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TRANSMISSION SYSTEM 
MAINTENANCE BUSINESS
ธุรกิจบ�ำรุงรักษำระบบส่ง

According to our 
unrivalled experience 
and expertise in the 
maintenance of high 
voltage transmission 
systems with the coverage 
across the country,  
EGAT is ready and more 
than welcome to provide 
transmission system 
operation and maintenance 
services to you. Our team 
members are capable and 
experienced, and we are 
well equipped with state-
of-the-art equipment and 
technology.

จากประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญในการดูแล 
ระบบส่งก�าลังไฟฟ้าแรงสูง 
ท่ีครอบคลุมท้ังประเทศไทย 
กฟผ. พรอ้มยินดีท่ีจะให้บรกิาร
ด้านปฏิบัติการและบ�ารุงรกัษา
ระบบส่งให้แก่คุณ ด้วยทีม 
บุคลากรท่ีมีความสามารถ 
และมากด้วยประสบการณ์  
พรอ้มเครือ่งมือและเทคโนโลย ี
ท่ีทันสมัย

SERVICES / 
บริการของเรา

1. SWITCHYARD 
AND SUBSTATION 
EQUIPMENT
■	 Power Transformer
■	 Circuit Breaker
■	 Disconnecting Switch
■	 Instrument Transformer
■	 Surge Arrester

2. TRANSMISSION LINE
■	 115 kV / 230 kV / 500 kV

3. AUXILIARY SYSTEM 
AND OTHER
COMMUNICATION SYSTEM
■	 Optical Fiber Cable
■	 Optical Terminal Equipment
■	 Teleprotection Equipment
■	 Power Line Carrier
■	 PABX
■	 Party Line
■	 Router and Switch

OPERATION AND 
PROTECTION SYSTEM
■	 Remote Terminal Unit
■	 Fault Recording System
■	 Relay Protection System
■	 CCS / SCADA
■	 Energy Meter / Revenue 

Meter

SUBSTATION AND 
SWITCHYARD 
EQUIPMENT
Main Equipment
■	 Power Transformer
■	 Circuit Breaker
■	 Disconnecting 

Switch
■	 Instrument 

Transformer
■	 Switchgear

AUXILIARY SYSTEM
AND OTHER
■	 Communication 

System
■	 Protection System
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“EGAT is ready to provide 
a full range of services in both 
domestic and international 
with over 50 years of 
experience in maintenance 
of high voltage substation.
กฟผ. พร้อมให้บริกำรอย่ำงครบวงจร 
ครอบคลุมทั้งในและต่ำงประเทศ  
ด้วยประสบกำรณ์ในงำนบ�ำรุงรักษำ 
สถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกว่ำ 50 ปี”
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SWITCHYARD AND SUBSTATION 
EQUIPMENT SERVICES
บริกำรด้ำนอปุกรณ์ในลำนไกไฟฟ้ำ 
และสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง

บริการท่ีโดดเด่น 
■	 ประเมนิสภาพหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ให้กับโรงไฟฟ้าเอกชน
■	 แกไ้ขจดุรอ้นของอปุกรณ์ใน Substation
■	 ให้บรกิารเปล่ียนทดแทนอปุกรณ์ CT 

พรอ้ม Spare Parts
■	 ท่ีปรกึษางานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าแรงสงู 

(Project Management Consultancy Service)
■	 Overhaul 230 kV Shunt Reactor / 

Circuit Breaker โรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว

■	 Condition assessment of transformers for 
Private Power Producers

■	 Correcting hot spots of equipment in 
substation

■	 Replacement of CT equipment and spare 
parts

■	 Project management consultancy service 
for the construction of high voltage 
substation

■	 Overhaul of 230 kV Shunt Reactor / Circuit 
Breaker for power plant in Lao PDR

