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1. ไปที่ 

HOW TO REGISTER | ขั้นตอนการลงทะเบียน

2. คลิกที่ปุ่ม Sign Up
เพื่อเริ่มต้นลงทะเบียนใชง้านระบบ EDS*

* EDS = Electronic Declaration System | ระบบแจ้งและยืนยันข้อมูลออนไลน์

Chrome
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เลือกหน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

HOW TO REGISTER | ขั้นตอนการลงทะเบียน 3. กรอกรายละเอียดตามที่ปรากฎ

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

Email

Password

ชื่อ

นามสกุล

testadmin@spp.com

•••••••••••••••

•••••••••••••••

แนบไฟล์หนังสือของหน่วยงาน
ส าหรับการยืนยันข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

ระบบจะท าการส่ง Verify Link ไปยัง Email ที่ระบุ
โดยคลิก Link ดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตน

การลงทะเบียนจึงจะเสร็จสมบูรณ์



HOW TO REGISTER | ขั้นตอนการลงทะเบียน

ระบบ EDS จะแบ่งระดับ USER การใช้งานลักษณะดังนี้

ADMIN

General
User

General
UserGeneral

User

Admin

มีหน้าท่ีดูแลข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าเช่นข้อมูล Breaker, จัดการข้อมูล/อนุมัติ User
ที่ขอเข้าใช้งานในระบบ EDS ในนามหน่วยงานของ Admin
รวมถึงสามาถแจ้งข้อมูลการ Setting Relay ได้

General User

แจ้งข้อมูลการ Setting Relay

ดังนั้น ขั้นตอนการลงทะเบียน หนังสือแนบจะต้องระบุผู้ที่จะเป็น Admin ในระบบ EDS ให้ EGAT รับทราบ
เพื่อจะได้ด าเนินการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน 

* ส าหรับหน่วยงานท่ีจะใช้งานตั้งแต่ 2 Users ขึ้นไป



RELAYs’ SETTING DECLARATION | ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการตั้งค่ารีเลย์

1. เมื่อ log-in เข้ามาในระบบ EDS แล้ว
ส าหรับการแจ้งการตั้งค่า Relay ครั้งแรก ให้ Admin
จะต้องเพิ่มข้อมูล Breaker ก่อนโดยไปที่ Menu

“แก้ไขข้อมูลโรงไฟฟ้า”

การแจ้งการตั้งค่า Relay ประจ าปี
ในครั้งถัดไป

หากข้อมูล Breaker ยังคงเดิม
ก็ไม่จ าเป็นต้องเข้าไป Menu

“แก้ไขข้อมูลโรงไฟฟ้า” อีก

2. เลือกชนิดของเครื่องก าเนดิไฟฟา้จาก Drop Down list
แล้วคลิกปุ่ม    
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http://www.ppa.egat.co.th/eds/
http://www.ppa.egat.co.th/eds/
http://www.ppa.egat.co.th/eds/
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กรอกข้อมูลต าแหน่งของ Breaker และรายละเอียดของ Frequency Relay และ Voltage Relay ตามท่ีปรากฏ

2.2 คลิก Tab เพื่อกรอกข้อมูล Frequency Relay และ Voltage Relay (ต้องใส่ข้อมูลทั้งคู่)

2.1 ระบุต าแหน่ง Breaker

2.3 เลือกประเภท Relay และกรอกข้อมูลตามที่ปรากฏด้านล่าง (ต้องใส่ข้อมูลทุกช่อง)

2.4 คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล Breaker และ Relay
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4. ส าหรับการแจ้งการตั้งค่า
Relay ประจ าปี สามารถท าได้
ทั้ง Admin หรือ User ทั่วไป

โดยไปท่ี Menu

“แจ้งการตั้งค่า Relay”
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RELAYs’ SETTING DECLARATION | ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการตั้งค่ารีเลย์
กรอกข้อมูลการตั้งค่าตาม Tab ของ Frequency Relay และ Voltage Relay ตามท่ีปรากฏ

ข้อมูลส่วนน้ีจะปรากฎตามที่ Admin ของหน่วยงานได้กรอกในเมนู “แก้ไขข้อมูลโรงไฟฟ้า” ไว้แล้ว

เลือกเหตุผลในการแจ้งจาก Drop Down List 

แจ้งครั้งแรก/ก่อน First Sync

มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี

แจ้งประจ าปีตามวาระ

กรณีมีการเปล่ียนแปลงการตั้งค่า Relay ระหว่างปี
หน่วยงานจะต้องแจ้งการตั้งค่า Relay ใหม่ พร้อมแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล
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หากยังกรอกข้อมูลไม่ครบ สามารถคลิกปุ่ม             เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ก่อน โดยจะสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้

ดังนั้น เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม               เพื่อน าส่งข้อมูลให้ EGAT พิจารณาอนุมัติ

กรอกข้อมูลการตั้งค่าตาม Tab ของ Frequency Relay และ Voltage Relay ตามท่ีปรากฏ
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หลังจากท่ีหน่วยงานส่งข้อมูลแจ้งการตั้งค่า Relay แล้ว EGAT จะพิจารณาข้อมูลดังกล่าว
ซึ่งจะมี Email จากระบบ EDS แจ้งผลการพิจารณาโดยหากอนุมัติแล้ว จะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งการตั้งค่า Relay

แต่หากไม่อนุมัติ หน่วยงานจะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลและส่งให้ EGAT พิจารณาใหม่ จนกว่าจะอนุมัติ
จึงจะถือว่า เสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งการตั้งค่า Relay

Approved

“แจ้งการตั้งค่า Relay” ใหม่

Rejected

“DONE”
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