PDU 27 หนวย

ฟรี หนังสือมาตรฐานการ
ติดตังทางไฟฟ้าสําหรับ
ประเทศไทย เล่มละ บาท

การอบรมเรื่อง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
(มาตรฐานฉบับใหม)

รุนที่ 1/2561 : วันที่ 23, 24, 25 กุมภาพันธ 2561
หอง Tarathep Hall ชั้น 2 โรงแรม เจาพระยาปารค ถนนรัชดา
รุนที่ 2/2561 : วันที่ 30, 31 มีนาคม, และ 1 เมษายน 2561
หอง Grand Rachada ชั้น 5
โรงแรม เจาพระยาปารค ถนนรัชดา

รับจํานวน ท่าน
เนืองจากทีนังมีจาํ กัด
ให้สิทธิผูท้ ีชําระเงิน
ก่อน

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสายไฟฟาใหม ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอางตามมาตรฐาน IEC การเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญ
คือขอกําหนดการใชงาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟา อีกทั้งเพิ่มขอกําหนดการติดตั้งสําหรับสถานที่เฉพาะและ
บทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปจจุบันมาตรฐานดังกลาวไดพิมพเสร็จแลว ดังนั้น ผู
ที่เกี่ยวของจึงตองทราบรายละเอียดเพื่อที่จะไดสามารถปฏิบัตไิ ดอยางถูกตอง
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพรมาตรฐานฯดังกลาว
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความรูและความเขาใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกตใชงานไดอยางถูกตอง
คณะวิทยากร
นายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  การไฟฟานครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท. พ.ศ.2557-2559
ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน  อาจารยพิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายลือชัย ทองนิล  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร
นายสุธี ปนไพสิฐ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายศิวเวทย อัครพันธุ  การไฟฟาสวนภูมภิ าค
นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท., บริษัท อาซีฟา จํากัด
กําหนดการ
วันแรก
09.00-12.00 น.
13.00-16.30 น.
วันที่สอง
09.00-12.00 น.
13.00-16.30 น.
วันที่สาม
09.00-12.00 น.

บทที่ 2
บทที่ 6

มาตรฐานสายไฟฟาและบริภณ
ั ฑไฟฟา
บริภณ
ั ฑไฟฟา
บทที่ 5 ขอกําหนดการเดินสายและวัสดุ

บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 8

การตอลงดิน
ตัวนําประธาน สายปอน วงจรยอย
สถานที่เฉพาะ

บทที่ 7 บริเวณอันตราย
บทที่ 9 อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
บทที่ 10 บริภณ
ั ฑเฉพาะงาน

12.00-12.00 น.

บทที่ 1
บทที่ 11
บทที่ 12
บทที่ 13
บทที่ 14

นิยามและขอกําหนดทั่วไป
มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟา
วงจรไฟฟาชวยชีวิต
อาคารเพื่อการสาธารณะใตผิวดิน
การติดตั้งไฟฟาชั่วคราว

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.
พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ : กําหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางโดยรถไฟฟา MRT สถานี รัชดาภิเษก ทางออกหมายเลข 1 (ฝงเดียวกับโรงแรม)

สนใจติดตอรายละเอียดไดที่
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662
E-Mail : eit@eit.or.th , www.eit.or.th

ใบสมัคร
การอบรมเรื่อง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม)

รุนที่ 1/2561 : วันที่ 23, 24, 25 กุมภาพันธ 2561
หอง Tarathep Hall ชั้น 2 โรงแรม เจาพระยาปารค ถนนรัชดา
รุนที่ 2/2561 : วันที่ 30, 31 มีนาคม, และ 1 เมษายน 2561
หอง Grand Rachada ชั้น 5 โรงแรม เจาพระยาปารค ถนนรัชดา
ชื่อ – นามสกุล .........................................................................เลขที่สมาชิก วสท ..........................เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร…………..................
โทรศัพท. ............................................................................. E-Mail ........................................................................................
หนวยงาน (บริษัท/บาน) ............................................................................................................................................................
เลขที่............................อาคาร.................................ชั้น ..........................หมู............................ซอย..........................................
ถนน....................................................ตําบล/แขวง .........................................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท (มือถือ).........................................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร ................................................... E-mail: …………………………………………
ชื่อผูประสานงาน(ถามี).......................................................โทรศัพท (ผูประสานงาน) ………………………………………………………
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี ..........................................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ……………………….
คาลงทะเบียน (อัตรานี้รวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาหนังสือมาตรฐานฯ คาอาหาร, และ วสท. ไดรับการยกเวน
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)

ประเภทสมาชิก
 รุนที่ 1 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ 61
 รุนที่ 2 วันที่ 30-31 มีนา, 1 เมษ. 61
 สมาชิก วสท.
 ไมใชสมาชิก วสท.

ชําระเงินภายในวันที่
16 กุมภาพันธ 2561
23 มีนาคม 2561
4,800 บาท/คน
5,300 บาท/คน

ชําระเงินหลังวันที่
16 กุมภาพันธ 2561
23 มีนาคม 2561
5,300 บาท/คน
6,000 บาท/คน

หมายเหตุ: วสท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่ชําระเงินกอนเทานั้น หากกรณีที่นั่งเต็ม จะตองเลือกเขาอบรมในรุนตอไป
การชําระคาลงทะเบียน
 เงินสด ชําระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค
สั่งจาย “สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม
“สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรสี แควร
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ
สงแฟกซมาที่ 0-2184-4662

