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POWER PLANT OPERATION AND 
MAINTENANCE BUSINESS
ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ

สํานกังานใหญ่

ศนูยบ์าํรุงรกัษาไทรนอ้ย

ศนูยซ์อ่ม ผลิต ทดสอบและบรหิารอะไหล่

สํานกังานหนองจอก

EGAT, a leader in the fully 
integrated power plant operation and 
maintenance business, is equipped 
with professional members specialized 
in using state-of-the-art equipment and 
technology and familiar with working 
under international standards.

■	 Operation and routine maintenance 
services

■	 Electrical maintenance services
■	 Mechanical maintenance services
■	 Repairing, manufacturing, 

mechanical testing and spare part 
management services

■	 Civil maintenance services
■	 Chemical maintenance services

■	 EGAT’s headquarters
■	 Sai Noi Maintenance Center
■	 EGAT Workshop at  

Nong Chok Office

ABOUT US

OUR SERVICES

OUR OFFICES
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สํานกังานใหญ่

ศนูยบ์าํรุงรกัษาไทรนอ้ย

ศนูยซ์อ่ม ผลิต ทดสอบและบรหิารอะไหล่

สํานกังานหนองจอก

กฟผ. ผู้น�ำในกำรให้บรกิำรงำนเดินเครือ่ง
และบ�ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำอย่ำงครบวงจร  
ด้วยบุคลำกรมืออำชีพท่ีมีควำมช�ำนำญ 
เฉพำะด้ำน กำรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลย ี
ท่ีทันสมัย และกำรท�ำงำนท่ีเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

เก่ียวกับเรา

■	 บรกิำรเดินเครือ่งและบ�ำรุงรกัษำ 
ประจ�ำโรงไฟฟ้ำ

■	 บรกิำรบ�ำรุงรกัษำไฟฟ้ำ
■	 บรกิำรบ�ำรุงรกัษำเครือ่งกล
■	 บรกิำรซ่อม ผลิต ทดสอบเครือ่งกล  

และบรหิำรอะไหล่
■	 บรกิำรบ�ำรุงรกัษำโยธำ
■	 บรกิำรบ�ำรุงรกัษำเคมี

บริการของเรา

■	 กฟผ. ส�ำนักงำนใหญ่
■	 ศูนย์บ�ำรุงรกัษำไทรน้อย
■	 ศูนย์ซ่อม ผลิต ทดสอบ  

และบรหิำรอะไหล่  
(Workshop)  
ส�ำนักงำนหนองจอก

ส�านักงานของเรา
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OPERATION AND 
MAINTENANCE 
SERVICES
บริกำรเดินเคร่ือง 
และบ�ำรุงรักษำ

EXPERTISE
■	 Digitize the Future: 

We use Digital O&m 
technology to assist in 
management by bringing 
relevant information 
to systematically store 
and process in real 
time, which enables fast 
access to information and 
timely solutions. It helps 
to reduce losses and 
accurately plan predictive 
maintenance.

Equipment testing for efficient commercial operation 
ทดสอบอุปกรณ์เพื่อรองรบักำรขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ได้ตำมแผน

Planning, analyzing, controlling production efficiency and reducing losses in electricity generation
วำงแผน วิเครำะห์ ควบคุมประสิทธภิำพกำรผลิตและลดควำมสูญเสีย

Planning the preventive maintenance by applying the concept of Digital Power Plant and Big Data
วำงแผนและบ�ำรุงรกัษำเชิงป้องกัน โดยน�ำแนวคิด Digital Power Plant และ Big Data มำใช้

24-hour emergency service with engineering teams to support
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉกุเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงำนวิศวกรรมให้กำรสนับสนนุ

Suggestions for improving equipment to make the power plant more efficient
เสนอแนะกำรปรบัปรุงอุปกรณ์ แกไ้ขเพื่อใหโ้รงไฟฟ้ำมีประสิทธภิำพท่ีดียิ่งขึ้น

Managing environment and production safety according to the law
บรหิำรจัดกำรทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรผลิตให้เป็นไปตำมกฎหมำย

Managing power purchase agreement for the power plant to generate maximum income
บรหิำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเพื่อใหโ้รงไฟฟ้ำมีรำยได้สูงสุด

OUR SERVICES / บริการของเรา

■	 Emergency:  
With continuous human 
resource development, 
EGAT is able to respond  
to emergencies efficiently 
24 hours a day and also 
has a team of expert 
engineers ready to support.