SERVICES HIGHLIGHTS

4 | TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE BUSINESS



ENGINEERING PHASE
บริการวิศวกรรม

PREVENTIVE & CORRECTIVE 
MAINTENANCE PHASE
บริการงานบ�ารุงรักษา

RENOVATE / REPLACEMENT
บริการปรับปรุง / เปล่ียนทดแทน

■	 Consultation services for 
the construction of high 
voltage substation

■	 ท่ีปรกึษางานก่อสรา้งสถานี 
ไฟฟ้าแรงสงู

■	 Preventive maintenance
■	 บ�ารุงรกัษาตามวาระ

■	 Replacing and repairing 
equipment

■	 เปล่ียนทดแทนอปุกรณ์

■	 Design and review 
engineering drawing

■	 ออกแบบและตรวจสอบ 
แบบทางวิศวกรรม

■	 On-site high voltage testing
■	 ทดสอบไฟฟ้าแรงสงูในสนาม

■	 SPA: Substation 
Performance Assessment

■	 ประเมนิสภาพและอายขุอง
อปุกรณ์ในสถานี

■	 High voltage substation 
comissioning test

■	 ตรวจรบัสถานีไฟฟ้าแรงสงู

■	 Investigate and root cause 
analysis

■	 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหต ุ
ของปัญหา

■	 PTU: Power Transformer 
Utilization Program

■	 ประเมนิสภาพและอาย ุ
ของหมอ้แปลงไฟฟ้า

■	 Testing equipment services
■	 ให้บรกิารอปุกรณ์และเครือ่งมอื

ทดสอบ

■	 Corrective maintenance
■	 ซอ่มและแกไ้ขเหตขุดัขอ้งอปุกรณ์
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LABORATORY SERVICES
บริกำรทดสอบ / สอบเทียบ 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง

■	 Condition assessment and analyzing  
the results from modern technology to get 
the results precisely and reduce the risk 
of damage and shorten the time in repair 
process

■	 Reduce the cost of maintenance by 
recommending the test topics that suitable 
to the agenda and size of devices

■	 The High Voltage Testing that covers all 
pressure levels of electricity

■	 The Dielectric Testing at the highest-
pressure level in Thailand
❏	 Impulse generator can supply voltage  

up to 3,600 kV
❏	 Testing transformer AC 50 Hz can 

supply voltage up to 1,200 kV
■	 The only place in the country that provides 

AC Withstand Testing in the wet condition. 
It’s simulating rain into electrical equipment 
and supply AC voltage 50 Hz covering up 
to Voltage of 500 kV, meeting international 
standards of IEC and IEEE

■	 The Accuracy Testing at the highest-
pressure level in Thailand. PEA requires 
customers to pass a test on both devices 
before proceeding
❏	 Maximum testing of Voltage 

transformer equipment up to 600 kV
❏	 Maximum testing of Current 

transformer equipment up to 5,000 A
■	 The only place in the country that provide 

the Pollution Testing for Insulator devices

SERVICES HIGHLIGHTS บริการท่ีโดดเด่น 
■	 ประเมนิสภาพและวิเคราะห์ผลจากเทคโนโลย ี

ทันสมยั ได้รบัผลอยา่งแมน่ย�า เพือ่ลดความเส่ียง 
ในการเกิดความเสียหาย และลดระยะเวลา 
ในการซอ่มแซมเหตขุดัขอ้ง

■	 ลดต้นทนุงานบ�ารุงรกัษาด้วยการแนะน�าหัวขอ้
ทดสอบท่ีเหมาะสมกับวาระและขนาดของอปุกรณ์

■	 ทดสอบ High Voltage ครอบคลมุในทกุระดับ 
แรงดันไฟฟ้า

■	 ทดสอบ Dielectric test ในระดับแรงดันสงูท่ีสดุ 
ในประเทศ
❏	 Impulse generator 

จ่ายแรงดันได้สงูสดุ 3,600 kV
❏	 Testing transformer AC 50 Hz 

จ่ายแรงดันได้สงูสดุ 1,200 kV
■	 ทดสอบหัวขอ้ AC withstand test ในเงือ่นไข  

wet condition ท่ีเดียวในประเทศ โดยการจ�าลอง 
ฝนตกตามมาตรฐานสากล IEC และ IEEE  
ลงในอปุกรณ์ไฟฟ้าและจ่ายแรงดัน AC 50 Hz 
เขา้ไป ครอบคลมุอปุกรณ์ถึงระดับแรงดัน 500 kV

