






ประวัติ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
Our Story, Vision and Mission
นับเป็นเ ลาก ่า 50 ปี ที่การไฟฟ้าฝ ่ายผลิต 
แ ่งประเท ไทย (กฟผ.) ได้เป็น ่ น นึ่งที่ �าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเ ร ฐกิจ ังคม และค ามเจริญ 
ทัง้ในระดบัประเท และในระดบัภมูภิาค ซึง่นอกจาก
ภารกิจ ลักในด้านการผลิตไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้าและ 
ง่ขายไฟฟ้าแล้  กฟผ. ยงัได้แ ง าโอกา ใ ม่ ๆ  ด้ ย

การด�าเนินธุรกิจเกี่ย เนื่องกับการผลิตกระแ ไฟฟ้า 
เพื่อ ร้างคุณประโยชน์ ูง ุดจากทรัพยากรที่ กฟผ.  
มีอยู่ โดยใ ้บริการด้านธุรกิจอุต า กรรมไฟฟ้า 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานแก่กลุ่มบริ ัทผู้ผลิต
ไฟฟ้าภาคเอกชน ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย น่ ยงาน
ภาครัฐและโรงงานอุต า กรรมทั่ ไป ทั้งภายใน
ประเท และต่างประเท

กฟผ. ได้ใ ้ค าม �าคัญในด้านน ัตกรรมและ
เทคโนโลยีทัน มัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนผลักดัน 
และพัฒนาผลงานของผู ้ปฏิบัติงานใ ้ก้า เข้า ู ่ 
เชิงธุรกิจทั้งในระดับประเท และภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งจะช่ ย ร้างรายได้และค าม �าเร็จใ ้กับ กฟผ. 
อย่างยั่งยืนทั้งใน ันนี้และอนาคต

ปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ย เนื่องของ กฟผ. ประกอบด้ ย 
กลุ่ม 5 ธุรกิจ ลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจ ิ กรรมและ 
ก่อ ร้างโรงไฟฟ้าและระบบ ่ง 2. ธุรกิจเดินเครื่อง
และบ�ารงุรกั าโรงไฟฟ้า 3. ธรุกจิบ�ารงุรกั าระบบ ง่ 
4. ธุรกิจโทรคมนาคม 5. ธุรกิจ ัตถุพลอยได้จากการ
ผลิตไฟฟ้า

For over 50 years, Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) has played 
an important part in driving the country’s 
economy, society, and prosperity at both 
national and regional levels. In addition to 
achieving its main mission of generating, 
purchasing, and selling electricity, EGAT 
is also seeking new opportunities to 
create added value from EGAT’s existing 
resources. We provide high-quality 
electricity generating related services to 
Independent Power Producers (IPPs), Small 
Power Producers (SPPs), governmental 
organisation, and industrial plants both 
domestically and internationally.  

Currently, we are focusing on modern 
innovation and technology, planning to 
concretely push forward and develop 
new products initiated by our staff for 
commercial purposes both in Thailand and 
ASEAN countries. This will help generate 
income and bring success to EGAT 
sustainably both now and in the future. 

In present, EGAT’s related business 
consists of five core business groups as 
follows: 1. Engineering, Construction and 
Transmission Business 2. Power Plant 
Operation and Maintenance Business  
3. Transmission System Maintenance 
Business 4. Telecommunication Business 
5. Coal Combustion Products Business
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2  งานคัดเลือกผู้รับเหมา
ด้ ยการท�างานที่น�าองค์ค ามรู้และประ บการณ์ ร มถึงข้อมูลที่มี
มาประยุกต์เพื่อใ ้ค�าแนะน�าที่เ มาะ ม และ างแน ทางกฎเกณฑ์
ตามมาตรฐาน ากลในการคัดเลือกผู้รับเ มาอย่างโปร่งใ  ร มทั้ง
ร่ มเจรจา พิจารณาร่าง ัญญา และใ ้ค ามเ ็นที่จะเป็นประโยชน์
ในการจัดท�า ัญญา เพื่อใ ้คุณได้ผู ้รับเ มาที่มี ักยภาพที่ดีที่ ุด 
ตาม ัตถุประ งค์ของโครงการ

3  งานวิศวกรรมที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
ิ กรผู้เชี่ย ชาญของเราจะติดตามการด�าเนินงานของผู้รับเ มา  

ร มทั้งใ ้ค�าแนะน�าเพื่อการตัด ินใจที่ถูกต้อง �า รับการพัฒนา 
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะ า่งการก่อ ร้างและมัน่ใจ า่จะด�าเนนิการ 
ไปอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ เรายังพร้อมใ ้บริการงานด้านบริ าร
จัดการโครงการ งานตร จ อบแบบทาง ิ กรรม และงานค บคุม
การก่อ ร้างใ ้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยอีกด้ ย

4  งานทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟา้
กฟผ. มีบุคลากรที่มีประ บการณ์ด้านงานทด อบ มรรถนะของ
อปุกรณ์ทัง้ระบบ เพือ่ใ โ้รงไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าและขนานโรงไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้อย่างราบรื่น ร มไปถึงงานบริการ
ทด อบและตร จรับโรงไฟฟ้า โดยท�า น้าที่เป็นตั เชื่อมระ ่าง 
งานออกแบบ งานก่อ ร้างโรงไฟฟ้า และงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า  
เพื่อใ ้โรงไฟฟ้ามีประ ิทธิภาพ ูง ุดในการผลิตไฟฟ้า

ก ่า 50 ปีที่ กฟผ. ท�า น้าที่รับผิดชอบค ามมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า 
ของชาต ิและมี ่ น �าคญัในการ างแผน ิ กรรมและก่อ ร้างโรงไฟฟ้า 
จ�าน นมากทั่ ประเท  ด้ ยค ามเชี่ย ชาญและประ บการณ์ของ
เราจึงท�าใ ้โครงการที่ด�าเนินการโดย กฟผ. กลายเป็นที่ยอมรับและ
มีค ามน่าเชื่อถือ จนน�าไป ู่ ‘ค ามเชื่อมั่น’ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มลูกค้า 
ทั้งในประเท และต่างประเท

 บริการของเรา

1  งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
เราพร้อมใ ้บริการตั้งแต่การคัดเลือก ถานที่ตั้ง างผัง ออกแบบ
ทางเทคนิคเบื้องต้น ไปจนถึงการจัดท�าร่างแผนงานพัฒนาโครงการ 
ิเคราะ ์ถึงปัจจัยเ ี่ยงและผลกระทบเพื่อป้องกันและค บคุม 

ใ ้การด�าเนินงานนั้นมีประ ิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนเ ล่านี้ล้ นต้องการ 
ค ามแม่นย�าจากมืออาชีพในการใ ้ค�าแนะน�า เพื่อใ ้คุณ ามารถ
ตัด ินใจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ
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เราคือผู้ให้บริการ 
ด้านงานวิศวกรรม 
และก่อสร้างโรงไฟฟา้
และระบบส่งที่ครบวงจร
และเป็นมืออาชีพ

We are a 
professional 
integrated 
service provider 
of engineering 
and construction 
services for 
power plant and 
transmission 
systems.

For more than 50 years, EGAT has been responsible for 
the nation’s power stability. We are responsible for the 
planning and the construction of various power plants 
around Thailand. EGAT’s milestones and accomplishments 
are widely recognized and trusted by both domestic and 
international clients.

 Our Services

1  Project Feasibility Study
We are ready to provide advice for IPPs, SPPs, and 
VSPPs, ranging from site selection, plant layout, initial 
technical specifications drawing to project development 
plan drafting. We will also analyze risk assessment 
and environmental impact issue to ensure operations 
run efficiently. All of these processes require highly 
accurate data and professional guidance to build 
customer’s confidence for making decision on power plant 
development.

2  Selection of Qualified Subcontractors
With our knowledge and experience, we are in a position 
to provide advice regarding EPC contractor selection and 
set guidelines and criteria which comply with international
standards, to ensure a transparent process. We will also 
assist in negotiating and reviewing the contract, as well as 
offering input that will benefit the contract preparation, 
to ensure that you select the best potential contractors 
to meet project objectives and conditions.

3  Engineering Consulting for Project 
Development
Our expert engineers will help keep track of the 
contractor’s performance, including offering advice to 
you, the project owner, in order to assure the power plant 
project implementation successful. EGAT is also ready 
to provide project management services, engineering 
drawing review, and construction supervision complying 
to international standards.