■	 Engineering:  
Knowledge of engineering 
is essential in operation 
and maintenance work, 
which helps to solve 
problems and improve 
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equipment for better 
efficiency. EGAT delivers 
the best services of 
engineering to its 
customers continuously.

■	 Chemical Service: 
EGAT provides water 
quality monitoring and 
adjustment services in 
the power generation 
process. We also provide 
chemical services such 
as wastewater quality 
inspection, petrochemical, 
general substances and 
combustion pollutants. 
The service also includes 
chemical management, 
taking into account 
production costs, safety 
and environmental quality 
in accordance with the law.

ความเช่ียวชาญของเรา
■	 Digitize the Future:  

เรำบรหิำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยียุค Digital O&m 
โดยกำรน�ำข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
มำจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบและ
ประมวลผลแบบ real time  
ซึ่งท�ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้อย่ำงรวดเรว็และแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงทันท่วงที ช่วยลด 
กำรสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้น 
และวำงแผนกำรบ�ำรุงรกัษำ 
เชิงพยำกรณ์ได้อย่ำง 
ถูกต้องแม่นย�ำ

■	 Emergency: ด้วยกำรพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  
ท�ำให้ กฟผ. สำมำรถตอบ
สนองต่อสภำวะฉกุเฉินได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพตลอด  
24 ชั่วโมง และยังมีทีมงำน
วิศวกรผู้เชี่ยวชำญท่ีพรอ้ม
ให้กำรสนับสนนุ

■	 Engineering: องค์ควำมรู ้
ทำงด้ำนวิศวกรรมเป็น 
ส่ิงส�ำคัญในงำนเดินเครือ่ง 
และบ�ำรุงรกัษำ ซึ่งช่วยแกไ้ข
ปัญหำและปรบัปรุงอุปกรณ์ 
ให้มีประสิทธภิำพท่ีดีขึ้น  
โดย กฟผ. ไดใ้ห้บรกิำรลูกค้ำ
มำอย่ำงต่อเน่ือง

■	 Chemical Service: กฟผ.  
ให้บรกิำรงำนตรวจติดตำม
และปรบัแต่งคุณภำพน�ำ 
ในขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ำ 
พรอ้มท้ังให้บรกิำรเก่ียวกับ 
กำรใช้สำรเคมี เช่น ตรวจสอบ
คุณภำพน�ำท้ิง สำรปิโตรเคม ี
สำรท่ัวไป และมลสำรเผำไหม ้
รวมไปถึงกำรบรหิำรจัดกำร 
เคมีภัณฑ์ใหไ้ด้คุณภำพ  
โดยค�ำนึงถึงต้นทุนกำรผลิต  
ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม  
ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนด
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PLANNED MAINTENANCE 
SERVICES
งำนบริกำรบ�ำรุงรักษำตำมแผน

EXPERTISE
■	 Gas Turbine Tuning: 

To control the quality 
of power generation to 
the most efficiency, it 
is important to use a 
precision gas turbine 
combustion system. 
EGAT has personnel with 
expertise and experience 
in improving parameters 
to ensure that the power 
plant can generate the 
highest revenue from 
electricity sales, and 
cause lowest pollution 
from combustion.

■	 Power Plant Life 
Management:  
EGAT helps design 
maintenance work for 
each period (Life Time 
Management) in which 
the power plant will 
still have stable power 
generation and generate 
electricity according to the 
expected revenue plan. 
By using Condition Based 
Monitoring to collect 
device test data for each 
period, you can make 
accurate maintenance 
planning decisions.

■	 Vibration Testing 
Monitoring and Analysis: 
EGAT has expert 
personnel and tools 
for the examination of 
malfunctions of power 
plant machinery and 
equipment, and providing 
in-depth cause analysis. 
By installing a vibration 
measuring device 
to analyze the data 
according to the principles 
of engineering, we are  
able to determine the  
root cause of the problem 
along with guidance on 
corrections.
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Boiler / HRSG Maintenance Service

