
มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 8

การอบรมเรื่อง

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าไทย

PDU : 18 หน่วย

ระหว่างวันที่  21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(วันพุธ-วันพฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.



หลักการและเหตุผล
	 เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบอ�ำนวยควำมสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัย

ของอำคำร	 กำรออกแบบและติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำเพื่อให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำสำมำรถจ่ำย

กระแสไฟฟ้ำส�ำรองขณะที่กระแสไฟฟ้ำหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลำจึงมีควำมส�ำคัญ	

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ	จึงได้ร่ำงมำตรฐำนใหม่	กำรออกแบบและติดตั้งเครื่องก�ำเนิด

ไฟฟ้ำขึ้นมำเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรออกแบบและติดตั้งฯ	

	 ด้วยเหตุดังกล่ำว	 วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ	 จึงจัดกำรอบรมเรื่อง	 มำตรฐำนกำร

ออกแบบและตดิต้ังเครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำขึน้	 เพือ่ให้ผูเ้ข้ำอบรมได้เพิม่พนูทักษะ	 ควำมรู	้ ควำมเข้ำใจ

ระบบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำมำกยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
1.	 วิศวกรผู้ออกแบบงำนระบบไฟฟ้ำ,	เครื่องกล,	สิ่งแวดล้อม

2.	 วิศวกรควบคุมงำนและติดตั้งงำนระบบฯ

3.	 วิศวกรผู้ดูแลบ�ำรุงรักษำอำคำรและระบบไฟฟ้ำส�ำรอง

4.	 เจ้ำของอำคำร,	เจ้ำของโครงกำร,	วิศวกรฝ่ำยขำยและติดตั้งระบบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ

5.	 ผู้สนใจงำนระบบไฟฟ้ำส�ำรองทั่วไป

คณะวิทยากร
1.	 นำยวิเชียร	บุษยบัณฑูร	 2.	 ผศ.ชลชัย	ธรรมวิวัฒนุกูร

3.	 นำยธวัช	มีชัย	 4.	 ผศ.ดร.ส�ำเริง	ฮินท่ำไม้

5.	 นำยธัมรัต	พรหมเพ็ญรังษี	 6.	 นำยสุชำติ	จงควินิต

7.	 นำยพรชัย	บรรจงใหม่

มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 8

การอบรมเรื่อง

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) 
เวลา 9.00-16.30 น.   ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าไทย
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รายละเอียดการอบรม
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
08.00	–	09.00	น	 ลงทะเบียน
09.00	–	10.30	น.	 ห้องเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ ฐำนแท่นเครื่องและควำมต้องกำรในกำรติดตั้ง
  ห้องเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ
	 	 -	 ฐำนแท่นเครื่อง
	 	 -	 ต�ำแหน่งติดตั้ง
  วิทยำกร		ผศ.ชลชัย	ธรรมวิวัฒนุกูร
10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45		-12.15	น.	 กำรติดตั้งทำงเครื่องกล    
	 	 -	 ฐำนแท่นรองรับควำมสั่นสะเทือน
	 	 -	 ระบบท่อไอเสีย
	 	 -	 ระบบระบำยอำกำศภำยในห้องเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ
	 	 -	 ระบบระบำยควำมร้อนด้วยน�้ำหรือของเหลวระบำยควำมร้อน
  วิทยำกร 	นำยสุชำติ	จงควินิต
12.15	–	13.15	น.	 พักรับประทานอาหาร
13.15	–	14.45	น.	 กำรติดตั้งทำงเครื่องกล (ต่อ)
	 	 -	 ระบบระบำยควำมร้อนฯ	แบบต่ำงๆ
	 	 -	 ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง
  วิทยำกร		นำยธวัช	มีชัย
14.45	–	15.00	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00	–	16.00	น.	 กำรซ่อมบ�ำรุงรักษำเครื่องยนต์ก�ำเนิดไฟฟ้ำ
  วิทยำกร		นำยพรชัย	บรรจงใหม่
16.00	–	16.30	น.	 สรุปกำรบรรยำยและถำม – ตอบปัญหำข้อสงสัย

วันเวลาและสถานที่

วันที่ 21-22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

(วันพุธ-วันพฤหัสบดี)

เวลำ 9.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมอำคำร วสท.

3



วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
08.00	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน

09.00	–	10.30	น.	 กำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ

	 	 -	 รูปแบบกำรติดตั้งทั่วไปส�ำหรับระบบแรงต�่ำ

	 	 -	 กำรจัดระดับชั้นของระบบจ่ำยไฟฟ้ำส�ำรอง

	 	 -	 เกณฑ์ทั่วไปประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้นในกำรก�ำหนดประเภท	 	

	 	 	 กำรจ่ำยระบบไฟฟ้ำส�ำรอง

	 	 -	 กำรเชื่อมต่อทำงไฟฟ้ำและกำรเดินสำยไฟฟ้ำ

  วิทยำกร		ผศ.ดร.ส�ำเริง		ฮินท่ำไม้

10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45	–	12.15	น.	 กำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ (ต่อ)

	 	 -	 กำรป้องกันทำงไฟฟ้ำ

	 	 -	 ระบบสำยดิน

	 	 -	 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ำยไฟ

	 	 -	 กำรขนำนแหล่งจ่ำยไฟเข้ำระบบ

	 	 วิทยำกร		นำยวิเชียร	บุษยบัณฑูร

12.15	–	13.15	น.	 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15	–	14.45	น.	 กำรทดสอบเครื่องยนต์ก�ำเนิดไฟฟ้ำ

