ท่ีติดต้ังไว�บริเวณใกล�เคียงกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ�านั้นๆ 

CCA1.5-I การบันทึกข�อมูลของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 
มาตรวัดพลังงานไฟฟ�าแต�ละหน�วย ต�องมีการบันทึกข�อมูลในหน�วยความจําดังนี้ 

a) ข�อมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 15 นาที ประกอบด�วยข�อมูล 
Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ Import) 
ค�าแรงดันของวงจรระบบมาตรวัด ทางด�านแรงตํ่า (L-N) ท้ัง 3 เฟส (Van, Vbn, Vcn) 
และค�ากระแสของวงจรระบบมาตรวัด ซ่ึงสามารถเลือกบันทึกได�ท้ังด�านแรงสูงหรือแรง
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ตํ่า (Ia, Ib, Ic) ท้ังนี้จะต�องเก็บข�อมูลไว�ในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าได�ไม�ตํ่ากว�า 3 
เดือน 

b) ข�อมูลประเภท Load Profile รายคาบทุก 1 นาที (ถ�าจําเป<นต�องใช�งาน) ประกอบด�วย
ข�อมูล Active/reactive Demand (หรือ Energy) ท้ัง 4 Quadrants (Export และ 
Import) ท้ังนี้จะต�องเก็บข�อมูลไว�ในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าได�ไม�ต่ํากว�า 45 วัน 

c) ข�อมูลประเภท ค�าพลังงานไฟฟ�ารายเดือนหรือรอบ Billing  (Monthly/billing 
Energy) และความต�องการใช�ไฟฟ�าสูงสุดในรอบเดือนหรือรอบ Billing (Maximum 
Demand)  แยกตาม TOU Rate จะต�องเก็บข�อมูลไว�ในตัวมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าได�ไม�
ตํ่ากว�า 1 ป� (12 เดือน) 

d) การบันทึกข�อมูลข�างต�น จะต�องได�รับการตรวจสอบยอมรับจาก กฟผ. ก�อน ท้ังนี้เพ่ือให�
ม่ันใจว�า มีข�อมูลเหมาะสมและเพียงพอต�อการใช�งานสําหรับบริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟ�า 

CCA1.6-I Loss-of Potential Alarm 
แต�ละวงจรการวัดของมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า ต�องมี loss of potential alarm ไว�สําหรับ
ติดตามความพร�อมและศักยภาพในการทํางานของตัววงจร 

CCA1.7-I Test Switches 
แต�ละมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าและแต�ละ watt/var transducer ต�องมี test switch แยกจาก
กัน เพ่ือใช�ในการทดสอบการทํางานของอุปกรณ6ดังกล�าวร�วมกับ external source หรือ CT 
/ VT (ใช� multipole test plug) 

CCA1.8-I Power Supply for Metering Equipment 
โรงไฟฟ�าต�องจัดเตรียมแหล�งจ�ายไฟเสริม (auxiliary power supply) ท่ีม่ันคงน�าเชื่อถือและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณ6ในระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า เพ่ือให�ม่ันใจว�ามาตรวัดพลังงานไฟฟ�า
ทุกตัวจะทํางานได�อย�างถูกต�องในทุกช�วงเวลา 
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ประเภท  SPP Firm  :  ระดับแรงดัน  ……… KV 
ชื่อบริษัท ……………………………………………………………………………………………………..…................................................ 
ที่อยู� เลขที…่………........……หมู�……….....…ถนน…………………............………...ตําบล/แขวง………………................…..…… 
อําเภอ/เขต…………………...........…………จังหวัด…………..........………………รหัสไปรษณีย3…….....................………………… 
โทรศัพท3 …………....…............……….……โทรสาร …………....………………................................………………………….….…… 
 

  1. ข�อกําหนดอุปกรณ6ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Revenue Meter) : 
�  Main Meter :  จํานวน…………….ชุด 

  ยี่ห�อ…………………………………………รุ�น………………………………………… 
�  Backup Meter :.จํานวน…………..ชุด 

  ยี่ห�อ…………………………………………รุ�น………………………………………… 
        �  เป<นชนดิ 3 Phase 4 Wires High Precision Energy Meter     
              Accuracy Class : 
  � 0.2S (ศูนย6จุดสองเอส) สําหรับ kWh  
            � 0.5 (ศูนย6จุดห�า) สําหรับ kvarh  
            � สามารถวัดพลังงานไฟฟ�าได�ทั้ง Import, Export (kWh & kvarh) 
      � มีคุณสมบัติเป<นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบได�ไม�ต่าํกว�านี ้
        � มี Communication port สําหรับสื่อสารข�อมูล 
  � LAN  � RS485/232 
 

  2. Remote Meter Reading : ติดตั้ง และดาํเนินการให�สามารถ เก็บบันทึก พิมพ6 และรับส�งข�อมูลซ้ือ ขายพลังงาน 
ไฟฟ�ากับส�วนกลาง กฟผ. ได� 

2.1  Modem, 3G, 4G Modem      ยี่ห�อ…………………………..……   รุ�น…………………………… 

         ชนิด       � Internal    � External         

2.2  เลขหมายโทรศัพท6พร�อมระบบป�องกัน Surge สําหรับ Modem ที่ผ�านการตรวจสอบจาก กฟผ. 
                          � Main Meter………………………..... � Backup Meter……………………........... 
2.3  LAN IP address : 
                          � Main Meter………………………..... � Backup Meter……………………........... 

Check Sheet ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า 

  3. ระบบ Power Supply : เป<นระบบจ�าย (Power Supply) สําหรับระบบมาตรวัดมีระบบที่สามารถป�องกันไม�ให�
ระบบมาตรวัดหยุดทํางานขณะจ�ายไฟ และสามารถสาํรองไฟฟ�าได�กรณี Power Supply หลักขัดข�อง 

ระบบจ�าย (Power Supply ) ที่มีคือ 
� Main Power Supply (Voltage DC)  
� Backup Power Supply (Voltage AC) 
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  4. ข�อกําหนดอุปกรณ3ประกอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�า (Instrument Transformer) 
4.1 Current transformer ( CT ) : 

� แยก Secondary core  สําหรับ  Main / Back up Revenue Meter  
� CT  ratio จะต�องกําหนดให�เหมาะสมกับ Max. Demand ที่เสนอขาย 

Max. Demand………………………..MW. 
CT. ratio…………………………………. 

Accuracy Class            =…….……. (ตาม IEC 61869) 
Burden                       =…….…….VA   

� ติดตั้งครบทั้งสามเฟส 
� Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2  
� ขดลวดชุดที่ใช�กับระบบมาตรวัดหลักต�องไม�ต�อร�วมกับอุปกรณ6อ่ืนที่ไม�เก่ียวข�องกับการวัด

ซ้ือขายไฟฟ�า 
4.2 Inductive Voltage Transformer / Voltage Transformer (IVT / VT ) : 

Accuracy Class           =…….……(ตาม IEC 61869) 
Ratio  =…….…… 
Burden                       =…….…… VA   

� ต�อแยก MCB ขนาดเหมาะสมทีต่�นทางสําหรับ Main / Back up Meter 
� ติดตั้งครบทั้งสามเฟส 
� Cable Size : มีความพอเพียงตาม Burden ขนาด.......................mm2  
� ขดลวดชุดที่ใช�กับระบบมาตรวัดหลักต�องไม�ต�อร�วมกับอุปกรณ6อ่ืนที่ไม�เก่ียวข�องกับการวัด

ซ้ือขายไฟฟ�า 
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 อ่ืนๆ........... 
ยี่ห�อ         …………….......... ……………...... …………………… 
รุ�น/ขนาด   …………….......... ……………...... …………………… 

4.5 Test  Switch :  
�  รายละเอียดของอุปกรณ6 เช�น ยี่ห�อ,รุ�น, specification, Schematic ของ Test  Switch  

�  ยี่ห�อ……………………………. 
�  รุ�น……………………………… 

4.6 ติดตั้ง Software เรียกอ�านข�อมูลเพ่ือการซื้อขายไฟฟ�า :  
�  มีการติดตั้ง Software เรียกอ�านจากตัวมาตรวัด : ชื่อ Software/Version..................................... 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-7 
 

6. รายการเอกสารประกอบการพิจารณา :  ที่ส�งมาด�วย     จํานวน…………….แผ�น 
�  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 :ที่ส�งให� กฟผ. เป<น 
� พิมพ6เป<น Hard Copy  
� เป<น CAD File  
� Drawing : ประกอบด�วย 

� แผนที่ที่ตัง้โรงไฟฟ�า 
� Single or  Three Line Diagram ของโรงไฟฟ�าที่เชื่อมต�อเข�ากับระบบจ�ายไฟฟ�าหลัก 
� Schematic Diagram ของ Metering System 
� Wiring Diagram ของ Metering System  
� อ่ืนๆ ที่จําเป<นในการประกอบการพิจารณาระบบ Metering 

Junction Box : 
� Schematic Diagram ของ Junction Box : for CT & VT 
� Wiring Diagram ของ Junction Box : for CT & VT 
� รายละเอียดของอุปกรณ6ใน Junction Box เช�น ยี่ห�อ,รุ�น Terminals,MCB เป<นต�น 
� ยี่ห�อ................................................. 
� รุ�น.................................................... 
 