4  Commissioning Test
EGAT has personnel with experience in testing of all 
equipment to ensure that both the power plant start-up 
and main grid synchronization is ready at the Commercial 
Operation Date (COD). In addition to power plant testing 
and inspection services, we perform design work, 
construction and operation, to ensure that the power plant 
will generate electricity efficiently.
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ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟา้
เมื่อเอ่ยถึงอุต า กรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแ ไฟฟ้า
ใ เ้ราได้ใช้อยูใ่นทกุ นันี ้ประกอบไปด้ ยโครง ร้างและชิน้ ่ นต่าง ๆ  
มากมาย ซึ่งการที่โรงไฟฟ้าจะ ามารถเดินเครื่องได้อย่างราบรื่นนั้น 
่ นประกอบต่าง ๆ ต้องท�างาน อดประ านกันเป็นอย่างดี ากมี
ิ่งผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ิ่งนั้นก็อาจก่อใ ้เกิดค ามเ ีย ายใ ้

กับโรงไฟฟ้าก็เป็นได้ โดยปัจจัย �าคัญที่จะช่ ยขับเคลื่อนโรงไฟฟ้า 
กค็อืการเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกั าอย่างเ มาะ มและมปีระ ทิธภิาพ 
ซึ่ง ิ่งนี้ถือเป็น น้าที่ �าคัญของ ‘ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรัก า 
โรงไฟฟ้า (O&M)’

ตลอดเ ลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับค ามเชื่อถือและ รัทธาจากลูกค้า 
ทัง้ในและต่างประเท  ในฐานะของผูน้�าด้านบรกิารงานเดนิเครือ่งและ
บ�ารงุรกั าโรงไฟฟ้าอย่างครบ งจร ด้ ยรปูแบบงานบรกิารทีค่รอบคลมุ
ทุกค ามต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมทีมบุคลากรที่ม ี
ค ามช�านาญเฉพาะด้านในงานแต่ละ าขา ร มถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทัน มัยใ ้ก้า ทันกับน ัตกรรมใ ม่ ๆ อยู่เ มอ

ในปัจจุบัน ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าโรงไฟฟ้า ใ ้บริการงานที่
ครอบคลุมทุกค ามต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้

Power Plant Operation  
and Maintenance Business
When discussing power plants that generate electricity 
for us in today’s world, they are made up of numerous 
structures and components that allow the power plant to 
run smoothly. These components must work in harmony.  
If there is the slightest thing wrong, it may cause enormous 
damage to the power plant in the blink of an eye. 
Therefore, the two key factors that will drive power plants 
properly and efficiently is operation and maintenance.  
This is an important function and contributes to the 
business of EGAT. It is better known as Power Plant 
Operation and Maintenance Business (O&M).

Our customers at home and abroad can always have 
confidence and faith in EGAT as a leader in providing 
complete power plant operation and maintenance services. 
We cover all our customers needs with a team of personnel 
with specific expertise in each field of work, including the 
application of modern technologies to keep pace with 
global innovations.

At present, Power Plant Operation and Maintenance 
Business offers a full range of services as follows:
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โครงการในประเทศไทย
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าประจ�าโรงไฟฟ้า  

บริ ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าประจ�าโรงไฟฟ้า 

บริ ัท ราชบุรีเพาเ อร์ จ�ากัด
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าประจ�าโรงไฟฟ้า 

บริ ัท ผลิตไฟฟ้า น นคร จ�ากัด
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าประจ�าโรงไฟฟ้าและ 

น่ ยผลิตน�้าเย็น บริ ัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด (DCAP) 
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าประจ�าโรงไฟฟ้า 

บริ ัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

โครงการใน สปป.ลาว
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าโรงไฟฟ้าพลังค ามร้อน 

ลิกไนต์ ง า ปป.ลา
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าโรงไฟฟ้าพลังน�้า  

เขื่อนน�้าเงียบ 1 ปป.ลา
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าโรงไฟฟ้าพลังน�้า  

เขื่อนน�้าลิก 1 ปป.ลา
• โครงการเดินเครื่องและบ�ารุงรัก า เขื่อนน�้างึม 2 ปป.ลา

Services in Thailand
• O&M Services at Ratchaburi Electricity Generating 

Co., Ltd.
• O&M Services at Ratchaburi Power Co., Ltd.
• O&M Services at Nava Nakorn Electricity Generating 

Co., Ltd.
• O&M Services at District Cooling System  

and Power Plant Co., Ltd (DCAP)
• O&M Services at Berkprai Cogeneration Co., Ltd.

Services in Lao PDR
• O&M Services at Lignite Mine Mouth Power Plant
• O&M Services at Nam Ngiep 1 Hydropower Project
• O&M Services at Nam Lik 1 Power Plant
• O&M Services at Nam Ngum 2 Hydroelectric 

Power Plant

สร้างประสิทธิผลด้วย 
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 

ด้วยบริการเดินเครื่อง
และบ�ารุงรักษา

ประจ�าโรงไฟฟา้ของ กฟผ.

Build productivity 
with superior efficiency 
through EGAT’s Operation 
and Routine Maintenance 
Services
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อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าต่างถือเป็นองค์ประกอบ �าคัญของโรงไฟฟ้า 
และมีค ามจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ย ชาญ 
เฉพาะด้านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดค ามเ ี่ยงในการเกิดปัญ าและ 
ค ามเ ีย ายซึ่งจะ ่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบ นการผลิตไฟฟ้า  
ด้ ยเ ตนุีธ้รุกจิเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกั าของ กฟผ. จงึพร้อมในการใ ้ 
บริการด้านบ�ารุงรัก าไฟฟ้าอย่างครบ งจร

Electrical equipment and systems are essential elements 
of a power plant that require professional supervision 
in order to reduce the risk of problems and damage 
that will have a direct impact on the power generation 
process. Therefore, EGAT’s operation and maintenance 
business is ready to provide a complete range of electrical 
maintenance services.

บริการ
บ�ารุงรักษา
ไฟฟ้า
Electrical  
Maintenance  
Services
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กฟผ. คือผู้น�าในด้าน 
งานบ�ารุงรักษา 

ไฟฟา้แบบมืออาชีพ 
ในอุตสาหกรรมไฟฟา้

EGAT is the leader of 
professional electrical 
maintenance services 
in the electricity industry

18 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



 บริการของเรา

1  การบ�ารุงรักษา การตรวจสอบสภาพ 
และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรมไฟฟา้
เราใ บ้รกิารครอบคลมุงานบ�ารงุรกั าทกุประเภท อาท ิMajor, Minor 
และ Annual ร มถึงงานบ�ารุงรัก าในกรณีฉุกเฉินที่พร้อมใ ้บริการ
ตลอด 24 ชั่ โมง

2  บริการงานวิศวกรรม ปรับปรุง แก้ไข 
ดัดแปลง
เราพร้อมใ บ้รกิารงาน �าร จ ออกแบบ ตดิตัง้ และทด อบ ระบบค บคมุ 
ระบบป้องกนั ระบบไฟฟ้า เครือ่งจกัรไฟฟ้า และเครือ่งมอื ดั เพือ่เพิม่
ประ ิทธิภาพตาม ลัก ิ กรรม

3  บริการงานทดสอบ วิเคราะห์สภาพอุปกรณ์
และเครื่องจักรไฟฟา้
เราพร้อมใ ้บริการงานทด อบด้ ยเครื่องมือที่ทัน มัย บุคลากร
ที่มีประ บการณ์และค ามเชี่ย ชาญ ูง ซึ่ง ามารถ ิเคราะ ์ผล 
และใ ค้�าแนะน�าตาม ลกั ิ กรรม เพือ่ใ ผู้ร้บับรกิารได้ างแผนงาน
บ�ารุงรัก าได้อย่างถูกต้อง

4  บริการให้ค�าปรึกษาในการพัฒนา 
งานวิศวกรรมและนวัตกรรม 
งานบ�ารุงรักษาโรงไฟฟา้
เราใ ้ค�าปรึก าทั้งประเภทโรงไฟฟ้าพลังค ามร้อน โรงไฟฟ้าพลัง
ค ามร้อนร่ ม โรงไฟฟ้าพลังน�้า และขยายไป ู่โรงไฟฟ้าพลังงาน
มุนเ ียน เพื่อตอบ นองทุกค ามต้องการของคุณ

 Our Services

1  Maintenance, inspection and  
improvement of electrical equipment 
in the electricity industry
This covers all major, minor and annual maintenance works, 
including emergency services 24 hours a day.

