PDU : 18 หน่วย

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(วันพุธ-วันพฤหัสบดี)
เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าไทย

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี)
เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าไทย

หลักการและเหตุผล
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอ�ำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัย
ของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าส�ำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความส�ำคัญ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ
ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานการ
ออกแบบและติดตัง้ เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เพิม่ พูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ระบบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม
วิศวกรควบคุมงานและติดตั้งงานระบบฯ
วิศวกรผู้ดูแลบ�ำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าส�ำรอง
เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและติดตั้งระบบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าส�ำรองทั่วไป

1.
3.
5.
7.

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
นายธวัช มีชัย
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
นายพรชัย บรรจงใหม่

คณะวิทยากร

2. ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
4. ผศ.ดร.ส�ำเริง ฮินท่าไม้
6. นายสุชาติ จงควินิต
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วันเวลาและสถานที่
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(วันพุธ-วันพฤหัสบดี)
เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

รายละเอียดการอบรม
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

08.00 – 09.00 น ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. ห้องเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง
		
ห้องเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
- ฐานแท่นเครื่อง
- ต�ำแหน่งติดตั้ง
		
วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45  -12.15 น. การติดตั้งทางเครื่องกล 			
- ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน
- ระบบท่อไอเสีย
- ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
- ระบบระบายความร้อนด้วยน�้ำหรือของเหลวระบายความร้อน
		
วิทยากร นายสุชาติ จงควินิต
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหาร
13.15 – 14.45 น. การติดตั้งทางเครื่องกล (ต่อ)
- ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ
- ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง
		
วิทยากร  นายธวัช มีชัย
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. การซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์ก�ำเนิดไฟฟ้า
		
วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่
16.00 – 16.30 น. สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย
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วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การทดสอบเครื่องยนต์ก�ำเนิดไฟฟ้า
- การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน
- การทดสอบประจ�ำเดือน
- การทดสอบประจ�ำปี
		
วิทยากร นายพรชัย บรรจงใหม่
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การติดตั้งทางไฟฟ้า
- รูปแบบการติดตั้งทั่วไปส�ำหรับระบบแรงต�่ำ
- การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าส�ำรอง
- เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการก�ำหนดประเภท
การจ่ายระบบไฟฟ้าส�ำรอง
- การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า
		
วิทยากร  ผศ.ดร.ส�ำเริง  ฮินท่าไม้
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น. การติดตั้งทางไฟฟ้า (ต่อ)
- การป้องกันทางไฟฟ้า
- ระบบสายดิน
- อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
- การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ
วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)
		
ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการค�ำนวณ
		
วิทยากร นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
16.00 – 16.30 น. สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

ประสานงาน และสอบถามข้อมูล

โทรศัพท์  0-21844600-9 ต่อ ฝ่ายวิชาการ และโครงการ
โทรสาร 0-23192710-1 E-Mail: eit@eit.or.th
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ใบสมัครการอบรมเรื่อง
มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าไทย
ขอสำ�รองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี*้ * (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร)**

ชื่อ–นามสกุล
โทรศัพท์
ที่อยูห่ น่วยงาน/บริษัท
เลขที่
ซอย
อำ�เภอ/เขต
โทรศัพท์
ผู้ประสานงานโดย
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี

ค่าลงทะเบียน

E-mail
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด
โทรสาร

ประเภทสมาชิก
สมาชิก วสท.
บุคลทั่วไป

อาคาร

  เลขที่สมาชิก วสท.

ตำ�บล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail
โทรศัพท์
สำ�นักงานใหญ่ หรือ

ช�ำระภายในวันที่ 10 พ.ย. 60
5,000  บาท / คน
5,500 บาท / คน

สาขา

ช�ำระหลังวันที่ 10 พ.ย. 60
6,000 บาท / คน
6,500 บาท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคานีร้ วม ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ) วสท. ได้รบั การยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
2. ส�ำหรับผู้เข้าอบรมที่ช�ำระค่าลงทะเบียนในราคา บุคคลทั่วไปท่านจะได้สิทธิ์ประโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท.
1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (ส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกร หรือ ส�ำเนาวุฒกิ ารศึกษา) เพือ่ แจ้งความจ�ำนงในการใช้สทิ ธิโ์ ดยสมบูรณ์ ภายในวันทีจ่ ัดอบรมเท่านั้น
ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
1) กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ�ำนวน
2) กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช�ำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินให้เต็มจ�ำนวนของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การช�ำระค่าลงทะเบียน

เงินสด ชำ�ระเงินที่อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ ขวามือ)
เช็ค
สั่งจ่ายเช็ค  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม "สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
			
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
			
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
			
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์
เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำ� เนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชอื่ ผูเ้ ข้าอบรม ทีอ่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
E-mail : eit@eit.or.th Homepage : www.eit.or.th

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