 

5. ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ�าสําหรับ Generator Unit : (สําหรับ SPP Firm เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา) 
 Generator Unit Meter (ติดตัง้เฉพาะ Main) จํานวน...................ชุด 
 ยี่ห�อ........................................................รุ�น........................................ 

�  เป<นชนิด High Precision Energy Meter 3 Phase 4  Wires 
�  Accuracy Class 0.2S (ศูนย6จดุสองเอส) สําหรับ kWh 
�  Accuracy Class 0.5 (ศูนย6จุดห�า) สําหรับ kvarh 
�  สามารถวัดพลังงานไฟฟ�าได�ทั้ง Import , Export (kWh& kvarh) 
�  มีคุณสมบัติเป<นไปตามมาตรฐาน IEC 62053-22 หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี ้
�   มี Communication port และระบบสื่อสารข�อมูลและส�งข�อมูลพลังไฟฟ�ากับส�วนกลาง กฟผ. ได� 

ช่ือผู�กรอกข�อมูล ……………………………………………… วัน เดือน ป� ท่ีกรอกข�อมูล………........................... 
โทร................................................................. 
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CCA2-I: ข�อมูลในการขอเช่ือมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของ กฟผ. 
 
ข�อมูลผู�ขอเช่ือมต�อ 
1.  ชื่อเต็มของผู�ขอ (บริษัท)  

  

 

 
2.  ท่ีอยู�ของผู�ขอ หรือในกรณีของบริษัท ให�ใช�ท่ีอยู�ของท่ีต้ังของสํานักงานท่ีจดทะเบียนแล�ว หรือ               

สํานักงานใหญ�  

 

 

 

 
3.  หมายเลขโทรศัพท6  

  
4.  หมายเลขโทรสาร  

  
5.  ชื่อผู�ติดต�อ  

  
6.  ท่ีอยู�ของผู�ติดต�อ (หากต�างจากข�อ 2 )  
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ข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

กําหนด เดือน / ป� การเชื่อมต�อ :    

วันเริ่มต�นส�งกระแสไฟฟ�า เดือน/ป� :   

กําลังการผลิตสูงสุดท่ีจ�ายเข�าระบบส�ง (MW / MVAr) :   

กําลังการผลิตปกติท่ีจ�ายเข�าระบบส�ง (MW / MVAr) :   

กําลังการผลิตน�อยสุดท่ีจ�ายเข�าระบบส�ง (MW / MVAr) :   

ความต�องการพลังไฟฟ�าสํารอง ท่ีขอใช�จากการไฟฟ�า (MW / MVAr) :   

จํานวนวงจรท่ีต�องการต�อเชื่อม (ความน�าเชื่อถือได�) :  

แผนท่ีและแผนภูมิของโรงไฟฟ�า (Map and Diagrams) : 

(a) แผนท่ีหรือแผนผังแสดงท่ีต้ังของโรงไฟฟ�า พร�อมท้ังค�าพิกัด latitude และ longitude ของ 

Switchyard หน�าโรงไฟฟ�า 

(b) สถานท่ีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและจุดเชื่อมต�อเข�ากับระบบโครงข�ายไฟฟ�าของการไฟฟ�า

รวมถึงแผนท่ีการเชื่อมโยงเบ้ืองต�นจาก Switchyard หน�าโรงไฟฟ�า ถึง สถานีไฟฟ�าแรงสูง กฟผ. 

และระยะทางตามแนวสายไฟฟ�า 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟ�า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟ�า และระบบป�องกัน 

(Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะเชื่อมต�อกับระบบของการไฟฟ�า 

 
กฟผ. มีสิทธิขอข�อมูลเพ่ิมเติมหากมีความจําเป<น และผู�ยื่นคําร�องจะต�องให�ข�อมูลดังกล�าวทันที และผู�ท่ีขอ
เชื่อมต�อจะถูกบังคับให�ต�องปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาท่ีกําหนด และ
ต�องให�ข�อมูลตามข�อกําหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  
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CCA2.1-I: ข�อมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าท่ีใช�เครื่องกําเนิดไฟฟ�าแบบซิงโครนัส) 
 
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 

 
ตัวอย�าง Salient Pole Generator Model 

 

 
Saturation Factor (S) for Generator Data
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ตัวอย�าง Round Rotor Generator Model 

 
EXCITATION SYSTEM Model 

 
ตัวอย�าง IEEE Type AC4 Excitation System Model 
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ตัวอย�าง IEEE Type AC4 Excitation System Parameters 

 
แบบจําลอง Excitation System ท่ีมีใช�ในโปรแกรม 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 Modified 1981 IEEE type ST2 excitation system model. 
EXST3 1981 IEEE type ST3 excitation system model. 
IEEET1 1968 IEEE type 1 excitation system model. 
IEEET2 1968 IEEE type 2 excitation system model. 
IEEET3 1968 IEEE type 3 excitation system model. 
IEEET4 1968 IEEE type 4 excitation system model. 
IEEET5 Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model. 
IEEEX1 1979 IEEE type 1 excitation system model and 1981 IEEE type DC1 model. 
IEEEX2 1979 IEEE type 2 excitation system model. 
IEEEX3 1979 IEEE type 3 excitation system model. 
IEEEX4 1979 IEEE type 4 excitation system, 1981 IEEE type DC3 and 1992 IEEE type 

DC3A models. 
IEET1A Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model. 
IEET1B Modified 1968 IEEE type 1 excitation system model. 
IEET5A Modified 1968 IEEE type 4 excitation system model. 
IEEX2A 1979 IEEE type 2A excitation system model. 
SCRX Bus or solid fed SCR bridge excitation system model. 
SEXS Simplified excitation system model. 
URST5T IEEE proposed type ST5B excitation system. 
BBSEX1 Brown-Boveri static excitation system model. 
BUDCZT Czech proportional/integral excitation system model. 
CELIN ELIN brushless excitation system model. 
EMAC1T AEP Rockport excitation system model. 
ESURRY Modified IEEE Type AC1A excitation model. 
EXNEBB Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NEBB (NVE). 
EXNI Bus or solid fed SCR bridge excitation system model type NI (NVE). 
IVOEX IVO excitation system model. 
OEX12T Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with continuous and bang 

bang terminal voltage limiter. 
OEX3T Ontario Hydro IEEE Type ST1 excitation system with semicontinuous and 

acting terminal voltage limiter. 
REXSYS General purpose rotating excitation system model. 
REXSY1 General purpose rotating excitation system model. 
URHIDT High dam excitation system model. 
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GOVERNOR Model 