2  Engineering, improvement, 
modification, adaptation
Our services include surveying, designing, installation, 
testing, control system, electrical system, electrical 
machinery, measuring instrument, aiming to increase 
efficiency.

3  Testing and analyzing the condition 
of equipment and electrical machinery
With modern tools and equipment, our highly experienced 
and skilled staffs are able to analyze the results and make 
recommendations according to engineering principles so 
that our customers can plan maintenance works properly.

4  Consulting services for engineering 
development and innovation for power 
plant operation and maintenance
This service covers various types of power plants including 
thermal, combined cycle, and hydroelectric power plants, 
as well as expanded to renewable energy power plants to 
meet all your needs.
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งานบริการด้านบ�ารุงรัก าอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า เป็น นึ่งใน
งานที่ กฟผ. ใ ้ค าม �าคัญมาโดยตลอด ด้ ย ักยภาพค ามพร้อม 
ทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ ามารถรองรับงานบ�ารุงรัก าใ ญ่ 
ได้ครั้งละ ลายงานพร้อมกัน ร มถึงองค์ค ามรู้และทัก ะด้านงาน 
ิ กรรมบ�ารงุรกั าโรงไฟฟ้า ท�าใ ง้านบรกิารด้านบ�ารงุรกั าอปุกรณ์ 

เครื่องกลโรงไฟฟ้าได้รับค ามเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับใน งการ 
งานบ�ารงุรกั าไฟฟ้าด้านเครือ่งกล ทัง้ในประเท และในระดบัภมูภิาค 

Maintenance service for mechanical equipment in power 
plants is one of the tasks that EGAT has always taken 
seriously. Our professional capability, combined with 
our knowledge and skills in power plant maintenance 
engineering, can support multiple major overhaul jobs at 
the same time. This makes our service highly reliable and 
recognized in the maintenance engineering industry, both 
locally and regionally.

บริการ
บ�ารุงรักษา 
เครื่องกล
Mechanical 
Maintenance 
Services
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เลือกเรา เลือกความคุ้มค่า
ที่มาพร้อมประสิทธิภาพ
ในด้านงานบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟา้

Choose us and choose 
the value that comes 

with efficiency 
in mechanical 

maintenance services
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 บริการของเรา

1  บริการงานบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกล
เราใ ้บริการครอบคลุมทั้งในโรงไฟฟ้าพลังค ามร้อน โรงไฟฟ้า 
พลังค ามร้อนร่ ม โรงไฟฟ้าพลังน�้า และโรงไฟฟ้าพลังงานลม อาทิ 
ม้อไอน�้า กัง ันไอน�้า กัง ันก๊าซ กัง ันน�้า กัง ันลม ร มถึงอุปกรณ์ 
่ นประกอบต่าง ๆ โดยมีทั้งบริการงานบ�ารุงรัก าตาม าระ รือ

ซ่อมประจ�าปี บริการงานบ�ารุงรัก าฉุกเฉิน และบริการงานปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข

2  งานตรวจรับรองหม้อไอน�้าตามกฎหมาย

3  งานตรวจสภาพและปฏิบัติการบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ใต้น�้า รวมถึงงานเชื่อมใต้น�้า

4  งานตรวจประเมินสภาพและประเมินอายุ 
อุปกรณ์โรงไฟฟา้

5  งานวางแผนบ�ารุงรักษา 

6  งานวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ความเสียหาย 
ของอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟา้

7  งานออกแบบและติดตั้งระบบการจัดเก็บ 
อุปกรณ์โรงไฟฟา้

 Our Services

1  Mechanical Equipment Maintenance  
Service
The mechanical maintenance services support all types 
of power plants including thermal, combined cycle, hydro 
and wind power plants. The service also covers related 
accessories such as boilers and HRSGs, steam, gas, 
hydro, or wind turbines and follows periodic maintenance 
schedules, annual servicing, emergency maintenance, 
renovations, improvements and modifications.

2  Legal Boiler Certification

3  Inspection and Maintenance of  
Underwater Equipment Including 
Underwater Welding Work

4  Condition Assessment and Life  
Assessment of Power Plant Equipment

5  Maintenance Planning

6  Problem and Damage Analysis of 
Mechanical Equipment in Power Plants

7  Design and Installation of Power 
Plant Storage Systems
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บริการซ่อม ผลิต 
ทดสอบเครื่องกล
และบริหารอะไหล่

การใ บ้รกิารในด้านบ�ารงุรกั าและดแูลบริ ารจดัการอะไ ล่ของทัง้ 
กฟผ. และโรงงานอตุ า กรรมภายนอกทั่ ประเท  เป็น นึง่ในภารกจิ
ลักที่ กฟผ. ใ ้ค าม �าคัญมาโดยตลอดระยะเ ลาก ่า 50 ปี โดยมุ่ง

เน้นใ ้ลูกค้าได้รับค ามพึงพอใจจากการใ ้บริการ ามารถท�าใ ้โรง
ไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและโรงงานอุต า กรรมเ ล่า
นั้นไม่เ ียโอกา ทางด้านธุรกิจ จากการใ ้บริการที่ผ่านมาของฝ่าย
โรงงานและอะไ ล่ ามารถพูดได้ ่าเราคือผู้คืนชีพใ ้แก่อะไ ล่โรง
ไฟฟ้า ดังนั้น ลูกค้า ามารถมั่นใจได้ ่าชิ้น ่ น รืออุปกรณ์ที่ ่งเข้ามา
ทีฝ่่ายโรงงานและอะไ ล่จะได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีด้ ยบคุลากรของ
เราที่มีค ามเชี่ย ชาญและเมื่อกลับออกไปนั้นจะเป็นชิ้นงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ามารถน�ากลับไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้
ยัง ามารถไ ้ างใจได้ ่าทางเราจะบริ ารอะไ ล่ใ ้พร้อมใช้งานได้
อย่างทันท่ งที
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Repairing, manufacturing, mechanical testing and managing 
spare parts of both EGAT’s power plants and external 
industrial plants nationwide is one of the main missions that 
EGAT has always considered vital for the past 50 years. We 
focus on making our customers satisfied that their power 
plants can produce electricity steadily and industrial plants 
don’t lose business opportunities. We are recognized as a 
professional in reviving power plant spare parts and you 
can be confident that your spare parts will be well taking 
care of by our experienced team with expertise. Your spare 
parts will be in standard quality and safely returned to work. 
Moreover, you can be assured that we  will make your parts 
supply ready for use in a timely manner.

Repairing, 
Manufacturing 
Mechanical Testing 
and Spare Part 
Management 
Services
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 Our Services

1  Manufacturing Power Plant Parts 
We manufacture power plant parts with modern technology 
under close supervision from a team of engineers 
who have expertise in this field. Our products are as follows: 
1. Valve Parts 2. Sheet Metal Fabrication 3. Gas Turbine  
Accessory Parts 4. Rotating Machinery Parts 5. Heat  
Exchanger

2  Repair and Modification  
of Power Plant Parts
We repair and revitalize all types of equipment in different 
types of power plants with modern and special technology 
such as Simulation software, 3D Scan, Reverse, etc. We 
have expertise in repairing the following equipments:  
1. Rotor Services 2. Gas Turbine Capital Parts 3. Bearing  
Relining 4. Valve Parts 5. Fuel Nozzle 6. Diaphragm of Steam  
& Gas Turbine 7. Hydro Power Plant Parts 8. Rotating Parts  
9. Mobile Workshop

3  Testing and Machine Analytics
We assess the condition and conduct malfunction testing 
for various machinery, as well as identifying clear solutions 
to any issue. Our services can be categorized as follows:
• Material Testing includes Destructive Testing  

and Non Destructive Testing
• Machinery Testing includes the testing and analysis 

of vibration, monitoring temperature by using 
Infrared Thermography, and the testing and 
analysis of sound/acoustic.

4  Spare Part Management
We provide a full range of spare part management 
services for power plant gas turbine. We use high-end 
technology that allows us to plan, purchase and store 
spare parts efficiently. Our service covers both Capital 
Part and Accessory Part more than 40 units nationwide. 
Moreover, we are also offering our management service 
to other products as well.