	 	 -	 กำรทดสอบเพื่อส่งมอบงำน

	 	 -	 กำรทดสอบประจ�ำเดือน

	 	 -	 กำรทดสอบประจ�ำปี

  วิทยำกร	นำยพรชัย	บรรจงใหม่	

14.45	–	15.00	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง

15.00	–	16.00	น.	 ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

  ภำคผนวก ก, ข และตัวอย่ำงกำรค�ำนวณ

  วิทยำกร	นำยธัมรัต	พรหมเพ็ญรังษี

16.00	–	16.30	น.	 สรุปกำรบรรยำยและถำม – ตอบปัญหำข้อสงสัย

ติดต่อสอบถามได้ที่
	คุณรุ่งลำวรรณ์	สท้ำนภพ	ฝ่ำยวิชำกำรโครงกำร		โทรศัพท์		0-21844600-9	ต่อ	510

โทรสำร	0-2184-4662		E-Mail:	runglawan@eit.or.th
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ค่าลงทะเบียน

ขอส�ำรองรำยชื่อเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปนี*้* (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร)**

ชื่อ–นำมสกุล	 		เลขที่สมำชิก	วสท.   

โทรศัพท์ 	E-mail

ที่อยูห่น่วยงำน/บริษัท	

เลขที่ 	หมู่ที่ 	อำคำร

ซอย ถนน ต�ำบล/แขวง

อ�ำเภอ/เขต 	จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสำร E-mail

ผู้ประสำนงำนโดย	 	โทรศัพท์

เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี  	ส�ำนักงำนใหญ่	หรือ	 	สำขำ

 เงินสด	 ช�ำระเงินที่อำคำร	วสท.	ชั้น	5	(ออกจำกลิฟต์	ขวำมือ)
	 เช็ค		 สั่งจ่ำยเช็ค		สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย		ในพระบรมรำชูปถัมภ์
	 โอนเงิน	 เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำม	"สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมรำชูปถัมภ์

   	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	 สำขำสภำกำชำดไทย	 เลขที่	045-2-03026-1
    ธนำคำรกรุงเทพ		 สำขำสุรวงศ์	 เลขที่	147-4-32388-6
   	 ธนำคำรกรุงไทย	 สำขำจำมจุรีสแควส์	 เลขที่	162-0-09914-4

ใบสมัครการอบรมเรื่อง

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าไทย

มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 8

หมายเหต ุ: กรณโีอนเงินเข้าบญัชธีนาคาร กรณุาแฟกซ์ส�าเนาสลปิเงินโอน พร้อมระบชุือ่ผู้เข้าอบรม ทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็  
 ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662

 ประเภทสมำชิก ช�ำระภำยในวันที่ 9 ก.พ. 61  ช�ำระหลังวันที่ 9 ก.พ. 61

สมำชิก	วสท.	 	5,000		บำท	/	คน	 	6,000	บำท	/	คน

บุคลทั่วไป		 	5,500	บำท	/	คน	 	6,500	บำท	/	คน

หมายเหตุ : 1. ราคานีร้วม ภาษมีลูค่าเพ่ิม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครือ่งด่ืม) วสท. ได้รบัการยกเว้นภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%
 2. ส�าหรับผู้เข้าอบรมที่ช�าระค่าลงทะเบียนในราคา บุคคลทั่วไปท่านจะได้สิทธิ์ประโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 
1 ปี (ฟร)ี โดยท่านต้องเตรียมหลกัฐานการสมคัรสมาชกิ วสท. (ส�าเนาบตัรประชาชน และส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
วศิวกร หรอื ส�าเนาวฒิุการศกึษา) เพ่ือแจ้งความจ�านงในการใช้สทิธ์ิโดยสมบรูณ์ ภายในวนัทีจ่ัดอบรมเท่านั้น

การชำาระค่าลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
 1) 	 กรณี	วสท.	เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจำกเหตุใดก็ตำม	จะคืนเงินให้กับลูกค้ำเต็มจ�ำนวน	
 2) 	 กรณีลูกค้ำได้ลงทะเบียน	(ช�ำระเงินแล้ว)	แจ้งยกเลิกเนื่องจำกเหตุใดก็ตำมขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม	สัมมนำ	ดูงำน	30	วัน	 คืนเงินให้เต็มจ�ำนวนของค่ำลงทะเบียน
	 	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม	สัมมนำ	ดูงำน	15	วัน		 คืนเงินให้	80%	ของค่ำลงทะเบียน
	 	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม	สัมมนำ	ดูงำน	7	วัน		 คืนเงินให้	50%	ของค่ำลงทะเบียน
	 	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม	สัมมนำ	ดูงำน	3	วัน		หรือภำยในวันจัดงำน	ไม่คืนค่ำลงทะเบียน

5



วิศวกรรมสถาน
แห

่งป
ระเท

ศไท
ย ใน

พ
ระบ

รมราชูป
ถัมภ์ (วสท

.)
487 รามคำาแห

ง 39 (ซ
.เท

พ
ลีลา) ถ.รามคำาแห

ง แขวงพ
ลับ

พ
ลา เขตวังท

องห
ลาง กรุงเท

พ
ฯ 10310

โท
ร.   0-2184-4600-9  โท

รส
าร 0-2184-4662

E-m
ail : eit@

eit.or.th H
om

epage : w
w

w
.eit.or.th

ชำาระค่าไป
รษ

ณ
ียากรแล้ว

ใบ
อน

ุญ
าตที่

 72/2554

ศฝ.บ
ดิน

ท
รเดชา


