PDU 9 หนวย

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง
การเลือกใช การออกแบบ การติดตั้ง และการบํารุงรักษาแผงสวิตซแรงต่ํา (MDB)
ประจําป พ.ศ. 2561

รุนที่ 1: วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
รุนที่ 2 : วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
รุนที่ 3 : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา)
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หลักการและเหตุผล
แผงสวิตชแรงต่าํ (MDB) เปนบริภัณฑไฟฟาทีส่ ําคัญและจําเปนสําหรับการจายกระแสไฟฟาจากผูจัดจําหนายไฟฟา
ตางๆไปยังผูใชไฟฟาทุกประเภท ทุกขนาด ทัง้ ในบานพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม, หางสรรพสินคา, โรงแรม, โรงพยาบาล
ฯลฯ บุคลากรในระดับผูใชไฟฟาที่จะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับแผงสวิตชแรงต่ํา (MDB) คือ ผูบริหาร/ผูจัดการโครงการ,
ผูออกแบบระบบไฟฟา, ผูจัดหา, ผูติดตั้ง และ ผูดูแลบํารุงรักษาระบบไฟฟา บุคคลเหลานี้มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการเลือกใช การ
ออกแบบ การติดตั้ง และ การบํารุงรักษาบริภณ
ั ฑไฟฟาเหลานี้ ใหสามารถจายกระแสไฟฟาไปสูก ารใชงานไดอยางมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย
การเลือกใช, ออกแบบ, ติดตั้ง และบํารุงรักษาแผงสวิตชแรงต่ํา (MDB) ไดอยางถูกตอง, มีคุณภาพและปลอดภัยนัน้ ไมได
เปนสิ่งที่อยูในเอกสารตําราหรือมีการสอนทั่วไป สาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท. จึงจัดการอบรบเชิงวิชาชีพนี้ขึ้น เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมไดมีโอกาสรับทราบขอมูลที่ถูกตองจากวิทยากรผูชํานาญเฉพาะเรื่อง อีกทั้งเปนโอกาสที่จะไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
ประสบการณกับวิทยากรและระหวางผูเขารวมอบรมดวยกัน ซึง่ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัตงิ านที่รบั ผิดชอบ
ผูที่ควรเขาอบรม
ผูบริหาร/ผูจัดการโครงการ, ผูออกแบบ/ที่ปรึกษา, วิศวกร, ชางเทคนิค, ผูติดตั้ง, ผูดูแลระบบไฟฟา และผูสนใจทั่วไป
คณะวิทยากร
1. คุณพิชิตคเชนทร คณีกุล
2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
กําหนดการ
08:30 - 09.00 น.
09:00 - 10:30 น.

10:30 - 10:45
10:45 - 12:00

วิศวกรไฟฟา 10, การไฟฟานครหลวง
กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท.

ลงทะเบียน
มาตรฐานสําหรับ แผงสวิตชแรงต่ํา (MDB)
IEC 61439-2: Low-voltage switchgear and control gear assemblies
Part 2: Power switchgear and control gear assemblies
มอก. 1436-2540 : ชุดประกอบสําเร็จรูปควบคุมไฟฟาแรงดันต่ํา
โดย คุณพิชิตคเชนทร คณีกุล

พักรับประทานอาหารวาง
การเลือกใช และการทดสอบ LV Switchboard
โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 – 16:30

พักรับประทานอาหาร
การเลือกใช และการทดสอบ LV Switchboard
โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
การทดสอบเฉพาะแบบตามขอ 8.2 มาตรฐาน มอก. 1436
โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
พักรับประทานอาหารวาง
การติดตั้ง และการบํารุงรักษา LV Switchboard
โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
ถาม - ตอบ

สนใจติดตอรายละเอียดไดที่
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ 487 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 521, 525 (ฝายวิชาการและโครงการ) โทรสาร 0-2-184-4662
E-mail: eit@eit.or.th www.eit.or.th

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง
การเลือกใช การออกแบบ การติดตั้ง และการบํารุงรักษาแผงสวิตซแรงต่ํา (MDB)

รุนที่ 1: วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
รุนที่ 2 : วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
รุนที่ 3 : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา)
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ชื่อ – นามสกุล...................................................................... .เลขที่สมาชิก วสท....................เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร………..............
หนวยงาน (บริษัท/บาน) ..............................................................................................................................................................
เลขที่......................อาคาร...................................................ชั้น ..........................หมู............................ซอย.................................
ถนน....................................................ตําบล/แขวง.... ........................................................ อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท............................... โทรศัพท (มือถือ) ............................
โทรสาร.............................................................E-mail.................................................................................................................
ชื่อผูประสานงาน(ถามี).......................................................โทรศัพท (ผูประสานงาน) .................................................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี .......................................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ………………………………
คาลงทะเบียน (อัตรานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ วสท. ไดรับการยกเวน
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
ประเภทสมาชิก
ชําระเงินภายในวันที่
ชําระเงินหลังวันที่
 รุนที่ 1: วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
 รุนที่ 2: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
 รุนที่ 3: วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
วันที่ 3 ตุลาคม 2561

 สมาชิก วสท.ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/คน





วันที่ 1 มีนาคม 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
วันที่ 3 ตุลาคม 2561

3,000 บาท/คน

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
สาขาจามจุรีสแควร
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสาํ เนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อหลักสูตร ชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการ
ออกใบเสร็จ เลขผูเสียภาษี สงแฟกซมาที่ 0-2184-4662