 บริการของเรา

1  กลุ่มการผลิตอะไหล่ 
เราใ ้บริการผลิตอุปกรณ์ชิ้น ่ นโรงไฟฟ้าด้ ยเครื่องจักรที่ทัน มัย 
กอปรกับการใช้องค์ค ามรู้ทาง ิ กรรมที่ ามารถ ิเคราะ ์และ 
พฒันาอะไ ล่ใ ด้กี า่เดมิ ประกอบไปด้ ย  1. Valve Parts 2. Sheet  
Metal Fabrication 3. Gas Turbine Accessory Parts 4. Rotating  
Machinery Parts 5. Heat Exchanger

2  กลุ่มบริการซ่อมอะไหล่
ด้ ยเทคโนโลยอีนัทนั มยัและบคุลากรทีม่ากด้ ยประ บการณ์ ท�าใ ้
ามารถซ่อมชิ้น ่ นต่าง ๆ ใ ้กลับมาใช้ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ  

โดยมีการน�าเทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเ มาใช้ในการ ิเคราะ ์และ 
ออกแบบกระบ นการซ่อม อาทิ Simulation software, 3D Scan, 
Reverse Engineering เป็นต้น โดยเรามีค ามเชี่ย ชาญในการซ่อม 
1. Rotor Services 2. Gas Turbine Capital Parts 3. Bearing Relining 
4. Valve Parts 5. Fuel Nozzle 6. Diaphragm of Steam & Gas 
Turbine 7. Hydro Power Plant Parts 8. Rotating Parts 9. Mobile 
Workshop

3  กลุ่มการทดสอบเครื่องกล
เป็นการใ บ้รกิาร เิคราะ แ์ละทด อบ ั ด ุเพือ่ าค ามผดิปกตแิละ
ก�า นดแน ทางในการแก้ไข โดย ามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภท
• Material Testing เป็นการทด อบ ั ดุ ทั้งการตร จ อบ

แบบท�าลายและแบบไม่ท�าลาย 
• Machinery Testing ประกอบด้ ยการทด อบและ ิเคราะ ์

ค่า Vibration ของเครื่องจักร ร มถึงการตร จ อบอุณ ภูมิ
โดยใช้เทคนิค Infrared Thermography และการทด อบ 
และ ิเคราะ ์ Sound/Acoustic

4  กลุม่การบรหิารอะไหล่
เป็นการใ ้บริการครบ งจรในการบริ ารอะไ ล่เครื่องกัง ันก๊าซ 
ใ ก้บัโรงไฟฟ้า ตัง้แต่การใช้โปรแกรมในการ างแผนการใช้งานอะไ ล่ 
การจัดซื้อจ้างซ่อม และการจัดเก็บอะไ ล่ การบริ ารจัดการอะไ ล่ 
ครอบคลุมทั้ง Capital Parts และ Accessory Parts ร มก ่า  
40 Units ทั่ ประเท  อีกทั้งยัง ามารถรองรับการจัดการ ินค้าอื่น ๆ 
ได้อีกด้ ย
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บริการ
บ�ารุงรักษาโยธา
Civil Maintenance 
Services

งานบรกิารด้านบ�ารงุรกั าโยธาไม่ า่จะเป็นในเขือ่น โรงไฟฟ้า อาคาร
ผลิตไฟฟ้าและแ ล่งน�้า ล้ นเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคและค ามรู้ทาง
ิ กรรมโยธาทีม่รีายละเอยีดซบัซ้อนมากเป็นพเิ  ดงันัน้ การท�างาน

ร่ มกับทีมบุคลากรระดับมืออาชีพและทีม ิ กรที่มีค ามเชี่ย ชาญ
ตามมาตรฐาน ากลของ กฟผ. เท่านั้น คุณจึงจะ ามารถมั่นใจได้ถึง 
ค ามมั่นคงและค ามปลอดภัยในทุกรายละเอียดของงานด้านโยธา

 บริการของเรา

1  บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน
• ตร จ อบและประเมินค ามมั่นคงปลอดภัยเขื่อน
• ติดตามและ ิเคราะ ์ข้อมูลพฤติกรรมเขื่อน ตลอดจน 

การออกแบบ ติดตั้ง และบ�ารุงรัก าระบบติดตาม
พฤติกรรมเขื่อน

• งาน ิเคราะ ์ทบท นค ามมั่นคงปลอดภัยเขื่อน
• งาน ิเคราะ ์และออกแบบด้าน ิ กรรม 

บ�ารุงรัก าเขื่อน
• งาน ิเคราะ ์เขื่อนพิบัติ
• จัดท�าแผนปฏิบัติการใน ถานการณ์ฉุกเฉิน
• งาน �าร จภูมิประเท และค่าระดับท้องอ่างเก็บน�้า
• งานตร จ อบนิเ ิทยาทางน�้า
• บริการจัดอบรมค ามรู้ด้านค ามมั่นคงปลอดภัยเขื่อน
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เสริมสร้างรากฐาน 
แห่งความส�าเร็จในธุรกิจ 
ด้วยงานบ�ารุงรักษาโยธา
อย่างครบวงจร

Strengthen the 
foundation of your 
business success with 
our full range of civil 
maintenance services

2  บริการด้านวิศวกรรมบ�ารุงรักษาโยธา
• บริ าร และค บคุมงานก่อ ร้าง และบ�ารุงรัก าโยธา
• งานออกแบบโยธา
• งานออกแบบระบบผลิตน�้า ระบายน�้าและบ�าบัดน�้าเ ีย
• งาน ิเคราะ ์ และประเมินค ามมั่นคงแข็งแรง 

ของโครง ร้างอาคาร
• งานประเมินอายุอาคาร
• งาน �าร จเพื่อตร จ อบการเคลื่อนตั ของ ิ่งก่อ ร้าง

และอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าร มทั้งงานติดตั้ง
• งาน �าร จและจัดท�าแบบภูมิประเท
• งานซ่อมแซมโครง ร้างอาคาร

3  บริการงานบ�ารุงรักษาด้านโยธา
ตร จ อบโยธา างแผนงานบ�ารุงรัก า และพร้อมใ ้ค�าปรึก า 
ด ้าน ิชาการงานบ�ารุงรัก าโยธาที่ เกี่ย ข ้องและประเมินผล 
ในภาพร ม �า รบัโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ โรงไฟฟ้าพลงัค ามร้อน โรงไฟฟ้า
พลังค ามร้อนร่ ม โรงไฟฟ้าพลังงาน มุนเ ียนและระบบ ่ง

Civil maintenance work in dams, power plants, power 
generation buildings and water sources are a job that requires 
very detailed techniques and civil engineering knowledge.  
So only by working with a team of professional personnel  
and expert engineers, in accordance with EGAT’s international 
standards, you can be assured of the stability and safety 
of every detail of the civil work.

 Our Services

1  Dam Safety
• Dam Inspection and Safety Evaluation
• Dam Instrumentation Monitoring System 

(Manual & Automatic System)
• Dam Safety Review
• Dam Remedial Design
• Dam Break Analysis
• Dam Safety Emergency Action Plan : EAP
• Hydrographic Survey
• Aquatic Ecology
• Dam Safety Training

2  Civil Maintenance Engineering
• Construction Supervision and Management
• Civil Design
• Plumbing & Sanitary System
• Structural Analysis and Evaluation
• Stability Assessment of Building
• Surveying Service
• Topographic Map
• Remedial Service

3  Civil Maintenance
Civil Maintenance Providing civil inspections, planning 
maintenance services, technical advice to related civil 
maintenance works and overall evaluation of hydro, 
thermal, combined cycle, and renewable energy power 
plants and transmission systems.
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• ใ ้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ ารเคมีใ ้เ มาะ มกับอุปกรณ์
และเงื่อนไขการเดินเครื่อง

• ใ ้ค�าปรึก าในการแก้ปัญ าต่าง ๆ ที่เกี่ย ข้องกับ 
งานเคมีโรงไฟฟ้า

2  งานเคมีวิเคราะห์
ใ บ้รกิารงาน เิคราะ ท์างเคมด้ี ยนกั ทิยา า ตร์ทีม่คี ามเชีย่ ชาญ
เฉพาะทางในการ ิเคราะ ์คุณภาพของน�้าในกระบ นการผลิตไฟฟ้า 
น�้าทิ้ง และน�้ามัน ล่อลื่น ได้รับการขึ้นทะเบียน ้องปฏิบัติการกับ 
กรมโรงงานอตุ า กรรม และได้รบัการรบัรองมาตรฐาน อ้งปฏบิตักิาร 
ISO/IEC 17025 ร มถึงการตร จ ัดมล ารการเผาไ ม้จากปล่อง
โรงไฟฟ้า

3  งานเคมภีณัฑ์
ใ ้บริการจัด า บริ ารจัดการ และผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการปรับแต่ง
คุณภาพน�้าโรงไฟฟ้า