Steam Turbine Maintenance Service

Engineering Maintenance Service

Switch Gear / Switch Yard / Transformer Maintenance

Vibration Testing Monitoring and Analysis

Generator Maintenance Management

Gas Turbine / Gas Engine Maintenance

วำงแผนงำนบ�ำรุงรกัษำ 
ได้อย่ำงถูกต้อง

■	 Vibration Testing 
Monitoring and Analysis: 
กฟผ. มีบุคลำกรท่ีเชี่ยวชำญ
และเครือ่งมือตรวจสอบ
ควำมผิดปกติของเครือ่งจักร
อุปกรณ์โรงไฟฟ้ำและวิเครำะห์
หำสำเหตุเชิงลึก โดยติดต้ัง
อุปกรณ์วัดกำรส่ันสะเทือน 
เพื่อน�ำข้อมูลมำวิเครำะห ์
ตำมหลักวิศวกรรมเพื่อหำ
สำเหตุท่ีแท้จรงิของปัญหำ 
พรอ้มท้ังแนะแนวทำง 
กำรแกไ้ข

■	 Automatic Line Voltage 
Control: กฟผ. ให้บรกิำร
ศึกษำและปรบัปรุงระบบ 
รกัษำแรงดันไฟฟ้ำให้สำมำรถ
ตอบสนองและอยู่ในช่วงท่ี
เหมำะสมอย่ำงทันท่วงที  
โดยออกแบบและติดต้ัง
ซอฟต์แวร ์EGAT-ALVC  
ให้เหมำะสมส�ำหรบักำร 
เดินเครือ่ง อบรมกำรใช้งำน
และเชื่อมโยงเข้ำระบบ ท�ำให้
เดินเครือ่งได้ตำมมำตรฐำน
ของศูนย์ก�ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ 
สำมำรถบรหิำรจัดกำรก�ำลัง
ไฟฟ้ำรแีอคทีฟได้อย่ำง 
มีประสิทธภิำพและปลอดภัย

ความเช่ียวชาญของเรา
■	 Gas Turbine Tuning:  

ในกำรควบคุมคุณภำพ 
กำรผลิตให้มีประสิทธภิำพ
สูงสุด จ�ำเป็นท่ีจะต้องใช้
ระบบกำรเผำไหม้ Gas 
Turbine ท่ีมีควำมแม่นย�ำ 
ซึ่ง กฟผ. มีบุคลำกรท่ีมี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
และมีประสบกำรณ์ในกำร
ปรบัปรุงพำรำมิเตอร ์ 
ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำโรงไฟฟ้ำ 
จะสำมำรถสรำ้งรำยได้จำก 
กำรขำยไฟฟ้ำสูงสุดและ 
เกิดมลพิษจำกกำรเผำไหม้
ให้ต�ำท่ีสุด

■	 Power Plant Life 
Management: กฟผ.  
ช่วยออกแบบงำนบ�ำรุงรกัษำ
ให้เหมำะสมกับโรงไฟฟ้ำ 
ในแต่ละช่วงเวลำ (Life 
Time Management)  
บนพื้นฐำนกำรผลิตท่ีม ี
เสถียรภำพ สำมำรถผลิต 
ไฟฟ้ำได้ตำมแผนรำยได้ 
ท่ีคำดกำรณ์ โดยใช ้ 
Condition Based 
Monitoring เพื่อเก็บข้อมูล
กำรทดสอบอุปกรณ์ 
แต่ละช่วงเวลำ และน�ำมำใช ้
ประกอบกำรตัดสินใจ

■	 Automatic Line Voltage 
Control: EGAT provides 
services to study and 
improve the voltage 
stabilization system to  
respond and adjust to the 
appropriate range in a 
timely manner. We design 
and install EGAT-ALVC 
software to ensure proper 
operation, and provide 
training on how to use and 
link to the system. This 
allows the power plant to  
operate in accordance 
with the requirements of  
the National Control Center  
and manage reactive power  
efficiently and safely.

OUR SERVICES / บริการของเรา

ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ | 7



REPAIRING, MANUFACTURING 
AND SPARE PART 
MANAGEMENT SERVICES
บริกำรซ่อม ผลิต และบริหำรอะไหล่

EXPERTISE
■	 GT Rotor Service: EGAT 

is ready to provide GT 
Rotor Service for both 
domestic and overseas 
power plants. We deliver 
Comprehensive Rotor 
Inspection with modern 
tools equivalent to the 
manufacturer’s standards. 
The power plant will 
benefit from cost and risk 
reduction and no need to 
transport the Gas Turbine 
Rotor to be repaired abroad.