 
ตัวอย�าง IEEE Type 1 Speed Governor Model 

 
ตัวอย�าง IEEE Type 1 Speed Governor Parameters 

 
แบบจําลอง Turbine Governor ท่ีมีใช�ในโปรแกรม 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 Gas turbine-governor model. 
GGOV1 GE general purpose turbine-governor model. 
HYGOV Hydro turbine-governor model. 
IEEEG1 1981 IEEE type 1 turbine-governor model. 
IEEEG2 1981 IEEE type 2 turbine-governor model. 
IEEEG3 1981 IEEE type 3 turbine-governor model. 
IEESGO 1973 IEEE standard turbine-governor model. 
PIDGOV Hydro turbine and governor model. 
SHAF25 Torsional-elastic shaft model for 25 masses. 
TGOV1 Steam turbine-governor model. 
TGOV2 Steam turbine-governor model with fast valving. 
TGOV3 Modified IEEE type 1 turbine-governor model with fast valving. 
TGOV5 Modified IEEE type 1 turbine-governor model with boiler controls. 
WEHGOV Woodward electronic hydro governor model. 
WESGOV Westinghouse digital governor for gas turbine. 
WPIDHY Woodward P.I.D. hydro governor model. 
BBGOV1 Brown-Boveri turbine-governor model. 
HYGOV2 Hydro turbine-governor model. 
IVOGO IVO turbine-governor model. 
TURCZT Czech hydro or steam turbine-governor model. 
URCSCT Combined cycle, single shaft turbine-governor model. 
URGS3T WECC gas turbine governor model. 
WSHYDD WECC double derivative hydro governor model. 
WSHYGP WECC GP hydro governor plus turbine model. 
WSIEG1 WECC modified 1981 IEEE type 1 turbine-governor model. 
HYGOVM Hydro turbine-governor lumped parameter model. 
HYGOVT Hydro turbine-governor traveling wave model. 
TGOV4 Modified IEEE type 1 speed governing model with PLU and EVA. 
TWDM1T Tail water depression hydro governor model 1. 
TWDM2T Tail water depression hydro governor model 2. 
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CCA2.2-I: ข�อมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย3) 
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 on-
site 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)    

Extending Table 
as appropriate 

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

      

Conductor type (Al, Cu, etc)       
Number of conductors per circuit       
Number of circuits       
Charging capacitance (micro F/km)       
Positive sequence resistance (Ri : Ohm/km)       
Positive sequence reactance (Xi : Ohm/km)       

C. Data of each Step-up or Pad-Mounted Transformer 
Note: These are typically two-winding air-cooled transformers. 
 - Transformer Rating:   MVA 
 - Nominal Voltage for each winding (Low/High):   /   kV 
 - Winding Connections: (Low/High):   /   kV 
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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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CCA2.3-I: ข�อมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าพลังงานลม) 
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. 

 

ส่ิงแนบ  ๑ 
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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  Amps 
Duration of inrush / starting current  ms 

Starting / paralleling frequency  Hz 
Power factor on starting   

Reactive power demand at zero output (no load)  kVAr 
 

Give details of reactive power compensation to be installed 

 

 

 

 

 

 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-30 
 

Wind Turbine Generator transformer 
This is the transformer that connects a Wind Turbine Generator with the internal Wind 

Farm Power Station network. 
 

Rating of Wind Turbine Generator transformer  MVA or kVA 
Wind Turbine Generator transformer voltage 

ratio 
 kV 

Wind Turbine Generator transformer impedance  % on rating MVA base 

 

Internal Wind Farm Power Station network and corresponding data 

- Describe how the Wind Farm Power Station’s internal network structure (collector 
network) will be laid out (by means of a single-line diagram or other description of 
connections).  

 The description shall include a breakdown of how the individual Wind 
Turbine Generators are connected together as well as how they are 
connected back to the Wind Farm Power Station substation. 

- Specify different cable or overhead line types and the individual length of each section of 
circuit. 

 
 Type 1 Type 2 Type 3 

Extending 
Table as 

appropriate 

Total length (m)    
Conductor cross section area per core 

2
   

Conductor type (Al, Cu, etc)    
Type of insulation    

Charging capacitance (micro F/km)    
Charging current (Amp/km)    

Positive sequence resistance (R1:Ohm/km)    
Positive sequence reactance (X1:Ohm/km)    
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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: 
 

Number of windings   
Vector Groups (HV / LV)   

Rated current of each winding (HV / LV)  Amps 
Transformer rating   MVA or kVA 

Transformer voltage ratio (HV / LV)  kV 
Transformer impedances1  % on rating MVA base 

X/R ratio   
Transformer zero sequence impedance  % on rating MVA base 
Neutral earthing resistance & reactance  Ohms 

1 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: ข�อมูลหม�อแปลงและสายส�งสําหรับการเช่ือมต�อระบบไฟฟ�า (สําหรับโรงไฟฟ�าทุกประเภท) 
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 : SOLID UNGROUND
Neutral Grounding Equipment : HAVE NONE

Neutral Grounding Type : RESISTER REACTOR
Connected AT : HIGH SIDE LOW SIDE

Size(OHMS) :
 Voltage Rated (V.) :
Current Rated (A.) :

Reference Data From :_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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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 HV / LV 3 

% 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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คาดการณ3ความต�องการใช�ไฟฟ�า และกําลังผลิตไฟฟ�าในแต�ละช�วงเวลา 
ความต�องการใช�ไฟฟ�า 

สถานีไฟฟ�า 
Peak Load 

(xx:xx-21.00 น.) 
Day Load 

(xx:xx-xx.00 น.) 
Light Load 

(xx:xx-xx.00 น.) 
MW MVAr MW MVAr MW MVAr 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
กําลังผลิตไฟฟ�า 

เครื่องกําเนิด
ไฟฟ�า 

Peak Load 
(xx:xx-21.00 น.) 

Day Load 
(xx:xx-xx.00 น.) 

Light Load 
(xx:xx-xx.00 น.) 

MW MVAr MW MVAr MW MVAr 
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CCA3-I: ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก เกี่ยวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดกฎเกณฑ3ฮาร3มอนิก 
เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ฉบับป� 2557 
EGAT– PQG – 01 / 2014 
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การไฟฟ�าฝ ายผลิตแห�งประเทศไทย 
 

คํานํา 
  

ปxญหาทางด�านคุณภาพไฟฟ�า (Power Quality) เป<นปxญหาหนึ่งในระบบไฟฟ�ากําลังท่ีมีแนวโน�มเพ่ิม
มากข้ึนในปxจจุบันและส�งผลเสียต�อระบบไฟฟ�ากําลังโดยรวมเช�น สร�างความเสียหายต�ออุปกรณ6ไฟฟ�า, ลดอายุ
การใช�งานของอุปกรณ6, ลดประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ6, เพ่ิมกําลังไฟฟ�าสูญเสียในอุปกรณ6และ
ระบบไฟฟ�า, ทําให�อุปกรณ6ควบคุมและป�องกันในระบบไฟฟ�าทํางานผิดพลาด, สร�างสัญญาณรบกวนต�อระบบ
ไฟฟ�าสื่อสาร ฯลฯ ซ่ึงหากไม�มีการควบคุมคุณภาพไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมก็จะส�งผลเสียหายต�อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ด�วยเหตุนี้ “คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ�า” ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากการ
ไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ�าฝ/ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) ได�
เล็งเห็นถึงผลกระทบอันเนื่องจากปxญหาทางด�านคุณภาพไฟฟ�าซ่ึงส�งผลเสียหายต�อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศจึงมีมติให�แต�งต้ัง “คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality” เพ่ือทําหน�าท่ีจัดวางข�อกําหนด
และมาตรฐานสําหรับควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ�าในระบบไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมและไม�ส�งผลเสียหาย
ต�อผู�ใช�ไฟฟ�าโดยรวม 

คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power Quality จึงได�จัดทํา “ข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิกเก่ียวกับ
ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” และ “ข�อกําหนดกฎเกณฑ6แรงดันกระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟ�าประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซ่ึงได�อ�างอิงจากมาตรฐานสากลเช�น มาตรฐานสากล IEC, มาตรฐานของสหราช
อาณาจักร (UK) และมาตรฐานของออสเตรเลีย (AS) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนํามาใช�ในประเทศไทย 
ท้ังนี้ข�อกําหนดฯท้ัง 2 ฉบับการไฟฟ�าฯได�ประกาศบังคับใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าต้ังแต�ป� 2541  