■	 ทดสอบ Accuracy test ในระดับแรงดันสงูสดุ 
ในประเทศไทย ท้ัง 2 อปุกรณ์ถกูก�าหนดจาก  
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้ทดสอบก่อนน�าไป 
ติดต่อทกุครัง้
❏	 อปุกรณ์ Voltage transformer 

ทดสอบได้สงูสดุ 600 kV
❏	 อปุกรณ์ Current transformer 

ทดสอบได้สงูสดุ 5,000 A
■	 ทดสอบ Pollution test ส�าหรบัอปุกรณ์ 

ท่ีเป็น Insulator ได้ท่ีเดียวในประเทศ
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GLOBAL STANDARD SERVICES
ให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล

HIGH VOLTAGE 
TESTING 
LABORATORY 
ห้องทดสอบ 
ไฟฟ้าแรงสูง

EQUIPMENT 
CALIBRATION 
LABORATORY
ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือ

HIGH VOLTAGE 
OPERATION 
BUILDING
โรงซ่อมหม้อแปลง 
ไฟฟ้า

INSULATING OIL 
TESTING AND 
RESULT ANALYSIS 
LABORATORY
ห้องทดสอบ 
น�้ามันฉนวน  
และวิเคราะห์ผล

■	 High voltage 
equipment

■	 อปุกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู

■	 Testing instruments
■	 เครือ่งมอืทดสอบ

■	 Rectification and 
repair of power 
transformer 
and instrument 
transformer

■	 งานแกไ้ขและซอ่ม
หมอ้แปลงและ
หมอ้แปลงเครือ่งมอืวัด

■	 Oil sampling, 
testing, and  
result analysis

■	 เก็บตัวอยา่งนํ้ามนั  
พรอ้มทดสอบ 
และวิเคราะห์ผล■	 Energy Meter

■	 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
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TRANSMISSION LINE SERVICES
บริกำรด้ำนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง

■	 บรกิารตรวจสอบและทดสอบสายส่ง 
ไฟฟ้าแรงสงู 500 kV

■	 Ground Resistance Measurement 
และ Puncture Test สายส่ง 500 kV 
จากปัญหา 500 kV Transmission line Trip

■	 Transmission Line Inspection จากเหต ุ
แผ่นดินไหว เมือ่วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

■	 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม T-Flash เพือ่ปรบัปรุง
สมรรถนะ กรณีเกิดการขดัขอ้งจากฟ้าผ่าสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู 500 kV Interconnection

■	 ตรวจสอบ ประเมนิ และวิเคราะห์เสาส่งไฟฟ้า 
Tower no. 0/1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 
ใน สปป.ลาว

■	 ก�าหนดจดุติดต้ังอปุกรณ์ Transmission 
Lightning Arrester (TLA)

บริการท่ีโดดเด่น SERVICES HIGHLIGHTS
■	 Inspection and Re-Commissioning 

Service for 500 kV Transmission Line
■	 Ground Resistance Measurement and 

Puncture Test of 500 kV transmission lines 
due to the problem of 500 kV transmission 
line trip

■	 Transmission Line Inspection due to 
the earthquake on 21 November 2019

■	 Analysis conducted by T-Flash software 
for capability improvement due to the 
problem of high voltage transmission 
line - 500 kV Interconnection 
- caused by thunder

■	 Inspection, assessment, and analysis 
of the transmission tower - Tower 
no. 0/1 - of the hydro power plant 
project in Lao PDR 

■	 Determining the location for Transmission 
Lightning Arrester (TLA) installation
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ENGINEERING PHASE
บริการวิศวกรรม

PREVENTIVE & CORRECTIVE 
MAINTENANCE PHASE
บริการงานบ�ารุงรักษา

RENOVATE / REPLACEMENT
บริการปรับปรุง / เปล่ียนทดแทน

■	 Consultation services for 
the construction of 
transmission line

■	 ท่ีปรกึษางานก่อสรา้งสายส่ง 
ไฟฟ้าแรงสงู

■	 Preventive maintenance
■	 งานบ�ารุงรกัษาตามวาระ

❏	 Sighting Inspection
❏	 Climbing Inspection
❏	 Thermovision Inspection
❏	 Corona Inspection
❏	 Ground Resistance Check
❏	 Contamination Check