■	 Spare Part Management: 
In order to efficiently 
manage the spare part 
and the warehouse 
system of the power 
plant, EGAT established 
Gas Turbine Parts 
Management Center by 
applying modern software 
to the storage system 
in order to provide the 

Rotor Service

Valve Maintenance Service

Destructive Test and Non-Destructive Test 

Gas Turbine and Steam Turbine Part Repair and Manufacture

Bearing Repair Service

Spare Part Management

OUR SERVICES / บริการของเรา

warehouse with a suitable 
and sufficient amount 
of spare parts for future 
use. This system ensures 
the inventory has a 
reasonable and sufficient 
supply of spare parts for  
both current and future use.

■	 Low Speed Balance  
for Rotor: EGAT delivers 
balancing services at low 
speed for Rotor for both 
small and large power 
plants. We have expert 
engineers to calculate the 
installation position to be 
suitable.

■	 Robot Welding:  
Starting from a research 
development, the ‘Robot 
Welding’ now provide 
high-quality, accurate,  
and low-heat welding 
services, which can work  
continuously for a long  
period. It can repair cracks  

and corrosion of equipment,  
and support all types of 
valve welding work.

■	 Metallurgical 
Laboratory and Material 
Identification: Materials 
that are subjected to high 
stress and temperature 
conditions must undergo 
metallurgical testing 
to check for possible 
damage. At EGAT’s 
Mechanical Testing 
Center, we are ready to 
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สู่กำรให้บรกิำรของ ‘หุ่นยนต์
เชื่อม’ ท่ีสำมำรถให้บรกิำร 
งำนเชื่อมคุณภำพสูง แม่นย�ำ 
เกิดควำมรอ้นต�ำ และท�ำงำน
ได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยสำมำรถ
ซ่อมอุปกรณ์ท่ีเกิดรอยรำ้ว 
และกำรสึกกรอ่น รวมไปถึง
กำรรองรบังำนเชื่อม Valve  
ได้ทุกประเภท

■	 Metallurgical Laboratory 
and Material Identification: 
ด้วยอุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภำวะ
ควำมเค้นและอุณหภูมิสูง  
จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องได้รบั 
กำรทดสอบทำงโลหะวิทยำ 
เพื่อค้นหำควำมเสียหำย 
ท่ีจะเกิดขึ้น กฟผ. จึงพรอ้ม 
ให้บรกิำรท่ีศูนย์ทดสอบ
เครือ่งกล ในกำรประเมิน 
อำยุอุปกรณ์ รวมถึงตรวจหำ
และระบุชนิดของวัสด ุ 
เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่ำว 
ไปวำงแผนกำรบ�ำรุงรกัษำ
อุปกรณ์อย่ำงเหมำะสมและ 
มีประสิทธภิำพ

ความเช่ียวชาญของเรา
■	 GT Rotor Service: กฟผ. 

พรอ้มให้บรกิำรงำน GT Rotor 
Service กับโรงไฟฟ้ำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ ในกำรตรวจสอบ
โรเตอร ์(Comprehensive 
Rotor Inspection)  
ด้วยเครือ่งมือท่ีทันสมัย 
เทียบเท่ำมำตรฐำนของ 
ผู้ผลิต ซึ่งทำงโรงไฟฟ้ำ 
จะได้รบัประโยชน์ คือ  
กำรลดค่ำใช้จ่ำย ควำมเส่ียง 
และระยะเวลำในกำรขนส่ง 
Gas Turbine Rotor ไปซ่อม 
ท่ีต่ำงประเทศ

provide equipment life 
assessment services, 
including the detection 
and identification of  
materials so that the 
data can be used to plan 
the maintenance of the 
equipment appropriately 
and efficiently.

■	 Spare Part Management: 
เพื่อให้กำรบรหิำรจัดกำร 
Spare Part และระบบคลัง 
ของโรงไฟฟ้ำมีประสิทธภิำพ 
กฟผ. จึงจัดต้ังศูนย์บรหิำร
อะไหล่กังหันก๊ำซ ท่ีให้บรกิำร 
เรือ่งบรหิำรจัดกำรอะไหล่ 
ของโรงไฟฟ้ำ ด้วยกำรน�ำ 
Software ท่ีทันสมัยมำใช้กับ
ระบบกำรจัดเก็บอะไหล่ 
ของโรงไฟฟ้ำ เพื่อให้คลัง 
มีปรมิำณอะไหล่ท่ีเหมำะสม
และเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
ในอนำคต