• เคมีภัณฑ์ �า รับระบบผลิตน�้าใ  ได้แก่ ารช่ ย 
ตกตะกอน ารเร่งตกตะกอน ฯลฯ

• เคมีภัณฑ์ �า รับระบบน�้า ล่อเย็น ได้แก่ ารยับยั้ง 
การเกิดตะกรันและป้องกันการกัดกร่อน ารค บคุม 
การเจริญเติบโตของชี ินทรีย์

• เคมีภัณฑ์ �า รับระบบน�้า ม้อไอน�้า ได้แก่ ารค บคุม
ค ามเป็นกรดเป็นด่างในระบบน�้าป้อน ม้อไอน�้า  
ารป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อน 

ใน ม้อไอน�้า เป็นต้น
• เคมีภัณฑ์ �า รับท�าค าม ะอาด Gas Turbine 

Compressorนึ่งในปัจจัยที่จะช่ ยใ ้โรงไฟฟ้า ามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง 
ามารถที่จะด�าเนินงานได้อย่างมีประ ิทธิภาพ นั่นคือ การบริ าร 

จัดการค บคุมคุณภาพน�้าในกระบ นการผลิตกระแ ไฟฟ้าใ ้อยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐานอย่าง ม�่าเ มอ เพื่อป้องกันปัญ าด้านการกัดกร่อน 
และการเกิดตะกรันต่ออุปกรณ์และระบบ โดย กฟผ. พร้อมใ ้บริการ 
ด้านบ�ารุงรัก าเคมี ทั้ง �า รับโรงไฟฟ้าเอกชน โรงงานอุต า กรรม 
ทั่ ไป และกลุ่มลูกค้าที่ นใจรับบริการด้านเคมีอื่น ๆ

 บริการของเรา

1  งานควบคุมคุณภาพน�้าในระบบผลิต
บริการงานค บคุมคุณภาพน�้า ไอน�้า น�้าบริ ุทธิ์ ในกระบ นการผลิต 
ไฟฟ้าและระบบผลติทีเ่กีย่ เนือ่ง ร มถงึใ ค้�าปรกึ าและแก้ไขปัญ า 
ที่เกิดขึ้นกับระบบการผลิตและปรับแต่งคุณภาพน�้า ซึ่งจะใ ้บริการ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

• ตร จ ิเคราะ ์และค บคุมดูแลระบบ โดยมีนักเคมี 
ที่มีค ามรู้และประ บการณ์ปฏิบัติงานประจ�า  
รือใ ้บริการตามรอบเ ลาที่ก�า นด  

(ราย ัปดา ์ รายเดือน รายครึ่งปี)
• การใ ้ค�าแนะน�า และพัฒนา ักยภาพของพนักงาน 

เดินเครื่องระบบผลิตน�้า ใ ้ ามารถ ิเคราะ ์  
แปรผลและแก้ปัญ าเบื้องต้นได้

• ตร จ อบประเมินผลการใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ 
ในทุกโอกา ที่ ยุดเดินเครื่อง

ผู้น�าด้านการให้ 
บริการบ�ารุงรักษา 
เคมีด้วยนวัตกรรม 
ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

EGAT is the 
leader in 
chemical 
maintenance 
services with 
eco-friendly 
innovations

บริการ 
บ�ารุงรักษาเคมี
Chemical 
Maintenance 
Services
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The quality of water monitoring in power generation 
process to prevent corrosion and scale formation on 
equipment and systems is an essential factors that help 
power plants generate stable power and for industrial 
plants to operate efficiently. EGAT is ready to provide 
chemical maintenance services for power plants, general 
industrial plants, and other businesses interested in 
receiving chemical services.

 Our Services

1  Water Quality Control
We offer water quality control services including steam 
and pure water processes relating to production systems. 
We provide advice and problem solving, arising from issues 
with the production system, as well as adjusting the water 
quality. Our services are as follows:

• Analyzing and supervising the system by 
expert and experienced chemists according 
to the specified schedules (Weekly, Monthly, 
Bi-annually).

• Providing advice and development for water 
production system operators to enable them  
to analyze and solve basic problems.

• Checking and evaluating the use of various 
equipment and systems when paused for 
maintenance.

• Advising on the selection of chemicals suitable  
to the equipment and operating conditions.

• Providing advice on solving various problems 
related to Power Plant Chemistry.

2  Analytical Chemistry
We provide chemical analysis by scientists with specific 
expertise in the analysis of water quality for power 
generation processes, wastewater, and lubricants.  
Our laboratory is registered with the Department of 
Industrial Works and accredited with the ISO / IEC 17025 
laboratory standard. Our service also includes measuring 
the combustion pollutants from the power plant shaft.

3  Chemical Supply
Providing services, procurement, management and 
production of chemicals for power plant water quality 
adjustment. Our Chemical Supply services include:

• Chemicals for clear water production systems 
including flocculants and coagulants, etc.

• Chemicals for cooling water systems including 
scale inhibitors and corrosion protection, and 
biological growth regulators.

• Chemicals for boiler water systems, including 
the pH regulator in boiler feed water systems. 
Additives to prevent scale and corrosion in boilers.

• Chemicals for cleaning Gas Turbine 
Compressors.
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กฟผ. พร้อมใ ้บริการงานที่ปรึก า ิ กรรม ก่อ ร้าง งานเดินเครื่อง 
และบ�ารงุรกั าโรงไฟฟ้าพลงังานลมและโรงไฟฟ้าพลงังานแ งอาทติย์ 
ทั้งที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน�้า บนพื้นดินและบน ลังคา ด้ ย ักยภาพและ 
ประ ทิธภิาพ งู ดุ คณุจงึเชือ่มัน่ได้ในบรกิารของ กฟผ. จากบคุลากร 
ที่ผ่านการอบรมทั้งในด้านเทคนิคและ ิชาการ ประกอบกับมีค ามรู้ 
ค ามช�านาญจากประ บการณ์การปฏบิตังิานจรงิ และการด�าเนนิงาน
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ากล

 บริการของเรา

1  โรงไฟฟา้พลังงานลม
1. บริการงานที่ปรึก าโครงการ ึก าพลังงานลม  

ก่อนงานก่อ ร้างโรงไฟฟ้า 
2. บริการงานที่ปรึก าก่อ ร้างโรงไฟฟ้า
3. บริการงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 

• ิเคราะ ์ประ ิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยใช้
ระบบ Wind Farm Performance Monitoring 
System

• รัก าค่าค ามพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
• บริ ารจัดการ spare part

4. บริการงานบํารุงรัก าโรงไฟฟ้า
• งานตร จ อบด้านเครื่องกล
• งานตร จ อบอุปกรณ์ไฟฟ้า
• งานตร จคุณภาพน�้ามัน ล่อลื่นและทด อบน�้ามัน

ม้อแปลงไฟฟ้า
• งานตร จ อบโครง ร้างและฐานราก
• งานซ่อม Part ต่าง ๆ
• งานตร จ ัดการทรุดตั  เอียงตั ของโครง ร้าง 

และฐานราก
• Rope access for blade inspection
• Drone Inspection and Analysis

2  โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์
1. ตร จ อบค ามผิดปกติของแผง PV  

โดยใช้ Drone ร่ มกับ Thermal camera
2. งานตร จ อบอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. งานทด อบนํ้ามัน ม้อแปลงไฟฟ้า 
4. ตร จ อบทางโครง ร้าง

• ทุ่นลอย
• Mounting
• จุดยึดโยง
• ตร จ อบใต้น�้าโดยยานยนต์ �าร จใต้น�้า

5. าํร จระดบัค ามลกึและจดัทําแผนทีค่ ามลกึของท้องน้ํา
6. ตร จ ัดการทรุดตั เคลื่อนตั ของโครง ร้างบนดิน

บริการก่อสร้าง
เดินเครื่องและ 
บ�ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน
Renewable 
Power Plant 
O&M and 
Construction 
Services
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EGAT is ready to provide engineering, construction,  operation, 
maintenance and consulting services to any wind farm 
and solar power plant including floating, roof top, and  
on ground installations, with proficiency and efficiency. 
EGAT’s specialists have gained comprehensive knowledge  
in the renewable energy sector through international  
training and hands on operational experience. Our services 
are of value and are compliant to international standards.