แต�ต�อมาในปxจจุบันเนื่องจากคุณสมบัติของระบบไฟฟ�าและอุปกรณ6ไฟฟ�ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีต ประกอบกับมาตรฐานสากลท่ี “ข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิกเก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” เคยใช�อ�างอิงนั้นได�มีการปรับปรุงแก�ไขให�ทันสมัยข้ึน คณะทํางานศึกษาและปรับปรุง Power 
Quality จึงได�ทําการปรับปรุงข�อกําหนดฯให�มีความทันสมัยและสอดคล�องกับมาตรฐานสากล การไฟฟ�าฝ/าย
ผลิตแห�งประเทศไทย จึงได�จัดทํา “ข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิกเก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรมฉบับป� 2557 (EGAT–PQG–01/2014)” เพ่ือใช�แทนและยกเลิก “ข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิก
เก่ียวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)” 

ข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฯฉบับนี้ได�ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได�ของระบบ
ไฟฟ�า 3 การไฟฟ�าแล�ว 
 
 
 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-37 
 

 
 

สารบัญ 
  

  
 

1. ขอบเขตของข�อกําหนดฯ  
 
2. วัตถุประสงค6ของข�อกําหนดฯ  
 
3. นิยามคําศัพท6  
 
4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�าในประเทศไทย  
 
5. วิธีการประเมินผู�ใช�ไฟฟ�าสําหรับการอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบไฟฟ�า  
 
6. การบังคับใช�ข�อกําหนดฯ  
 
7. มาตรฐานอ�างอิง  
 
ภาคผนวก (ก)  :  มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล  
 
ภาคผนวก (ข)  :  ตัวอย�างการใช�งานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิก  

สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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1. ขอบเขตของข�อกําหนดฯ 
 

1.1 ข�อกําหนดฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช�แทนและยกเลิก “ข�อกําหนดกฎเกณฑ6ฮาร6มอนิกเก่ียวกับไฟฟ�าประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC–PQG–01/1998)”  

 

1.2 บังคับใช�กับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (ไม�รวมผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทบ�านอยู�อาศัย) โดย
ครอบคลุมผู�ใช�ไฟฟ�าเฟสเดียวและสามเฟสในทุกระดับแรงดันไฟฟ�า 

 

1.3 ประยุกต6ใช�กับโหลดผิดเพ้ียนท่ีสร�างกระแสฮาร6มอนิกเข�าสู�ระบบไฟฟ�า โดยไม�ข้ึนอยู�กับทิศทางการไหลของ
กําลังไฟฟ�าท่ีความถ่ีหลักมูล (Fundamental Frequency) นั่นคือสําหรับในข�อกําหนดฯฉบับนี้โหลดหรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�าไม�มีความแตกต�างกัน 

 
2. วัตถุประสงค3ของข�อกําหนดฯ 

 

2.1 เพ่ือควบคุมฮาร6มอนิกในระบบไฟฟ�าให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมและไม�ส�งผลกระทบต�อการทํางานของ
อุปกรณ6ในระบบไฟฟ�าโดยรวม 

 

2.2 เพ่ือเป<นกฎเกณฑ6ในการอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีโหลดผิดเพ้ียน หรืออุปกรณ6ท่ี
เป<นแหล�งกําเนิดฮาร6มอนิก 

 

2.3 เพ่ือกําหนดวิธีการประเมินและตรวจสอบฮาร6มอนิกอันเกิดจากอุปกรณ6หรือระบบของผู�ใช�ไฟฟ�า 
 

2.4 เพ่ือกําหนดแนวทางพร�อมมาตรการในการบังคับใช�ข�อกําหนดฯกับผู�ใช�ไฟฟ�า 
 

3. นิยามคําศัพท3 
 

3.1 ฮาร3มอนิก (Harmonic) - ส�วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน6 (Sine Wave) ของสัญญาณหรือปริมาณ
เป<นคาบใดๆ ซ่ึงมีความถ่ีเป<นจํานวนเต็มเท�าของความถ่ีหลักมูล (Fundamental Frequency) สําหรับ
ระบบไฟฟ�าในประเทศไทยความถ่ีหลักมูลมีค�าเท�ากับ 50 Hz ดังนั้น ส�วนประกอบท่ีมีความถ่ีเป<น 100 Hz 
เรียกว�า ฮาร6มอนิกท่ี 2 (Second Harmonic) ส�วนประกอบท่ีมีความถ่ีเป<น 150 Hz เรียกว�า ฮาร6มอนิกท่ี 
3 (Third Harmonic) ฮาร6มอนิกเกิดจากการทํางานของโหลดผิดเพ้ียน 

 

3.2 ส�วนประกอบฮาร3มอนิก (Harmonic Component) - ส�วนประกอบของฮาร6มอนิกท่ีมีอันดับมากกว�า
หนึ่งของปริมาณเป<นคาบใดๆ ซ่ึงแสดงในรูปของอันดับ (Order) และค�า RMS ของอันดับนั้น 

 

3.3 ความเพ้ียนฮาร3มอนิก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทางไฟฟ�า (Power 
Waveform) ไปจากรูปสัญญาณคลื่นไซน6 (Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของค�าความถ่ีหลักมูล 
(Fundamental) และฮาร6มอนิกอ่ืนๆเข�าด�วยกัน 

 

3.4 ความเพ้ียนฮาร3มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion, THD) - คืออัตราส�วนระหว�างค�ารากท่ีสอง
ของผลบวกกําลังสอง (Root-Sum-Square) ของค�า RMS ของส�วนประกอบฮาร6มอนิก (Harmonic 
Component) กับค�า RMS ของส�วนประกอบความถ่ีหลักมูล (Fundamental Component) เทียบเป<น
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ร�อยละ โดยอาจแบ�งเป<นค�าความเพ้ียนแรงดันฮาร6มอนิกรวม (THD V) ดังแสดงในสมการ (3.1) และค�า
ความเพ้ียนกระแสฮาร6มอนิกรวม (THD I) ดังแสดงในสมการ (3.2) 

 

THD V        =      
V
VVV

1

2

4

2

3

2

2
..........+++

 (3.1) 
 

THD I         =       
I
III
1

2

4

2

3

2

2
..........+++

 (3.2) 
 

3.5 โหลดผิดเพ้ียน (Distorting Load) - โหลดซ่ึงรับแรงดันไฟฟ�าท่ีเป<นรูปคลื่นไซน6 (Sinusoidal Voltage) 
แต�ดึงกระแสท่ีไม�ใช�รูปคลื่นไซน6 (Non-Sinusoidal Current) สําหรับข�อกําหนดฯฉบับนี้ โหลดผิดเพ้ียน
รวมถึงเครื่องกําเนิดไฟฟ�าหรือแหล�งกําเนิดใดๆท่ีมีการสร�างกระแสหรือแรงดันท่ีไม�ใช�รูปคลื่นไซน6ด�วย (เช�น
ระบบผลิตไฟฟ�าผ�าน Inverter) 

 

3.6 ระดับวางแผน (Planning Level) - ระดับของแรงดันฮาร6มอนิกท่ีการไฟฟ�าใช�กําหนดเป<นเป�าหมายเพ่ือ
วางแผนควบคุมมิให�แรงดันฮาร6มอนิกในระบบไฟฟ�าโดยรวมมีค�าเกินกว�าระดับดังกล�าว เพ่ือป�องกันมิให�
ฮาร6มอนิกส�งผลกระทบต�อผู�ใช�ไฟฟ�าโดยรวม 

 

3.7 จุดต�อร�วม (Point of Common Coupling, PCC) - ตําแหน�งในระบบของการไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�กับผู�ใช�
ไฟฟ�าท่ีสุดซ่ึงผู�ใช�ไฟฟ�ารายอ่ืนอาจต�อร�วมได� 

3.8 กําลังไฟฟ�าลัดวงจรต่ําสุด (Minimum Short Circuit Power, Ss/c) - ขนาดกําลังไฟฟ�าลัดวงจรชนิด
สามเฟสตํ่าสุดท่ีจุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�า มีหน�วยเป<น MVA 

 

3.9 กําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญา (Agreed Power, Si) - ขนาดการขอใช�ไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีทําสัญญากับการ
ไฟฟ�า มีหน�วยเป<น MVA 

 