■	 Low Speed Balance  
for Rotor: กฟผ. ให้บรกิำร
งำน Balancing ท่ีควำมเรว็
รอบต�ำส�ำหรบั Rotor  
ให้บรกิำรท้ังโรงไฟฟ้ำ 
ขนำดเล็กและขนำดใหญ ่ 
โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชำญ 
ในกำรค�ำนวณต�ำแหน่ง 
กำรติดต้ังให้มีควำมเหมำะสม

■	 Robot Welding:  
จำกกำรพัฒนำงำนวิจัย 
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PROJECT HIGHLIGHTS
โครงกำรที่โดดเด่น

NAME
ชื่อ

CAPACITY
ก�าลังผลิต

TYPE
ประเภท

Nava Nakorn Power Plant  

โรงไฟฟ้ำนวนคร

135 MWe, 30 ton/hr of steam Co-Generation Power Plant 

โรงไฟฟ้ำโคเจนเนอเรชั่น

60 MWe, 10 ton/hr of steam

Berkprai Cogeneration Power Plant  

โรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น

100 MW, 15 ton/hr of steam Co-Generation Power Plant  

โรงไฟฟ้ำโคเจนเนอเรชั่น

District Cooling System and  

Power Plant Co., Ltd. (DCAP)  

บรษัิท ผลิตไฟฟ้ำและน�ำเย็น จ�ำกัด

93 MWe, 33,300 ton of refrigeration Combined Cycle, Absorbtion Chiiler and 

Electric Chiller / โรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นรว่ม 

เครือ่งท�ำควำมเย็นแบบดูดซึมและเครือ่งท�ำน�ำเย็น
12,000 ton of refrigeration

IRPC Clean Power Co., Ltd.  

โรงไฟฟ้ำ ไออำรพ์ีซี คลีน เพำเวอร์

90 MW Co-Generation Power Plant  

โรงไฟฟ้ำโคเจนเนอเรชั่น

Mitr Phol Bio-Power (Dan Chang) Co., Ltd.   

บรษัิท มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร ์(ด่ำนช้ำง) จ�ำกัด 

84.4 MW Thermal Power Plant  

โรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้น

Thai Cane Paper Public Company Limited  

บรษัิท ไทยเคนเปเปอร ์จ�ำกัด (มหำชน)

25 MW Co-Generation Power Plant  

โรงไฟฟ้ำโคเจนเนอเรชั่น

SMALL POWER PRODUCERS (SPPs) / ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย
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NAME
ชื่อ

CAPACITY
ก�าลังผลิต

TYPE
ประเภท

Ratchaburi Power Plant  

โรงไฟฟ้ำรำชบุรี

3,645 MW Combined Cycle Power Plant,  

Thermal Power Plant  

โรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้น  

โรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นรว่ม

Hongsa Thermal Power Plant  

โรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นหงสำ

1,878 MW Lignite Mine Mouth Power Plant  

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินลิกไนต์

BLCP Power Plant   

โรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี

1,434 MW Coal-fired Power Plant  

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน

Ratchaburi Power’s Power Plant  

โรงไฟฟ้ำรำชบุรเีพำเวอร์

1,400 MW Combined Cycle Power Plant  

โรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นรว่ม

Khanom Power Plant  

โรงไฟฟ้ำขนอม

2 x 488.5 MW Combined Cycle Power Plant  

โรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นรว่ม 

INDEPENDENT POWER PRODUCERS (IPPs) / ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน

NAME
ชื่อ

CAPACITY
ก�าลังผลิต

TYPE
ประเภท

Nam Theun 2 Power Plant 

โรงไฟฟ้ำน�ำเทิน 2 

1,080 MW Hydro Power Plant 

พลังน�ำ

Nam Ngum 2 Hydroelectric Power Plant 

โรงไฟฟ้ำพลังน�ำ เขื่อนน�ำงึม 2

615 MW Hydro Power Plant 

พลังน�ำ

Nam Lik 1 Power Plant 

โรงไฟฟ้ำน�ำลิก 1 

65 MW Hydro Power Plant 

พลังน�ำ

Wind Turbine, Lamtakong Jolabha Vadhana Power Plant

กังหันลมผลิตไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำล�ำตะคองชลภำวัฒนำ 

26.5 MW Wind Energy 

พลังงำนลม

Thap Sakae Solar Power Plant 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทับสะแก

5 MW Solar Energy 

พลังงำนแสงอำทิตย์

RENEWABLE POWER PLANT / โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
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