โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

******ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ หน่วยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร
(CPD/PDU 18 หน่วย)
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบพลังงาน

โดยมีการกาหนด

คุณสมบัตผิ ู้ตรวจสอบตามประกาศกรมฯ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ ประการหนึ่ง คือ ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542
และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551 กาหนดเป็นงานการตรวจสอบในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล ทาให้ผู้ไม่
มีคุณสมบัตดิ ังกล่าวต้องขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (การจัดการพลังงาน) แทน จึงเห็นควรให้จัดแนะแนวการขอ
ใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ และเตรียมความพร้อมในความรูด้ ้านวิศวกรรมพลังงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะแนวการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

2. เพื่อทบทวนความรู้ในด้านพลังงานโดยละเอียด

3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการพิจารณาการตรวจสอบพลังงาน

กาหนดการ
08:30 - 09:00 น.
09:00 - 12:00 น.

วิทยากรโดย

12:00 - 13:00 น.
13:00 - 16:30 น.

วิทยากรโดย

วัน 6 มิถุนายน 61
ลงทะเบียน
พรบ. วิศวกร
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
นายชัชวาลย์ คุณค้าชู

พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนะนาการขอใบอนุญาตภาคีวศิ วกรพิเศษ
หลักเกณฑ์ การยื่นเอกสาร
หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงาน
การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

วิทยากรโดย

วันที่ 7 มิถุนายน 61
วิธีการตรวจสอบด้านการจัดการพลังงาน
กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน
และมาตรฐาน ISO 50001
การเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานที่ดี
ความรู้ ทฤษฎีพลังงาน
นายหนึ่ง กลับทวี

12:00 - 13:00 น.
13:00 - 16:30 น.
วิทยากรโดย

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ความรู้ทฤษฎีด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
นายศุภชัย ปัญญาวีร์ และคณะ

09:00 - 12:00 น.

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
 กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจานวน
 กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชาระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. .......................................................

หน่วยงาน/บริษัท ................................................................................................................................................................
เลขที่ ........................................ อาคาร.........................................ซอย................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง..........................................................................อาเภอ/เขต..................................................................................
จังหวัด.......................................................รหัส...................................โทรศัพท์ ......................................................................
โทรสาร...............................................................................E-mail: ........................................................................................
ผู้ประสานงาน .....................................................................................โทรศัพท์ ....................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ..........................................................  สานักงานใหญ่  สาขา .........................................
ประเภท
กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าช่อง 

ค่าลงทะเบียน
ชาระก่อน
15 พฤษภาคม 2561

ชาระหลัง
15 พฤษภาคม 2561

 สมาชิก วสท.

 3,600 บาท

 4,000 บาท

 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทัว่ ไป

 4,000 บาท

 4,500 บาท

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าอาหารและอาหารว่าง เอกสารประกอบการบรรยาย * วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

เงินสด
เช็ค
โอนเงิน

การชาระเงิน
ณ อาคาร วสท. / หน้าโต๊ะลงทะเบียน
สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
หมายเหตุ :

กรณีโอนเงิน กรุณา fax หลักฐานการชาระเงินมาที่ โทรสาร 0-2319-2710-11
ระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 523
ส่งใบสมัครมาที่ โทรสาร 0-2319-2710 E-mail: sangdaw.eit@gmail.com