3.10 กําลังจ�ายไฟฟ�ารวม (Total Available Power, St) - ขนาดกําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบท่ีผู�ใช�ไฟฟ�า
ต�องการจะเชื่อมต�อเช�น ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อในระบบสายป�อนแรงดันกลาง กําลังจ�ายไฟฟ�ารวมมีค�าเท�ากับ
ขนาดพิกัดของ Power Transformer ในสถานีย�อย Bay ท่ีจะจ�ายไฟให�ผู�ใช�ไฟฟ�ารายนั้น มีหน�วยเป<น 
MVA 

 

3.11 ค�าสูงสุดท่ี 95% (95% Probability Value) - ในการประเมินระดับของฮาร6มอนิกเทียบกับขีดจํากัด
นั้น มิใช�การพิจารณาระดับของฮาร6มอนิกสูงสุดในขณะใดขณะหนึ่งเทียบกับขีดจํากัด แต�เป<นการพิจารณา
ค�าทางสถิติเทียบกับขีดจํากัด ในการพิจารณาค�าทางสถิตินั้นจะนําข�อมูลผลการวัดท่ีต�อเนื่องซ่ึงมีจํานวน
ข�อมูลหลายพันค�ามาใช�วิธีการทางสถิติ โดยตัดค�าระดับฮาร6มอนิกสูงสุดออกไปเป<นจํานวน 5% ของข�อมูล
ท้ังหมด เนื่องจากค�าดังกล�าวมิได�สะท�อนถึงฮาร6มอนิกจากโหลดในสภาวะการทํางานปกติ แต�เป<นค�าฮาร6
มอนิกท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาวะทรานเซียนท6 ค�าสูงสุดของข�อมูลอีก 95% ท่ีเหลือจึงเป<นค�าท่ีใช�ในการ
เปรียบเทียบกับขีดจํากัด 

 

3.12 ค�าสูงสุดท่ี 99% (99% Probability Value) - ค�าสูงสุดท่ี 99% เป<นค�าสูงสุดของข�อมูลท่ีเหลืออยู� 
ภายหลังจากตัดข�อมูลท่ีมีค�าสูงสุดออกไปเป<นจํานวน 1% ของข�อมูลท้ังหมด  
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4. ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�าในประเทศไทย 
 

การไฟฟ�าได�กําหนดระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�าในประเทศไทยดังแสดงไว�ใน
ตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 เพ่ือใช�เป<นเป�าหมายในการควบคุมแรงดันฮาร6มอนิกในระบบไฟฟ�าโดยรวมให�อยู�ในระดับ
ท่ีเหมาะสมโดยไม�ส�งผลกระทบต�อการทํางานของอุปกรณ6ไฟฟ�า และเพ่ือใช�เป<นกรอบในการวางแผนเพ่ือ
กําหนดขีดจํากัดสําหรับกระแสฮาร6มอนิกท่ีสร�างจากผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละราย 

 

ตารางท่ี 4-1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 230 / 400 V 
 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 5% 

 
ตารางท่ี 4-2 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV 

 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 4% 
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ตารางท่ี 4-3 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร3มอนิกสําหรับระบบไฟฟ�า 69 kV, 115 kV และ 230 kV 
 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีไม�ใช�จํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับค่ี 
ท่ีเปAนจํานวนเท�าของ 3 

ฮาร3มอนิกอันดับคู� 

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)     
ความเพ้ียนแรงดันฮาร3มอนิกรวม (THD V) = 3% 

 
ในข�อกําหนดฯฉบับนี้ไม�ได�กําหนดระดับวางแผนสําหรับแรงดันไฟฟ�ากระแสตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟ�า

กระแสตรงส�งผลกระทบท่ีเป<นอันตรายต�อระบบไฟฟ�า นั่นคือการไฟฟ�าฯไม�อนุญาตให�มีการจ�ายไฟฟ�า
กระแสตรงเข�าสู�ระบบไฟฟ�าในทุกกรณี 
 

5. วิธีการประเมินผู�ใช�ไฟฟ�าสําหรับการอนุญาตให�เช่ือมต�อกับระบบไฟฟ�า 
 

การประเมินผู�ใช�ไฟฟ�าแบ�งวิธีการประเมินออกเป<น 3 ข้ันตอน วัตถุประสงค6ในการแบ�งการประเมิน
ออกเป<นข้ันตอนนั้นก็เพ่ือความสมดุลระหว�างระดับของรายละเอียดท่ีต�องใช�ในการประเมินแต�ละข้ันตอนกับ
ระดับความเสี่ยงท่ีแรงดันฮาร6มอนิกจะมีค�าเกินระดับวางแผนอันเนื่องการเชื่อมต�อของผู�ใช�ไฟฟ�า 

การประเมินจะเริ่มพิจารณาจากทีละข้ันตอน หากผู�ใช�ไฟฟ�าไม�ผ�านการประเมินในข้ันตอนใดหรือไม�เข�า
ข�ายท่ีจะประเมินในข้ันตอนนั้นได� ก็ให�ไปประเมินในข้ันตอนถัดไป ผู�ใช�ไฟฟ�าจะเชื่อมต�อเข�ากับระบบไฟฟ�าได�
จะต�องผ�านการประเมินในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง 
 

5.1 การประเมินในข้ันตอนท่ี 1 
 

เป<นการประเมินในข้ันต�นท่ีจะพิจารณาจากขนาดกําลังไฟฟ�ารวมท้ังหมดของผู�ใช�ไฟฟ�า เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟ�าลัดวงจรท่ีจุดต�อร�วม นั่นคือ 

 

“หากกําลังไฟฟFาท่ีทําสัญญาของผู�ใช�ไฟฟFามีขนาดไมJเกิน 0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดท่ีจุดตJอ
รJวม จะอนุญาตให�เชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได�” 

 
 

5.2 การประเมินในข้ันตอนท่ี 2 
 

เป<นการประเมินท่ีต�องพิจารณาท้ังขนาดและประเภทของโหลดผิดเพ้ียนของผู�ใช�ไฟฟ�า เปรียบเทียบกับ
ขนาดกําลังไฟฟ�าลัดวงจรท่ีจุดต�อร�วม นั่นคือ 
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“หากกําลังไฟฟFาผิดเพ้ียนปรับน้ําหนัก (Weighted Distorting Power) ของผู�ใช�ไฟฟFามีขนาดไมJเกิน 
0.2% ของกําลังไฟฟFาลัดวงจรต่ําสุดท่ีจุดตJอรJวม จะอนุญาตให�เชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได�” 

 

กําลังไฟฟ�าผิดเพ้ียนปรับน้ําหนักสามารถคํานวณได�จากสมการต�อไปนี้ 
 

∑ ⋅=
i

iDiDW WSS  
 

เม่ือ SDW = กําลังไฟฟ�าผิดเพ้ียนปรับน้ําหนัก 
SDi = กําลังไฟฟ�าพิกัดของโหลดผิดเพ้ียนตัวท่ี i 
Wi = แฟคเตอร6ปรับน้ําหนัก (Weighting Factor) สําหรับโหลดผิดเพ้ียนตัวท่ี i โดย

แฟคเตอร6ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพ้ียนประเภทต�างๆสามารถพิจารณาได�จาก
ตารางท่ี 5-1 

 

หมายเหตุ กรณีไม�ทราบของคุณลักษณะของโหลดผิดเพ้ียน ให�กําหนดค�าแฟคเตอร6ปรับน้ําหนัก
เป<น 2.5 

 
ตารางท่ี 5-1 แฟคเตอร3ปรับน้ําหนักสําหรับโหลดผิดเพ้ียนประเภทต�างๆ 

 

ประเภทของ 
โหลดผิดเพ้ียน 

รูปคลื่นกระแสโดยท่ัวไป 
ความเพ้ียนของ
กระแสฮาร3มอนิก 

แฟคเตอร3 
ปรับน้ําหนัก 

Single Phase Power 
Supply (Rectifier and  
Smoothing Capacitor) 

 

80% 
(ฮาร6มอนิกท่ี 
3 มีค�าสูง) 

2.5 

Semiconverter 

 