 OUR SERVICES

1  Wind Turbine Power Plant
1. Consultation services for wind assessment  

for wind farms prior to project development
2. Consultation services for wind farm 

construction
3. Wind farm operation services:

• Analysis of wind farm performance using the 
Wind Farm Performance Monitoring System

• Maintaining the generating weighted 
equivalent availability factor of wind farm

• Managing spare part
4. Wind farm maintenance service:

• Mechanical inspections
• Electrical inspections

• Oil quality inspections and transformer oil 
testing

• Inspection of wind turbine foundations and 
structures

• Repairing and retrofitting of various parts
• Measurement of structural and foundation 

subsidence
• Rope access for blade inspections
• Drone Inspections and Analysis

2  Solar Power Plant
1. Inspections of PV panels using drones fitted 

with thermal cameras
2. Electrical equipment inspections
3. Transformer oil testing
4. Structural inspections

• Floating systems
• Mountings
• Anchor Points
• Underwater structural inspection via UAV

5. Underwater terrain and depth assessment  
for floating solar plants

6. Soil subsidence and structural movement 
measurements and inspections

สานต่อพลังสีเขียวด้วย
ความล�้าหน้าของบริการ 
O&M โรงไฟฟา้พลังงาน
หมุนเวียน

Transition to green 
energy with the 
advancement of O&M 
services for renewable 
energy power plants
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ช่วยให้สามารถวางแผน 
ในการบ�ารุงรักษา ประเมิน
สภาพและวิเคราะห์สาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ในอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟา้ 

We help you plan 
the maintenance 
and analyze causes 
of damages in 
transformer

 บริการของเรา

1  ศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน
อาชีพ (CCC)
ใ ้บริการด้านการพัฒนาบุคคล ร้างค ามเชี่ย ชาญ 
ในงานเดินเครื่องและบ�ารุงรัก าโรงไฟฟ้าใ ้ อดคล้อง
ตามมาตรฐานอาชีพ โดยการจัดอบรมทางภาคทฤ ฏี
และภาคปฏิบัติกับระบบจ�าลองที่ใช้งานจริงในโรงไฟฟ้า 
ร มทั้งใ ้บริการประเมินและรับรอง มรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพของ ถาบันคุณ ุฒิ ิชาชีพ (องค์การ
ม าชน) าขาระบบผลติไฟฟ้า เพือ่ยกระดบัมาตรฐานและ
ร้างค ามน่าเชือ่ถอืใ ก้บับคุคลในระดบั ากล นอกจากนี้  

เรายังใ ้บริการด้านทรัพยากรเพื่อใช้ในการ ิเคราะ ์ 
ออกแบบ ปรบัปรงุ และทด อบตาม ลกัการทาง ิ กรรม

2  ศูนย์ทดสอบและวิเคราะห์น้ํามัน
หม้อแปลง
เราใ ้การบริการทด อบและ ิเคราะ ์ ภาพน�้ามัน
ม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อช่ ยใ ้ ามารถ างแผนในการบ�ารุง

รัก า ประเมิน ภาพและ ิเคราะ ์ าเ ตุที่ก่อใ ้เกิด
ค ามเ ีย ายในอุปกรณ์ ม้อแปลงไฟฟ้าโดยภายใน ้อง
ปฏิบัติการ ามารถทด อบและ ิเคราะ ์ ั ข้อต่าง ๆ  
ตามมาตรฐาน ากล

บริการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
ทดสอบน�้ามัน 
หม้อแปลง 
และสอบเทียบ 
เครื่องมือวัด
Training, 
Transformer  
Oil Testing and  
Calibration 
Services
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 Our Services

1  Competency Certification 
Center (CCC)
The center provides personal development 
services to build expertise in power plant 
operation and maintenance based on occupational 
standards by organizing theoretical and practical 
training with power plant simulation system, as 
well as assessment and certification services 
in accordance with Thailand Professional 
Qualification Institute (Public Organization), power 
generation system branch, to raise standards and 
build trust with people at the international level.  
Moreover, CCC provides resources for engineering 
analysis, design, improvement and test.

2  Transformer Oil Testing and 
Analysis Center
We provide transformer oil testing and analysis 
services which will help you plan your maintenance 
and analyze causes of damages in electrical 
equipment. Our laboratory delivers testing and 
analysis services with international standard.
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3  ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบ
ฝีมือช่างเชื่อมสากล
ได้รับการรับรองจาก ถาบันการเชื่อมแ ่งประเท ไทย 
(WIT) ใ เ้ป็น นูย์อบรมงานเชือ่มล�าดบัที ่4 ในประเท ไทย 
ประกอบด้ ยการใ ้บริการงานอบรมภาคทฤ ฎีและ 
ภาคปฏบิตังิานเชือ่มตามมาตรฐาน ากล งานใ ค้�าปรกึ า
ด้าน ิ กรรมงานเชื่อมใ ้บริการทด อบและรับรอง
ฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐาน ากล ASME และ ISO  
จงึไ ้ างใจได้ใน กัยภาพของผูฝึ้ก อนงานเชือ่มทีเ่ป็นเลิ  
ร มถงึผูต้ร จ อบงานเชือ่มทีม่ปีระ บการณ์ในภาค นาม
มากก ่า 20 ปี

4  ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบ 
เครื่องมือวัด
เราพร้อมใ ้บริการ อบเทียบเครื่องมือ ัดด้ ยเครื่องมือที่ 
ทัน มัย ้องปฏิบัติการที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน ากล ISO/IEC 17025 และมีเจ้า น้าที่ที่มาก
ด้ ยประ บการณ์ที่ใ ้บริการครอบคลุมทั้ง ิ้น 8 าขา 
การ ัด ได้แก่ 1. ไฟฟ้า 2. อุณ ภูมิ 3. ค ามชื้น ัมพัทธ์  
4. การ ัน่ ะเทอืน 5. ม ล 6. มติ ิ7. แรงบดิ และ 8. ค ามดนั
และ ุญญากา
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3  The International Welding 
Development and Skills Testing 
Center
The center was accredited as the 4th welding 
training center by the Welding Institute of 
Thailand (WIT). Services in the center include 
theoretical welding training at international 
standards, welding engineering consulting, and 
testing and certification of welders according to 
international standards ASME and ISO. Therefore, 
you can trust the skills of our best welding 
trainers and welding inspectors with more than 
20 years of field experience.

4  The Metrology and Calibration 
Center
We provide calibration of measuring tools 
services. Equipped with modern technology 
and quality certified with international standard 
ISO/IEC 17025, the center has a team of highly 
professional experienced staff, covering eight 
fields of measurement including: 1. Electrical 
2. Temperature 3. Humidity 4. Vibration 5. Mass 
6. Dimension 7. Torque and 8. Pressure and 
Vacuum.

วางใจได้ในศักยภาพ 
ของผู้ฝึกสอนงานเชื่อม 
ที่เป็นเลิศ รวมถึง 
ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม 
ที่มีประสบการณ์ใน 
ภาคสนามมากกว่า 20 ปี 

You can trust the 
skills of our best 
welding trainers and 
welding inspectors 
with more than 
20 years of field 
experience
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ในฐานะผู้มีประ บการณ์และค ามเชี่ย ชาญเกี่ย กับระบบ ่งก�าลัง 
ไฟฟ้าแรง งูในประเท ไทย ซึง่มรีะบบ ง่ไฟฟ้าทีค่รอบคลมุทัง้ประเท  
เรายนิดทีีจ่ะใ บ้รกิารด้านปฏบิตักิารและบ�ารงุรกั าระบบ ง่ใ แ้ก่คณุ 
ด้ ยทีมบุคลากรของเราที่มีค าม ามารถและมากด้ ยประ บการณ์  
พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทัน มัย

 บริการของเรา

1  งานให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ
เราพร้อมใ ้ค�าปรึก าทาง ิชาการด้านระบบไฟฟ้าและก่อ ร้าง 
โรงไฟฟ้าอย่างครบ งจร ร มไปถึงการออกแบบ ลัก ูตร �า รับ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามค ามต้องการของลูกค้า

2  งานจัดซื้อจัดจ้าง
ด้ ยค ามครบครันในการจัด า ินค้าและบริการที่ดี คุณภาพ ูง  
เพื่อตอบ นองทุกค ามต้องการได้อย่างตรงจุด ร มถึงการจัด า
อะไ ล่ �ารองต่าง ๆ

