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1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของ

ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน เทคโนโลยี 
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วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจในข้ันตอนการ
บริหารสินทรัพย์ของระบบเคเบิลใต้ดินให้สามารถ
ทำางานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคนกับผู้
เชี่ยวชาญโดยตรง และทราบถึงความคืบหน้าและ
รายละเอียดของโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน  

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำาหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด 
  โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง
  และ Vice Chairman, Technical & Social Activities, IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล 
                       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                      และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
  Session 1   นโยบายและแผนงานโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดินในประเทศไทย
08.45 - 09.30 น.  นโยบายและแผนงานโครงการระบบเคเบิลใต้ดิน สำาหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและปริมณฑล 
  โดย คุณธงชัย สิริจรรยาพงศ ์ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติการ การไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.15 น.  นโยบายและแผนงานโครงการระบบเคเบิลใต้ดิน สำาหรับโครงการพัฒนาในเมืองใหญ่
                      พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยวและมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์
  โดย คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการ วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.15 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น.    นโยบายและแผนงานโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
  (Infrastructure Sharing)
  โดย คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)
11.15 - 12.00 น.  แนวคิดในการออกแบบและแผนงานโครงการก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Substation) 
  กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินคลองเตย 
  โดย ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง  
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  Session 2   รูปแบบการจ่ายไฟ เทคโนโลยีการก่อสร้าง ขั้นตอนและวิธีการสำารวจพื้นที่ 
13.00 - 13.45 น.  รูปแบบการจ่ายไฟของระบบเคเบิลใต้ดินแรงต่ำาและแรงสูง (24 kV, 69 kV, 115 kV) ของการไฟฟ้านครหลวง
  โดย คุณสิทธินนท์ ทองกุลภัทร์ วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
13.45 - 14.30 น.  รูปแบบการจ่ายไฟของระบบเคเบิลใต้ดินแรงต่ำาและแรงสูง (22 kV, 33 kV, 115 kV) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  โดย คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) 
  ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.15 น.   รูปแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา แบบเปิดหน้าดินและไม่เปิดหน้าดิน 
  โดย คุณสมชัย ประสงค์เกียรติ ผู้อำานวยการกองประกวดราคาว่าจ้าง ฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 
15.15 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.-30 น.  การสำารวจงานและกำาหนดรูปแบบวิธีการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินที่เหมาะสม และการเลือกตำาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ หม้อแปลง
  จำาหน่าย Ring Main Unit (RMU) บ่อพักสาย และ Riser Pole และข้อแนะนำาสำาหรับการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน 
  สำาหรับหมู่บ้านจัดสรร
  โดย คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) 
  ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

       หลักการและเหตุผล 
ระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System) ถูกนำามาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่จ่ายไฟฟ้า

และลดอบุตัเิหตภุยัจากไฟฟา้ตอ่ชวีติและทรพัยสิ์นทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคียงแนวสายไฟฟ้าและใหส้วยงามเปน็ระเบียบ ระบบเคเบิลใตด้นิ จงึถกูนำามาตดิตัง้    
เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำาหรับพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและธุรกิจขนาดใหญ่ พื้นที่อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีระดับสูง พ้ืนที่ศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยว      
พื้นที่ที่มีความสวยงามหรือมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ เพื่อสนองตอบความต้องการข้างต้น        
แมจ้ะเปน็ทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา่ ระบบเคเบลิใตด้นิ สามารถให้ความเชือ่ถือไดใ้นการจา่ยไฟฟา้ ไดด้กีว่าระบบสายไฟฟา้บนอากาศ (Overhead Lines 
System) เนื่องจากมีฉนวนที่แข็งแรง ทั้งถูกฝังไว้ใต้ดินอย่างมิดชิด มีการป้องกันอย่างหนาแน่น ไม่ได้รับผลผลกระทบจะสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
สภาพภูมิอากาศ อุบัติเหตุรถชน เสาไฟฟ้า การสัมผัสจากต้นไม้ สัตว์ หรือคน เป็นต้น แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปในแง่ของจำานวนครั้งเฉลี่ยไฟฟ้าดับ 
(SAIFI) หรือระยะเวลาเฉลี่ยไฟฟ้าดับ (SAIDI) แล้วจะพบว่าระบบเคเบิลใต้ดิน จะมีค่า SAIFI น้อยกว่าแต่กลับมี SAIDI มากกว่า เนื่องจากถ้าเกิดเหตุ
ชำารุดกับสายเคเบิลใต้ดินแล้ว จะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมแก้ไขนานกว่าระบบสายไฟฟ้าแบบอากาศมาก อีกทั้งสายไฟใต้ดินจะมีอายุการใช้งาน      
สัน้กวา่สายไฟฟา้อากาศ ดงันัน้เพ่ือรบัประกนัผลการใชง้านระบบสายเคเบลิใต้ดนิใหไ้ดอ้ย่างมคีณุภาพ เชือ่ถือได ้ปลอดภยั และเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
จึงต้องอาศัยการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำารุงรักษา ใช้งาน และทดสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการนำาระบบเคเบิลใต้ดิน มาใช้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติเงินลงทุน เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง นำา
สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 
สำาหรับหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ขณะเดียวกันผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนหลายรายก็มีการเชื่อมต่อระบบสายไฟฟ้าใต้ดินจากโรงไฟฟ้าของ       
ตนเองไปยังลูกค้าที่รับไฟตรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรับประกันความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน เช่น 
Solar Farm หรือ Wind Farm รวมทั้งหมู่บ้านจัดสรรที่ต้องการทัศนียภาพที่สวยงาม ก็มีการติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดินเป็นจำานวนมากเช่นเดียวกัน 