ฮาร6มอนิกท่ี 
2, 3 และ 4 มีค�าสูง

เมื่อโหลดน�อย 
2.5 

6-pulse Converter, 
Capacitive Smoothing, 
no Series Inductance 

 

80% 2.0 

6-Pulse Converter, 
Capacitive Smoothing 
with Series Inductance 

> 3%, or DC Drive 
 

40% 1.0 
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6-Pulse Converter 
with Large Inductor 

for Current Smoothing 

 

28% 0.8 

AC Voltage Regulator 

 

เปลี่ยนแปลงตาม 
Firing Angle 

0.7 

12-Pulse Converter 

 

15% 0.5 

 

 
5.3 การประเมินในข้ันตอนท่ี 3 
 

เป<นการประเมินท่ีพิจารณาจากปริมาณกระแสฮาร6มอนิกแต�ละอันดับท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าสร�างข้ึน เปรียบเทียบ
กับขีดจํากัดท่ีกําหนด โดยขีดจํากัดสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายพิจารณาจากหลักการต�อไปนี้ 

 

- ขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าเป<นสัดส�วนกับขนาดกําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญา ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ี
มีขนาดกําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญามากจะยอมให�สร�างกระแสฮาร6มอนิกได�มาก 

 

- การกําหนดขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกคํานึงถึงตัวแปรต�างๆท่ีมีผลต�อการรวมกันของฮาร6มอนิกใน
ระบบไฟฟ�าอันได�แก� การถ�ายโอนแรงดันฮาร6มอนิกจากระบบแรงสูงสู�ระบบแรงตํ่า (Voltage 
Transfer) และผลการรวมกันในเชิงเวคเตอร6ของฮาร6มอนิกอันดับต�างๆ (Summation Exponent) 

 

- หากผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายสร�างกระแสฮาร6มอนิกและจ�ายย�อนเข�าสู�ระบบไฟฟ�าเป<นปริมาณเท�ากับ
ขีดจํากัดท่ีการไฟฟ�ากําหนดแล�ว แรงดันฮาร6มอนิกรวมในระบบไฟฟ�าจะมีค�าเท�ากับระดับวางแผน 

 

ค�าขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายข้ึนอยู�กับตัวแปรต�างๆต�อไปนี้ได�แก� ระดับ
วางแผนของแรงดันฮาร6มอนิก ระดับแรงดันไฟฟ�าและกําลังไฟฟ�าลัดวงจรตํ่าสุดท่ีจุดต�อร�วม กําลังไฟฟ�าท่ีทํา
สัญญาของผู�ใช�ไฟฟ�า และกําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการจะเชื่อมต�อเป<นต�น โดยสามารถ
คํานวณได�จากชุดสมการต�อไปนี้ 

α αα )( UhChh LTLG ⋅−=  
 

เม่ือ Gh = ระดับแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h รวมท่ียอมรับได�ในระบบไฟฟ�า (Acceptable Global 
Contribution) ในส�วนท่ีเกิดจากการใช�ไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�าท้ังหมดในระบบท่ีพิจารณา 

 α = เลขชี้กําลังผลรวมปริมาณเวคเตอร6 (Summation Exponent) ของแรงดันฮาร6มอนิกจาก
แหล�งกําเนิดท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาค�าได�จากตารางท่ี 5-2 

 LCh = ระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ 
พิจารณาค�าได�จากตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-44 
 

 LUh = ระดับวางแผนของแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h ในระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือข้ึนไป (Upstream 
System) เช�น หากระบบไฟฟ�าท่ีพิจารณาคือระบบ 24 kV ระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือข้ึนไปคือ
ระบบ 69 kV หรือ 115 kV พิจารณาค�าได�จากตารางท่ี 4-1 ถึง 4-3 

 T = ตัวประกอบการถ�ายโอนแรงดันฮาร6มอนิก (Transfer Factor) จากระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือ
ข้ึนไปลงมาสู�ระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ ซ่ึงสามารถประเมินค�าได�จากการ
จําลองระบบหรือการวัดค�าจริง ในกรณีท่ีไม�ทราบค�าให�กําหนดค�าเท�ากับ 1 

หมายเหตุ 
1. สําหรับระบบไฟฟ�า 69 kV และ 115 kV ให� Gh มีค�าเท�ากับระดับวางแผนในระบบไฟฟ�านั้น 
2. วิธีการประเมินค�า Gh ตามสมการข�างต�นมีพ้ืนฐานมาจากระบบไฟฟ�าแบบ Radial สําหรับระบบ

ไฟฟ�าท่ีมีลักษณะเป<น Mesh เช�นระบบ 230 kV การประเมินค�า Gh ให�พิจารณาจากวิธีการตามข�อ 
9.2.2 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008) 

 

α

t

i
huh S

S
GE ⋅=  

 

เม่ือ Euh = ขีดจํากัดแรงดันฮาร6มอนิกอันดับ h (%) ณ จุดต�อร�วมสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�ารายท่ีพิจารณา 
 Si = กําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญาของผู�ใช�ไฟฟ�ารายท่ีพิจารณา (MVA) 
 St = กําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ (MVA) เช�น ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ี

เชื่อมต�อในระบบสายป�อนแรงดันกลาง กําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบไฟฟ�ามีค�าเท�ากับ
ขนาดพิกัดของหม�อแปลงกําลังในสถานีย�อย Bay ท่ีจ�ายไฟให�กับผู�ใช�ไฟฟ�านั้น 

 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าขนาดเล็กท่ีมีขนาดกําลังไฟฟ�าท่ีทําสัญญาตํ่า การคํานวณค�า Euh ตามสมการ

ข�างต�นอาจให�ค�าขีดจํากัดท่ีไม�สามารถดําเนินการได�ในทางปฏิบัติ ดังนั้นค�า Euh ท่ีคํานวณได�หากมี
ค�าน�อยกว�า 0.1% ให�กําหนดค�าเป<น 0.1% 

2. สําหรับระบบไฟฟ�าท่ีเชื่อมต�อกับ HVDC Station หรือ Non-linear Generating Plant หรือ 
Thyristor-controlled Reactor หรือ Static Var Compensator การประเมินค�า St ให�พิจารณา
จากวิธีการตามข�อ 9.2.1 ในมาตรฐาน IEC 61000-3-6 (2008) 
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เม่ือ Ih = ขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกอันดับ h ณ จุดต�อร�วมสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�ารายท่ีพิจารณา (A) 
 h = อันดับฮาร6มอนิกท่ีพิจารณา 
 kVS = แรงดัน Line to Line ของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อ (kV) 
 MVASC = กําลังไฟฟ�าลัดวงจรสามเฟสตํ่าสุด ณ จุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�า (MVA) 

ตารางท่ี 5-2 Summation Exponent สําหรับฮาร3มอนิกอันดับต�างๆ 
 

อันดับ Summation Exponent (α) 
h  <  5 1 
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5  ≤  h  ≤  10 1.4 
h  >  10 2 

ขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าแต�ละรายนอกจากสามารถคํานวณโดยใช�สมการข�างต�นแล�ว 
ยังสามารถพิจารณาได�จาก “โปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” ซ่ึงสามารถดาวน6โหลดได�จากเว็บไซต6ของการไฟฟ�านครหลวง (www.mea.or.th) การไฟฟ�า
ส�วนภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือการไฟฟ�าฝ/ายผลิตแห�งประเทศไทย (www.egat.co.th) โดยตัวอย�างการ
ใช�งานโปรแกรมฯพิจารณาได�จากภาคผนวก (ข) 

เง่ือนไขในการอนุญาตให�เชื่อมต�อกับระบบไฟฟ�าสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีสร�างฮาร6มอนิกตามการประเมินใน
ข้ันตอนท่ี 3 สรุปได�ดังนี้ 

 

 “หากปริมาณกระแสฮาร]มอนิกแตJละอันดับต้ังแตJอันดับท่ี 2 ถึง 50 ท่ีผู�ใช�ไฟฟFาสร�างข้ึน ณ ตําแหนJงจุด
ตJอรJวมมีคJาไมJเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว� จะอนุญาตให�เชื่อมตJอกับระบบไฟฟFาได�” 

 

สําหรับมาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผลค�ากระแสฮาร6มอนิกจากผู�ใช�ไฟฟ�าตามการประเมินใน
ข้ันตอนท่ี 3 พิจารณารายละเอียดได�จากภาคผนวก (ก) 

 
6. การบังคับใช�ข�อกําหนดฯ 

 

6.1 ผู�ขอใช�ไฟฟ�ารายใหม�  
 

ผู�ขอใช�ไฟฟ�ารายใหม�จะต�องจัดส�งรายละเอียดของอุปกรณ6และการคํานวณให�การไฟฟ�าฯตรวจสอบ โดย
แสดงให�เห็นว�าเม่ือมีการต�อเชื่อมเข�ากับระบบไฟฟ�าแล�วจะไม�ก�อให�เกิดฮาร6มอนิกเกินขีดจํากัดฯข�างต�น การ
ไฟฟ�าฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม�จ�ายไฟฟ�าหากการต�อใช�ไฟฟ�าดังกล�าวก�อให�เกิดผลกระทบต�อระบบไฟฟ�าและผู�ใช�
ไฟฟ�ารายอ่ืน 
 

6.2 ผู�ขอเปล่ียนแปลงการใช�ไฟฟ�า  
 

ผู�ขอเปลี่ยนแปลงการใช�ไฟฟ�าจะต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับข�อ 6.1 โดยจะต�องจัดส�งรายละเอียดของ
อุปกรณ6และการคํานวณท้ังโหลดเดิมและโหลดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให�การไฟฟ�าฯตรวจสอบ 
 

6.3 ผู�ใช�ไฟฟ�ารายเดิม 
 

ถ�าทางการไฟฟ�าฯตรวจสอบแล�วพบว�าการใช�ไฟฟ�าของผู�ใช�ไฟฟ�ารายเดิมนั้นก�อให�เกิดฮาร6มอนิกเกิน
ขีดจํากัดฯข�างต�น ผู�ใช�ไฟฟ�าจะต�องทําการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือลดผลกระทบดังกล�าวหากผู�ใช�ไฟฟ�าไม�ดําเนินการ
ปรับปรุงแก�ไข การไฟฟ�าฯจะเข�าไปทําการปรับปรุงแก�ไขโดยคิดค�าใช�จ�ายจากผู�ใช�ไฟฟ�าหรืองดการจ�ายไฟฟ�า 
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ภาคผนวก (ก) 
มาตรฐานในการตรวจวัดและประเมินผล 

 

ก.1) อุปกรณ6และเครื่องมือท่ีใช�ในการตรวจวัดฮาร6มอนิกต�องมีคุณสมบัติเป<นไปตามข�อกําหนดในมาตรฐาน 
IEC 61000-4-30 Class A และ IEC 61000-4-7 

 

ก.2) การประเมินกระแสฮาร6มอนิกจากผู�ใช�ไฟฟ�าเปรียบเทียบกับขีดจํากัดในการประเมินข้ันตอนท่ี 3 จะ
พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ6ต�อไปนี้  

 

- ค�าสูงสุดท่ี 95% ของค�า RMS เฉลี่ยในช�วงเวลา 10 นาที ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห6 ของกระแสฮาร6
มอนิกแต�ละอันดับ ต�องมีค�าไม�เกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว�จากการประเมินข้ันตอนท่ี 3 

 

- ค�าสูงสุดท่ี 99% ของค�า RMS เฉลี่ยในช�วงเวลา 3 วินาที ในรอบระยะเวลา 1 วัน ของกระแสฮาร6มอ
นิกแต�ละอันดับ ต�องมีค�าไม�เกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว�จากการประเมินข้ันตอนท่ี 3 คูณด�วยแฟคเตอร6 
khvs โดยคํานวณได�จากสมการต�อไปนี้ 

 

)5(
45

7.0
3.1 −+= hkhvs  เม่ือ  h  คืออันดับฮาร6มอนิก 

 

ก.3) กรณีท่ีกระแสฮาร6มอนิกมีค�าไม�เท�ากันในแต�ละเฟส การประเมินให�พิจารณาจากเฟสท่ีมีปริมาณกระแส
ฮาร6มอนิกสูงสุด 

 

ก.4) การประเมินจะพิจารณาเฉพาะกระแสฮาร6มอนิกท่ีไหลจากระบบของผู�ใช�ไฟฟ�าออกสู�ระบบไฟฟ�าภายนอก
เท�านั้น สําหรับกระแสฮาร6มอนิกท่ีไหลจากระบบไฟฟ�าภายนอกเข�าสู�ระบบของผู�ใช�ไฟฟ�าจะไม�นํามา
พิจารณา 
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ภาคผนวก (ข) 
ตัวอย�างการใช�งานโปรแกรมคํานวณขีดจํากัดกระแสฮาร3มอนิก 

สําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ผู�ใช�ไฟฟ�ารายหนึ่งต�องการเชื่อมต�อรับไฟจากสายส�งในระบบ 115 kV ซ่ึงจ�ายไฟมาจากสถานีต�นทางท่ี
ติดต้ังหม�อแปลงขนาดพิกัด 600 MVA โดยผู�ใช�ไฟฟ�ามีขนาดการขอใช�ไฟฟ�า 80 MVA และระดับกําลังไฟฟ�า
ลัดวงจรชนิดสามเฟสตํ่าสุด ณ จุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�ามีขนาด 2,000 MVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) (2) 
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วิธีการใช�งานโปรแกรมมีข้ันตอนดังนี้ 
 

(1) ป�อนค�าตัวแปรต�างๆในระบบไฟฟ�าลงในช�อง Input Data 
1.1) ป�อนค�าระดับแรงดันของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อลงในช�อง System Voltage 

สําหรับกรณีนี้คือ 115 kV 
1.2) ป�อนค�ากําลังจ�ายไฟฟ�ารวมของระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อลงในช�อง Total 

Available Power สําหรับกรณีนี้คือขนาดพิกัดของหม�อแปลงกําลังภายในสถานีต�นทางซ่ึงมีค�า
เท�ากับ 600 MVA 

1.3) ป�อนค�าขนาดการขอใช�ไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าทําสัญญากับการไฟฟ�าลงในช�อง Agreed Power 
สําหรับกรณีนี้คือ 80 MVA 

1.4) ป�อนค�ากําลังไฟฟ�าลัดวงจรชนิดสามเฟสตํ่าสุดท่ีจุดต�อร�วมของผู�ใช�ไฟฟ�าลงในช�อง Min. Short 
Circuit Power สําหรับกรณีนี้มีค�าเท�ากับ 2,000 MVA 

1.5) ป�อนค�าตัวประกอบเพ่ือคํานึงถึงผลจากการถ�ายโอนแรงดันฮาร6มอนิกจากระบบไฟฟ�าท่ีอยู�เหนือ
ข้ึนไปลงมาสู�ระบบไฟฟ�าท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าต�องการเชื่อมต�อลงในช�อง Transfer Factor โดยท่ัวไป
กําหนดให�มีค�าเป<น 1.0 

 

(2) พิจารณาค�าขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกอันดับต�างๆสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�าได�จากช�อง Current Limit ใน
หน�วยแอมแปร6 นั่นคือขีดจํากัดกระแสฮาร6มอนิกสําหรับผู�ใช�ไฟฟ�ารายนี้มีค�าดังนี้ 

 
Orde

r 
Limit (A)  Orde

r 
Limit (A)  Orde

r 
Limit (A)  Orde

r 
Limit (A) 

2 6.7  15 0.7  28 0.4  41 0.5 
3 8.9  16 0.6  29 0.8  42 0.2 
4 2.7  17 2.2  30 0.3  43 0.4 
5 9.5  18 0.6  31 0.7  44 0.2 
6 2.0  19 1.9  32 0.3  45 0.2 
7 6.8  20 0.5  33 0.3  46 0.2 
8 1.3  21 0.5  34 0.3  47 0.4 
9 2.6  22 0.5  35 0.6  48 0.2 
10 1.0  23 1.1  36 0.3  49 0.3 
11 5.0  24 0.4  37 0.5  50 0.2 
12 0.8  25 1.0  38 0.3    