3  งานบ�ารุงรักษาตามวาระ งานบ�ารุงรักษาเชิง
คาดการณ์ งานบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
งานบ�ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง
กฟผ. คือผู้น�าบริการในด้านงานบ�ารุงรัก าระบบ ่งแบบครบ งจร 
ทั้งงานทด อบ อบเทียบ ประเมินประ ิทธิภาพ บ�ารุงรัก าอุปกรณ์
เกี่ย กับระบบ ่ง ร มถึงงานจ้างค บคุม ถานีไฟฟ้าแรง ูง

4  งานพัฒนาและปรับปรุง
เราพร้อมใ ้ค�าปรึก าและแนะน�าแน ทางที่เป็นประโยชน์ อาท ิ
การปรับปรุง ถานีไฟฟ้าแรง ูงและอุปกรณ์ระบบ ่ง งานปรับปรุง
ระบบ ื่อ ารและงานปรับปรุงระบบป้องกัน เป็นต้น

อุปกรณ์ระบบส่งที่เราให้บริการ
1. อุปกรณ์ ถานีไฟฟ้าแรง ูง เช่น Power 

Transformer, Instrument Transformer, 
Circuit Breaker, Surge Arrester, 
Disconnecting Switch, Switchgear 
และ Control Cabinet เป็นต้น

2. อุปกรณ์ าย ่งไฟฟ้าแรง ูง
3. อุปกรณ์ระบบค บคุมและป้องกัน เช่น อุปกรณ์ 

Relay Protection, Remote Terminal Unit, 
Fault Recording System และ SCADA

4. อุปกรณ์ระบบ ื่อ าร เช่น Optical Fiber 
Cable (OFC), Optical Terminal Equipment, 
Teleprotection, Power Line Carrier (PLC), 
Private Automated Branch Exchange 
(PABX), Party Line และ Router & Switch 
เป็นต้น

5. อุปกรณ์ระบบมาตร ัดพลังงานไฟฟ้า
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We have experience and expertise in High-Voltage 
Transmission Systems, which cover the whole of Thailand. 
We are ready to provide transmission system operation 
and maintenance services to our customers, supported by 
a team of talented and experienced personnel using high 
standard tools and cutting edge technology.

 Our Services

1  Training and Consultancy
We stand ready to provide comprehensive technical advice 
on electrical and power plant construction. We also design 
training courses and workshops aligned to our customers 
needs.

2  Purchasing and Procurement
A complete supply of high quality products and services to 

We provide services in the 
following equipments
1. High voltage substation equipment, 

such as Power Transformer, 
Instrument Transformer, Circuit Breaker, 
Surge Arrester, Disconnecting Switch, 
Switchgear, and Control Cabinet

2. High Voltage Transmission Line/Tower
3. Control and protection system 

equipment, such as Relay Protection, 
Remote Terminal Unit, Fault Recording 
System, and SCADA

4. Communication equipment, such as 
Optical Fiber Cable (OFC), Optical 
Terminal Equipment, Teleprotection, 
Power Line Carrier (PLC), Private 
Automated Branch Exchange (PABX), 
Party Line and Router & Switch

5. Metering system equipment

meet our customer’s demands. We also provide equipment 
and tool leasing, including supplying spare parts.

3  Scheduled/Predictive/Preventive/
Corrective Maintenance Work
EGAT is the leading provider of complete transmission 
system maintenance services, testing, calibration, 
efficiency assessment, operate and maintenance of 
transmission systems related equipment.

4  Development and Renovation
Our services are comprehensive and accessible, ranging 
from renovation of high voltage substation and transmission 
systems to the renovation of communication and protection 
systems.
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เราคือผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมที่มั่นคงทั่วไทย 

โยงใยสู่ความส�าเร็จในระดับสากล

We are a provider of reliable 
telecommunication network 
services across the country 

to global success
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ในโลกยุคดิจิทัลที่ก้า ล�้าไปข้าง น้าอย่างไม่เคย ยุดนิ่ง องค์ประกอบ
นึ่งที่ถือเป็น ั ใจ �าคัญในการขับเคลื่อนค าม �าเร็จใ ้กับ ังคม 

และเ ร ฐกจิของประเท คอื การ ร้างค ามมัน่คงและค ามแขง็แกร่ง 
ด้านโครงข่ายโทรคมนาคม ิ่งนี้นับเป็น นึ่งในภารกิจ �าคัญที่ กฟผ. 
ใ ้ค าม �าคัญเ มอมา 

ากคุณคือ ผู้ใ ้บริการด้าน Multimedia รือบริการ Broadband 
ทีต้่องการ าย ือ่ ญัญาณทีม่ปีระ ทิธภิาพและมคี ามมัน่คงปลอดภยั 
ูง ุด เพื่อรองรับการเติบโตของยุค มัยแ ่งการ ื่อ ารข้อมูลทั้งใน 

ปัจจุบันและในอนาคต ‘โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ.’ คือค�าตอบ 
ที่จะช่ ย ร้างค าม �าเร็จใ ้กับธุรกิจของคุณได้อย่างยั่งยืน

 บริการของเรา

1  เส้นใยแก้วน�าแสง
เป็นบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีค ามครอบคลุมทั่ ประเท  
มีการเชื่อมต่อ ู่ประเท เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะ ันออกเฉียงใต้ 
เ มาะ �า รับลูกค้าในกลุ่มผู้ใ ้บริการโทรคมนาคมรายใ ญ่และ 
ผู้ใ ้บริการโทร ัพท์เคลื่อนที่ ด้ ยการใ ้บริการโครงข่าย ลักที่ม ี
ค ามเชื่อถือได้ ูง

2  วงจรช่องสัญญาณโทรคมนาคมในประเทศ
เป็นบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีค ามครอบคลุมทั่ ประเท   
มีการเชื่อมต่อ ู่ประเท เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะ ันออกเฉียงใต้ 
เ มาะ �า รบัลกูค้าทีม่คี ามต้องการเชือ่มโยงโครงข่ายภายในองค์กร 
โดยการใ ้บริการโครงข่าย ลักที่มีค ามเชื่อถือได้ ูง และช่ ยลด
ต้นทุนในการลงทุนอุปกรณ์รับ- ่ง ัญญาณ
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In today’s rapid changing digital world, one factor that is 
considered to be the key to driving success in a country’s 
society and economy is the establishment of reliable and 
secure telecommunication network. EGAT has given top 
priority to this key mission.

If you are a multimedia or broadband service provider 
that requires reliable cables with the highest security 
to accommodate the rapid growth in this era of 
data communication, now and in the future, ‘EGAT’s 
telecommunication network’ is the answer.

 Our Services

1  Dark Fiber
This telecommunication network covers the entire country 
and connects with neighboring countries in Southeast Asia. 
It is suitable for large telecom service providers and mobile 
carriers, with the highly reliable core network.

2  Domestic Bandwidth
With coverage across the entire country, this 
telecommunication network links to neighboring countries 
in Southeast Asia. It is suitable for internet service 
providers and corporate customers requiring their internal 
networking. Serving as a highly reliable main network, it 
can help to reduce the cost of investment on transmitter-
receiver equipment.

3  International Bandwidth
This service is perfect for large-scale telecom services and 
internet service providers who require to connect with 
and transmit signals to other countries. It offers a reliable 
core network. Due to its trustworthiness, it help to reduce 
the cost of investing in transmitter-receiver equipment. 
It is also an excellent alternative for those who are using 
submarine optical network.

4  Internet Protocol-Multi Protocol 
Label Switching (IP-MPLS)
Having stability and security, this high-speed communication 
network enhances smooth data transmission within your 
organization, with coverage across the whole country. 
EGAT offers bandwidth ranging from 100 Mbps - 10 
Gbps, which can accommodate various forms of unlimited 
connections. This allows you to access your organization’s 
data anywhere, anytime.