การพัฒนาทางดา้นระบบสายสง่และระบบจำาหนา่ย ของระบบไฟฟ้ากำาลงัมแีนวโน้มทีจ่ะทำาเปน็ระบบใตด้นิมากข้ึน สำาหรับประเทศไทยไดม้โีครงการ
การกอ่สรา้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดนิเกดิข้ึนใหมห่รอืทดแทนระบบสายในอากาศเดมิ เพือ่รองรับกบัความตอ้งการไฟฟา้ในพืน้ท่ีเขตเมอืงทีเ่พิม่มากขึน้ และ
ความต้องการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความสวยงาม โดยไม่มีเสา สายไฟฟ้า และสายสื่อสาร

ความสามารถของตัวนำาเคเบิลใต้ดินในการนำากระแสขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้งคุณสมบัติของวัสดุและ        
สภาพการใช้งานจริง สายเคเบิลแรงสูงใต้ดินมีราคาแพงมากในการติดตั้งและบำารุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสายอากาศ การเลือกขนาดสาย      
ทีเ่หมาะสมในการตดิตัง้ชว่ยประหยดัค่าใชจ้า่ยตลอดอายุการใชง้าน การจดัวางสายเคเบิลในรูปแบบท่ีเหมาะสมชว่ยเพ่ิมความสามารถในการจา่ยโหลด 
และเกิดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กไม่เกินค่าที่มาตรฐานกำาหนด

การฝังสายไฟฟ้าเคเบิลแรงสูงและการเชื่อมต่อเข้ากับสถานีไฟฟ้าย่อย GIS และสายอากาศแรงสูง ทำาให้เกิดปัญหาเรื่องแรงดันเกิน กระแสไหล
วนในชีลด์หรือชีท และความล้มเหลวของฉนวนไฟฟ้า จึงจำาเป็นต้องมีการศึกษาหาแรงดันไฟฟ้าเกินในชีลด์หรือชีทสายไฟฟ้าเคเบิลแรงสูงที่เชื่อมต่อกัน 
การกำาหนดคา่ cross-bonding, single point ทีม่หีรอืไมม่ตีวันำาไฟฟ้าตอ่กับดนิ เพ่ือควบคุมผลกระทบโดยการเลอืกตวัปรับแรงดนัไฟฟา้หรือ SVL อย่าง
เหมาะสมและการต่อสายดินของชีลด์หรือชีท

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand 
Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำาหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวง
และเมืองใหญ่: โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำารุงรักษา” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก กฟผ. กฟภ. 
กฟน. บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้ผลิต บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้                      
มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

***สมาคมฯ ให้ความส�าคัญกับมาตรการของ       
ภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค   
ติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากร
ทุกท่านทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าของทางราชการ 
และรองรับการสัมมนาแบบออนไลน์ (Webinar) 

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



        
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

ดำาเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman - ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง  
  และกรรมการ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
  Session 3  โครงสร้าง เทคโนโลยีของสาย หัวต่อ และหัวปลายสาย สวิตช์เกียร์ และหม้อแปลง สำาหรับระบบเคเบิลใต้ดิน 
08.30 - 09.30 น.  โครงสร้างและเทคโนโลยีของสายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
09.30 - 10.30 น.     โครงสร้างและเทคโนโลยีของหัวต่อ (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำาหรับสายเคเบิลใต้ดิน  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.30 น.   เทคโนโลยีของสวิตช์เกียร์ Unit Substation, Ring Main Unit (RMU) และแบบจุ่มน้ำาได้ Submersible Switchgear 
  และ Submersible Transformer
                      โดย คุณสรายุทธ บุรีแก้ว วิศวกรระดับ 9 กองข้อกำาหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
11.30 - 12.00 น.  เทคโนโลยีและกรณีศึกษาการติดตั้งใช้งาน Submersible RMU and Transformer
  โดย คุณสุรเชษฐ์ นาแพง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกติดตั้งอุปกรณ์สถานีย่อย 1 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

ดำาเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
  Session 4        แนวคิดการออกแบบและการเลือกใช้ขนาดหม้อแปลง สาย ท่อ บ่อพักสาย ของระบบเคเบิลใต้ดิน
13.00 - 13.45 น.   การคำานวณโหลดจุดบริการลูกค้า ขนาดหม้อแปลง เลือกขนาดสาย แรงดันตก จุดต่อลงดิน และตำาแหน่งบ่อพักสาย 
  พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย คุณสิริธร พลับเล็ก วิศวกรระดับ 9 กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) 
  ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
13.45 - 14.30 น.  การคำานวณแรงดึง แรงกด และรัศมีความโค้ง ของสายเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา  
  โดย ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น.  การคำานวณพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า แรงดันเหนี่ยวนำา การต่อเปลือก (Sheath Bonding) และพิกัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
  ในสายเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
15.45 - 16.30 น.  ตัวอย่างกรณีศึกษา การคำานวณแรงดันเหนี่ยวนำา (Sheath Voltage) โดยใช้โปรแกรม EMTP 
                       โดย คุณภาคภูมิ แก้วแกมทอง ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ดำาเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman - ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง  
                           และกรรมการ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
  Session 5  การติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำางาน  
08.30 - 09.30 น.    เทคนิคและวิธีการวางสายเคเบิลใต้ดิน ติดตั้งหัวต่อและหัวปลายสายเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย คุณสาธิต เจริญธรรม วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.15 น.  ความปลอดภัยในการทำางานกับสายเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา 
   โดย คุณสาธิต เจริญธรรม วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
10.15 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
  Session 6  เทคโนโลยีและมาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า การเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สมรรถภาพของระบบเคเบิลใต้ดิน   
10.30 - 11.15 น.  เทคโนโลยีและมาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า การเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สมรรถภาพของระบบเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย คุณนพพร บุญเพียร ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง
11.15 - 12.00 น.  เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจวัด Tan δ สำาหรับสายเคเบิลใต้ดิน
  โดย คุณชยพิชญ์ ชีช้าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.  เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจวัดดิสชาร์จบางส่วนในสายเคเบิลใต้ดิน 
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13.45 - 14.30 น.  ตัวอย่างกรณีศึกษา การทดสอบสายเคเบิลใต้ดิน Factory Acceptance Test และ On Site Testing      
                     โดย คุณกฤษณะ มากทรัพย ์Field Application Engineering Manager, Phelps Dodge International (Thailand) Limited.
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
  Session 7  เทคโนโลยีการประเมินอายุการใช้งาน การเสื่อมสภาพของสาย การซ่อมและการบำารุงรักษาระบบเคเบิลใต้ดิน  
14.45 - 15.30 น.  การประเมินความเสื่อมสภาพ (Ageing Assessment) ของฉนวนเคเบิลใต้ดินด้วยเทคโนโลยีการทดสอบคุณสมบัติ
  ทางกายภาพ เคมี และไฟฟ้า (Physicochemical and Electrical Properties)  
  โดย ดร.สมยศ ตันติภัทรกุล วิศวกรระดับ 7 ฝ่ายบำารุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
15.30 - 16.15 น.  ตัวอย่างกรณีศึกษาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวทางการตรวจสอบ หาตำาแหน่งฟอลต์ การซ่อมและบำารุงรักษา
                       โดย คุณปิยะศักดิ์ ทับแสง วิศวกรระดับ 9 กองบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16.15 - 17.00 น.  ตัวอย่างกรณีศึกษาของการไฟฟ้านครหลวง แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุการชำารุดของสาย หัวต่อและหัวปลายสายเคเบิลใต้ดิน 
  การซ่อมและบำารุงรักษา
                       โดย คณุพฤตพิงษ ์สละกลม หวัหนา้แผนกกอ่สรา้งและบำารงุรกัษาสายใตด้นิ 2 การไฟฟา้นครหลวงเขตวดัเลยีบ การไฟฟ้านครหลวง
17.00 น.  จบการสัมมนา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

 3% ตามมาตรการ จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวร้ีนารตัอ(
%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาคืนสภาพคลองใหแกผูประกอบการในประเทศ) สำหรับนิติบุคคล

ระบบไฟฟาและสื่อสารเคเบิลใตดิน 
สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ: 
โครงสรางพ�้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำรุงรักษา 