13 4.2  26 0.4  39 0.3    

14 0.7  27 0.4  40 0.3    

 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-50 
 

CCA4-I: ข�อกําหนดกฎเกณฑ3แรงดันกระเพ่ือม เกี่ยวกับไฟฟ�าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-51 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-52 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-53 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-54 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-55 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-56 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-57 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-58 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-59 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-60 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-61 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-62 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-63 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-64 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-65 
 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-66 
 

 



ข�อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต�อระบบโครงข�ายไฟฟ�าของกฟผ. 
สําหรับผู�ผลิตไฟฟ�านอกสัญญา 

CCIA-67 
 

 



หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
สําหรับผู้ขอเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลติไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

 
 
 
 
 
 

 
หลักปฏิบัติ 

 
 

ระหว่าง 
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

 
 
 

สําหรับผู้ขอเชือ่มต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

 



หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
สําหรับผู้ขอเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลติไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

CCD-1 
 

 
CC-D  หลักปฏิบตัิระหว่าง กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย สําหรบัผู้ขอเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟา้เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
  
CC1-D บทนํา 
  
CC1.1-D ในมาตรา 37 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบุว่า 

“ผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกว่าย่ีสิบเมกะวัตต์เพ่ือใช้เอง หรือที่มีกําลังผลิต
รวมกันสูงกว่าหกเมกะวัตต์เพ่ือขายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ประสงค์จะเช่ือมโยงระบบ
ไฟฟ้าของตนกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้อง
ย่ืนคําขอและได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.ก่อน” 

CC1.2-D อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(VSPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายปัจจุบัน ซึ่งพบว่า มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่มีขนาด
กําลังผลิตตํ่ากว่าหกเมกะวัตต์เพ่ือขายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ทําให้มาตรา 37 
พรบ.กฟผ. ไม่ครอบคลุมกรณีดังกล่าว ประกอบกับเมื่อพิจารณาเป็นรายสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ของ กฟผ. พบว่า มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่จุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. บางจุดจนเกิด
กระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้าระบบ กฟผ. เป็นจํานวนมาก ซึ่งในกรณีน้ี กฟผ. จําเป็นต้อง
พิจารณาการเช่ือมต่อของ VSPP ทุกรายเพ่ือความม่ันคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม ก่อนที่การ
ไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะดําเนินการตอบรับซื้อไฟฟ้าหรืออนุญาตการขอเช่ือมต่อของผู้ขอ
เช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเหล่าน้ัน 

CC1.3-D ดังน้ัน ข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนน้ี ใช้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและ กฟผ. ในกรณีที่มีผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ เช่ือมต่อ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter หรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือ
ย่ืนเสนอขายไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือเพ่ือย่ืนขอขนานเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเอง (IPS) โดย กฟผ. เป็นผู้พิจารณาการเช่ือมต่อ
ดังกล่าวในด้านผลกระทบต่อความม่ันคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม ไม่ให้กระทบต่อลูกค้าของ
การไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง 

  
CC2-D วัตถุประสงค์ 
  
CC2.1-D วัตถุประสงค์ของข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนน้ี  

เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและ กฟผ. ในกรณีที่มีผู้ขอเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายที่มีผลกระทบ
ต่อความม่ันคงในการส่งจ่ายไฟฟ้า 

 
 
 



หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
สําหรับผู้ขอเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลติไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

CCD-2 
 

CC3-D การติดต่อประสานงานระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เม่ือมีผู้ขอเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

  
CC3.1-D ข้อมูลการพิจารณาการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
CC3.1.1-D รายละเอียดข้อมูลของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ 

การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายมีหน้าที่ในการจัดส่งรายละเอียดข้อมูลของโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้
เช่ือมต่อให้แก่ กฟผ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการพิจารณาการเช่ือมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ดังต่อไปน้ี 

(a) ช่ือโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ 
(b) ที่ต้ังโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ 
(c) รหัสโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ หรือ เลขที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้

เช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ (เฉพาะกรณีผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเป็น VSPP) 
(d) ประเภทเช้ือเพลิงของโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ 
(e) กําลังการผลิตติดต้ังของโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ (เมกะวัตต์) 
(f) ปริมาณเสนอขายของโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ (เมกะวัตต์) (เฉพาะกรณี

ผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเป็น VSPP) 
(g) วันกําหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ของโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ  ใน

กรณีผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเป็น VSPP หรือ วันรับไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ครั้งแรก (First Energization) กรณีผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเป็น IPS 

(h) จุดเช่ือมโยงของโครงการของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ และจุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 
CC3.1.2-D ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการพิจารณาการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแง่ของผลกระทบต่อ

ความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม 
กําหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจัดส่งรายละเอียดข้อมูลของ VSPP ดังต่อไปน้ี คือ 

(a) โครงการของ VSPP ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 
(b) โครงการของ VSPP ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
(c) โครงการของ VSPP ที่ได้การตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(d) โครงการของ VSPP ที่ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว แต่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 

โดยแบ่งแยกตามจุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ประเภทเช้ือเพลิง และกําหนดปีที่เริ่มต้นจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ.  

ในกรณีที่ผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าที่เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายโดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมขนาดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า หรือขนานเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าเพ่ิมเติม จะต้องแจ้งให้ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกคร้ัง และหากส่งผล
กระทบทําให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด หากผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวและ กฟผ. ตรวจพบใน
ภายหลัง กฟผ. ขอสงวนสิทธิดําเนินการตามเง่ือนไขที่ระบุในข้อกําหนดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 



หลักปฏิบัติระหว่าง กฟผ.และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
สําหรับผู้ขอเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลติไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

CCD-3 
 

 
CC3.2-D การพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในด้านผลกระทบต่อความม่ันคงระบบ

ไฟฟ้าในภาพรวม 
 กฟผ. จะดําเนินการพิจารณาการเช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อที่การไฟฟ้าฝ่าย

จําหน่ายจัดส่งรายละเอียดข้อมูลโดยการศึกษาระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา
ระบบไฟฟ้า เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
ภายหลังการพิจารณาการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในด้านผลกระทบต่อความม่ันคงระบบ
ไฟฟ้าในภาพรวมแล้ว กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาการเช่ือมต่อดังกล่าวให้การไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายทราบภายใน 45 วันหลังได้รับรายละเอียดข้อมูลการพิจารณาการเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าครบถ้วนและถูกต้อง 

  

CC3.3-D การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 ในกรณีที่รูปแบบการเช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ มีผลกระทบด้านความมั่นคงในการ

จ่ายไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเป็นผู้พิจารณาและจัดส่ง
ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการเช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ ตามที่ กฟผ.ร้อง
ขอต่อไป เพ่ือให้ กฟผ. พิจารณารายละเอียดในรูปแบบการเช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้
เช่ือมต่อ ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในการจ่ายไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

 ภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จ หากมีความจําเป็นในการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟผ. หรือ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเพ่ิมเติม กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับรูปแบบการเช่ือมต่อดังกล่าวให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายทราบภายใน 
45 วันหลังได้รับรายละเอียดข้อมูลรูปแบบการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าครบถ้วนและ
ถูกต้อง ทั้งน้ีผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมด โดย กฟผ. ขอสงวนสิทธิของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายในการเช่ือมต่อของ
ผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงในการจ่ายไฟฟ้า
ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. จนกว่า กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายได้ดําเนินการปรับปรุง
ระบบโครงข่ายตามขอบเขตงานปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ กฟผ. แจ้งมาแล้วเสร็จ 

  

CC3.4-D การดําเนินการเก่ียวกับกระแสไฟฟ้าไหลย้อน 
 สําหรับจุดจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ใดๆ ที่มีการเช่ือมต่อของโครงการ VSPP ของการไฟฟ้าฝ่าย

จําหน่ายเกินกว่าปริมาณความต้องการไฟฟ้าจนเป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้าระบบ 
กฟผ. ผ่านหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. น้ัน 
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุใน ข้อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
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