■	 Supervising the renovation 
of transmission tower

■	 งานควบคมุงานปรบัปรุงเสาส่ง

■	 Design and review 
engineering drawing

■	 ออกแบบและตรวจสอบ 
แบบทางวิศวกรรม

■	 Galvanized value inspection
■	 ตรวจวัดค่า Galvanized

■	 Installation of equipment 
on transmission towers

■	 ออกแบบและติดต้ังอปุกรณ์ 
บนเสาส่ง

■	 Live Line Insulators 
Replacement

■	 เปล่ียนลกูถ้วยฉนวนด้วยวิธ ี
ไมดั่บไฟ

ธุรกิจบ�ำรุงรักษำระบบส่ง | 9



COMMUNICATION AND 
PROTECTION SYSTEM  
AND OTHER SERVICES
บริกำรด้ำนระบบส่ือสำร 
และระบบป้องกัน

■	 งาน Turn Key งานปรบัปรุง 
ระบบส่ือสารและป้องกัน

■	 จัดท�า Billing Software ส�าหรบั 
การบรหิารสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

■	 ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า 
ค่า Setting ของอปุกรณ์ระบบ 
ป้องกันวงจร Interconnection

■	 ปรบัปรุงระบบ Direct Transfer Trip 
ส�าหรบัโรงไฟฟ้าเอกชน

■	 ขายผลิตภัณฑ์ EGAT RTU  
และ EGAT Gate Way

■	 จัดอบรมหลักสตูร ระบบ EGAT 
SCADA และหลักสตูรอ่ืน ๆ

บริการท่ีโดดเด่น SERVICES HIGHLIGHTS
■	 Turn key projects for the 

improvement of communication 
and protection systems

■	 Developing Billing Software 
for PPA

■	 Review and advise the setting 
of the Interconnection circuit 
protective device

■	 Improve the Direct Transfer 
Trip system for Private Power 
Producers

■	 EGAT RTU and EGAT Gate Way
■	 Providing EGAT SCADA system 

training and related courses
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ENGINEERING PHASE
บริการวิศวกรรม

PREVENTIVE & CORRECTIVE 
MAINTENANCE PHASE
บริการงานบ�ารุงรักษา

RENOVATE / REPLACEMENT
บริการปรับปรุง / เปล่ียนทดแทน

■	 Power System Study
■	 งานวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

■	 Preventive maintenance
■	 งานบ�ารุงรกัษาตามวาระ

■	 Replacement of 
communication 
and protection 
system equipment

■	 งานเปล่ียนทดแทนอปุกรณ์ 
ระบบส่ือสารและป้องกัน

■	 Design and review 
engineering drawing

■	 ออกแบบและตรวจสอบ 
แบบทางวิศวกรรม

■	 Online Monitoring 
■	 งาน Online Monitoring

■	 Acceptance testing 
of communication and 
preventive system equipment

■	 ตรวจรบัอปุกรณ์ระบบส่ือสาร 
และป้องกัน

■	 Investigate and root cause 
analysis

■	 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหต ุ
ของปัญหา

■	 Connecting the communication  
and protection systems 
between Private Power 
Producers and EGAT under 
the Connection Code

■	 งานเชือ่มโยงระบบส่ือสารและ
ป้องกันระหว่างโรงไฟฟ้าเอกชนกับ 
กฟผ. ภายใต้ Connection Code

■	 Corrective maintenance 
communication and 
protection system equipment 
and providing spare parts

■	 งานซอ่มอปุกรณ์ระบบส่ือสารและ
ป้องกัน พรอ้มจัดหา Spare part
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ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND
53 Moo 2, Charansanitwong road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130 Thailand

+66 (0) 2436 7420 (TH) 
+66 (0) 2436 7430 (EN)
msd3@egat.co.th
www.egatbusiness.com


