ฟรี หนังสือมาตรฐานการติดตัง

PDU 27 หนวย

ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย
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
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุง
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสายไฟฟาใหม ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอางตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญคือขอกําหนดการ
ใชงาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟา อีกทั้งเพิ่มขอกําหนดการติดตั้งสําหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมี
ผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปจจุบันมาตรฐานดังกลาวไดพิมพเสร็จแลว ดังนัน้ ผูที่เกี่ยวของจึงตองทราบ
รายละเอียดเพื่อที่จะไดสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพรมาตรฐานฯดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความรูและความเขาใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกตใชงานไดอยางถูกตอง
คณะวิทยากร
ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน  อาจารยพิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  การไฟฟานครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท. พ.ศ.2557-2559
นายลือชัย ทองนิล  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร
นายสุธี ปน ไพสิฐ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายศิวเวทย อัครพันธุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค
นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท., บริษัท อาซีฟา จํากัด
เพือ่ ความสะดวกกรุณาเดินทางโดยรถไฟฟา MRT สถานี รัชดาภิเษก ทางออกหมายเลข 1 (ฝงเดียวกับโรงแรม)

แผนที่ เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางโดยรถไฟฟา MRT สถานี รัชดาภิเษก ทางออกหมายเลข 1 (ฝงเดียวกับโรงแรม)

กําหนดการ
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.
วันแรก (รุนที่ 1: วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561 // รุนที่ 2: วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2561)
09.00-12.00 น.
บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟาและบริภณ
ั ฑไฟฟา
บทที่ 6 บริภณ
ั ฑไฟฟา
บรรยายโดย นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล
13.00-16.30 น.
บทที่ 5 ขอกําหนดการเดินสายและวัสดุ
บรรยายโดย นายลือชัย ทองนิล
วันที่สอง (รุนที่ 1: วันเสารที่ 24 กุมภาพันธ 2561 // รุนที่ 2: วันเสารที่ 31 มีนาคม 2561)
09.00-12.00 น.
บทที่ 4 การตอลงดิน
บรรยายโดย ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน
13.00-16.30 น.
บทที่ 3 ตัวนําประธาน สายปอน วงจรยอย
บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ
บรรยายโดย นายสุธี ปนไพสิฐ
วันที่สาม (รุนที่ 1: วันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 2561 // รุนที่ 2: วันอาทิตยที่ 1 เมษายน 2561)
09.00-12.00 น.
บทที่ 1 นิยามและขอกําหนดทั่วไป
บทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟา
บทที่ 12 วงจรไฟฟาชวยชีวิต
บทที่ 13 อาคารเพื่อการสาธารณะใตผิวดิน
บทที่ 14 การติดตั้งไฟฟาชั่วคราว
บรรยายโดย นายศิวเวทย อัครพันธุ
12.00-12.00 น.
บทที่ 7 บริเวณอันตราย
บทที่ 9 อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
บทที่ 10 บริภณ
ั ฑเฉพาะงาน
บรรยายโดย นายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
หมายเหตุ : กําหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หมายเหตุ: วสท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่ชําระเงินกอนเทานั้น หากกรณีที่นั่งเต็ม จะตองเลือกเขาอบรมในรุนตอไป

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

คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
 รุนที่ 1 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ 61
 รุนที่ 2 วันที่ 30-31 มีนา, 1 เมษ. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

ชําระภายในวันที่
16 กุมภาพันธ 2561
23 มีนาคม 2561
4,800 บาท
5,300 บาท

ชําระหลังวันที่
16 กุมภาพันธ 2561
23 มีนาคม 2561
5,300 บาท
6,000 บาท

หมายเหตุ: วสท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่ชําระเงินกอนเทานั้น หากกรณีที่นั่งเต็ม จะตองเลือกเขาอบรมในรุนตอไป

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย 3%
2. ราคานี้รวมคาเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารวาง/วุฒิบัตร
3. ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร
4. การโอนเงิน กรุณานําสงหลักฐานการชําระเงิน โดยระบุชื่อผูเขารับการอบรมและที่อยูในการออกบเสร็จรับเงิน
มาที่ Fax No. : 0-2184-4662
5. กรณีทที่ านไมสามารถเขารวมการอบรมได โปรดทําหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรม
โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังตอไปนี้
5.1 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
5.2 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน
5.3 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน
5.4 แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน
หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและตางประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให
ทานเต็มจํานวน
สิทธิประโยชน
1. นิติบุคคล มีสทิ ธิยกเวนภาษีเงินได สูงสุดถึง 200 % ของรายจายคาลงทะเบียนเขาอบรม
(ทั้งนี้เปนไปตามพระราชกําหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)
2. ถือเปนการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดใหนายจางที่มี
ลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ตองจัดอบรมใหแกลูกจางไมต่ํากวารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด
3. มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (PDU) ตามที่สภาวิศวกรใหการรับรอง เพื่อประโยชนในการสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร
และวิศวกรอาเซียน (AEC)
การชําระเงิน
เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- ธนาคารไทยพาณิชย
สาขา สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สุรวงศ
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา จามจุรีสแควร
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

ใบสมัคร
การอบรมเรื่อง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม)

PDU 27 หนวย

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
คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
 รุนที่ 1 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ 61
 รุนที่ 2 วันที่ 30-31 มีนา, 1 เมษ. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

ชําระกอน
16 กุมภาพันธ 2561
23 มีนาคม 2561

ชําระหลัง
16 กุมภาพันธ 2561
23 มีนาคม 2561

4,800 บาท
5,300 บาท

5,300 บาท
6,000 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย 3%
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและตางประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหทานเต็มจํานวน
กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมการอบรมได
โปรดทําหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังตอไปนี้
1) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
2) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน
3) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน
4) แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน
หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจําเปนซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนที่สนิ้ สุด
(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของใบกํากับภาษี)
ชื่อ

นามสกุล

เลขที่สมาชิก วสท.

เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร

เลขที่ใบ กว.

หนวยงาน
เลขที่

หมู

ถนน

อาคาร

ซอย

ตําบล/แขวง

จังหวัด

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท :

มือถือ :
โทรสาร :

e-mail :
เลขประจําตัวผูเสียภาษี :
ผูประสานงาน :
โปรดสงใบสมัครมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
ผูประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 521, 525 e-mail : eit@eit.or.th