3  วงจรชอ่งสญัญาณโทรคมนาคมตา่งประเทศ
เป็นบรกิารโครงข่ายทีเ่ มาะ �า รบัลกูค้ากลุม่ผูใ้ บ้รกิารโทรคมนาคม
รายใ ญ่และผู้ใ ้บริการที่ต้องการเชื่อมต่อและ ่ง ัญญาณไปยัง
ประเท ต่าง ๆ โดยใ ้บริการโครงข่าย ลักที่มีค ามเชื่อถือได้ ูง 
และช่ ยลดต้นทุนในการลงทุนอุปกรณ์รับ- ่ง ัญญาณ เป็นอีก นึ่ง
ทางเลือก �า รับลูกค้าที่ใช้โครงข่ายเ ้นใยแก้ น�าแ งใต้ทะเล

4  Internet Protocol-Multi Protocol 
Label Switching (IP-MPLS) 
เป็นบริการด้านโครงข่าย ื่อ ารค ามเร็ ูงแบบใยแก้ น�าแ งที่ม ี
เ ถยีรภาพและค ามปลอดภยั ช่ ยใ ก้ารรบั- ง่ข้อมลูระ า่งองค์กร 
เป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้โครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่ ประเท   
โดย กฟผ. ใ ้บริการค ามเร็ ตั้งแต่ 100 Mbps - 10 Gbps ามารถ
รองรับการเชื่อมต่อ ลายรูปแบบ ไม่จ�ากัดรูปแบบของการเชื่อมต่อ 
ท�าใ ้ลูกค้า ามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้จากทุกที่ ทุกเ ลา

ไฟฟ้า Phase A

ไฟฟ้า Phase B

ไฟฟ้า Phase C

Optical Fiber

Stainless Steel Tube

Optional Aluminium Tube

Water Blocking Gel

Aluminium Clad Steel Wire

Central Loose Tube Type

ฟ้าผ่า Lightningสาย OPGW (Overhead Optical Ground Wire) 
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ด้ ยค ามตระ นักและใ ่ใจในด้านการอนุรัก ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแ ดล้อมตามแน ทางของเ ร ฐกิจ มุนเ ียน กฟผ. ได้มี 
นโยบายในการน�า ตัถพุลอยได้จากกระบ นการผลติไฟฟ้า ไม่ า่จะเป็น 
เถ้าลอยลกิไนต์ เถ้าก้นเตาลกิไนต์และยปิซมั งัเคราะ  ์ซึง่เป็นผลติผล 
ที่เกิดจากการผลิตกระแ ไฟฟ้าที่ใช้ถ่าน ินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง 
กลับมาใช้ใ ม่ใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุดในอุต า กรรมต่าง ๆ อาทิ 
อุต า กรรมผลิตปูนซีเมนต์ อุต า กรรม ั ดุก่อ ร้างและไฟเบอร์
ซีเมนต์ ร มถึงอุต า กรรมการเก ตรอีกด้ ย 

 บริการของเรา

1  เถ้าลอยลิกไนต์
เถ้าลอยลิกไนต์ของ กฟผ. จัดอยู่ในประเภท Class C ตามมาตรฐาน 
ASTM C618 ลกั ณะทั่ ไปเป็นทรงกลม ขนาดเลก็ก า่ 1 ไมโครเมตร 
จนถึง 150 ไมโครเมตร มีคุณ มบัติเป็น ารปอซโซลาน รือตั เชื่อม
ประ านที่ดี ามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะใช้เป็น ัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตผ มเ ร็จ 
และ ั ดุก่อ ร้าง เช่น น�าไปใช้งาน Mega Project งานก่อ ร้างเขื่อน
งานก่อ ร้างรถไฟฟ้า งานก่อ ร้าง ะพาน งานก่อ ร้างตอม่อ เป็นต้น 
ประโยชน์ของเถ้าลอยลกิไนต์ ช่ ยลดการแตกร้า ทีเ่กดิจากค ามร้อน 
ของปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ลดต้นทุนการผลิตคอนกรีต เพิ่มค าม ามารถ 
ในด้านการต้านทานการกัดกร่อนจากซัลเฟอร์และคลอไรด์ ช่ ยเพิ่ม 
ค าม ามารถในการลื่นไ ลของคอนกรีต เพิ่มก�าลังในการรับแรงอัด 
และมีค ามทนทานมากยิ่งขึ้น

2  เถ้าก้นเตาลิกไนต์
เถ้าก้นเตาลกิไนต์ มี ดี�า ขนาดตัง้แต่ 0.1 ถงึ 10 มลิลเิมตร มคีณุ มบตัิ
ที่ดีในการระบายน�้าและถ่ายเทอากา  คล้ายกับทราย นอกจากนี ้
เมื่อน�าไปบดจะมีคุณ มบัติเป็น ารปอซโซลาน ซึ่งเถ้าก้นเตาลิกไนต์ 
ามารถที่จะน�าไปใช้เป็น ัตถุดิบในอุต า กรรมการผลิตกระถาง 

อุต า กรรมการผลิตเซรามิก และอุต า กรรมการผลิตปูนซีเมนต์
ประโยชน์ของเถ้าก้นเตาลิกไนต์ ามารถใช้ทดแทนทรายและแร่ ิน
ฟันม้าได้

3  ยิปซัมสังเคราะห์
ยิปซัม ังเคราะ ์ (CaSO

4 
•
 
2H

2
O) มี ีเ ลืองและมีค ามบริ ุทธิ์

มากก ่า 90% แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ยิปซัม ังเคราะ ์ที่มีค ามชื้น 
ไม่เกิน 12% และ 20% มีคุณ มบัติเช่นเดีย กับยิปซัมธรรมชาติ  
มเีนือ้ทีล่ะเอยีดและมคี าม ม�า่เ มอ โดยทั่ ไปจะน�าไปใช้เป็น ตัถดุบิ
ในอุต า กรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุต า กรรมการผลิตไฟเบอร์ 
ซีเมนต์ และอุต า กรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร มถึงการน�าไปใช้เป็น 
ั ดุปรับปรุงดินได้อีกด้ ย 

ประโยชน์จากยิปซัม ังเคราะ ์ ามารถใช้ทดแทนยิปซัมธรรมชาติ 
�า รบัใช้ น่ งระยะเ ลาการก่อตั ของปนูซเีมนต์ เพิม่ค ามยดื ยุน่

ช่ ยในการพัฒนาก�าลังรับแรงอัด อีกทั้งยังช่ ยในการเจริญเติบโต 
ของพืช ฟื้นฟู ุขภาพดินใ ้อุดมไปด้ ย ารอา าร และเพิ่มผลิตผล
ในการเก ตร
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สร้างประโยชน์เสริมคุณค่า 
พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม 
ด้วยวัตถุพลอยได้ 
จากการผลิตไฟฟา้

Bringing benefits, 
adding value,  
and protecting  
the environment  
using CCPs from 
electricity generation

Caring about natural resources and conservation of the 
environment, EGAT has a policy to recycle coal combustion 
products (CCPs), ranging from lignite fly ash, lignite 
bottom ash and FGD gypsum. The recycled products 
are fully utilized in several other industries, including 
cement production, building materials, fibre cement and 
agriculture.

 Our Services

1  Lignite Fly Ash:
EGAT’s lignite fly ash is classified as Class C under the 
ASTM C618 standard. Having good pozzolanic activity or 
cementitious properties, it can be an excellent substitute 
for Portland Cement Type 1. Moreover, it can be used as 
a raw material for producing ready-mixed concrete and 
building materials. It can also be used in mega construction 
projects, such as dams, electric trains, airports, bridges, 
foundation pillars and condominiums, etc. 
Benefits: Reducing cracks caused by heat of hydration  
reaction, lowering concrete production costs, improving 
corrosion resistance from sulfur and chloride, and 
enhancing concrete’s workability and compressive 
strength. 

2  Lignite Bottom Ash:
Lignite bottom ash is black and its size ranges from  
0.1 – 10 millimeters. It has good drainage and ventilation 
properties, similar to sand. When ground, it is an excellent 
pozzolanic material. Lignite bottom ash can be used as a 
raw material in various industries, such as pottery, ceramic, 
and cement production.
Benefit: Being a substitute for sand and feldspar.

3  FGD Gypsum
FGD Gypsum (CaSO4 • 2H2O) is yellow and has a purity 
greater than 90%. It is divided into two types – one with 
less than 12% moisture and the other with less than 20% 
moisture. In general, FGD Gypsum has the same properties 
as natural gypsum, with a fine and consistent texture. It 
can be used as a raw material in cement, fiber cement, 
and organic fertilizers, as well being used to improve soil 
quality.
Benefit: Being a substitute for natural gypsum in terms of 
retarding the setting time of cement and contributes for 
strength acceleration in the early stages of hydration. It 
helps in the growth of plants, restores soil quality to be rich 
in nutrients, which can result in an increased crop yield.
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บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
GO Green Services

Boiler Life 
Management

Chemical 
Cleaning

Egatreat® 
Technology

Energy Saving 
from Blow Down System

Gas Turbine 
Tuning

Boiler Remaining 
Life Assessment

Generator Life 
Management

Mini & Micro 
Hydro Energy Saving

SPPs Life 
Extension

Transformer Life 
Management

Water Quality 
Scorecard

WaterTreat 
Programs
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