
 
 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า  
(ภายนอกและภายใน) 

วันที ่31 พฤษภาคม, และวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 (วันศุกร-์วันเสาร์) 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย 
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
www.eit.or.th 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันได้มี กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่าอาคาร เช่น กฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงงาน และกระทรวงพลังงาน ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการสร้างความเข้าใจและเข้าถึง หลักการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาตรฐาน IEC 62305  นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงค่า
ต่างๆ และความหมายของคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ตามมาตรฐาน 
IEC 61643-1 , EN 61643-11  

 
วิทยากร 
  นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์ บริษัท ซัม โซลูชั่น จ ากัด 
  นายชานศ  นันทวิสัย   บริษัท บลูสโตนส์ จ ากัด 
 
ก าหนดการ 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00-12:00 น. ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า 

- การเกิดขึ้นของฟ้าผ่า 
- มาตรฐานและกฎกระทรวงเก่ียวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า 
- ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า 

  ระบบตัวน าล่อฟ้า 
    ระบบตัวน าลงดิน 

  ระบบรากสายดิน 
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  ระยะการแยก 
  การประสานให้ศักย์เท่ากันของระบบป้องกันฟ้าผ่า 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-16:30 น. การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 

- การบริหารความเสี่ยง 
- การเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า 
- วัสดุและอุปกรณ์การติดตั้งของระบบป้องกันฟ้าผ่า 
- ตัวอย่างการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 
บรรยายโดย  นายราเชษฐ์  บตุรโพธิ์  

 
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00-10:30 น.    ความเข้าใจพ้ืนฐานของต้นเหตุการเกิดเสิร์จจากฟ้าผ่า สวิตชิง รูปแบบระบบสายดินตาม
 มาตรฐาน 
10:45-12:00 น.   การออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าภายในตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC 62305 โดยค านึงถึง 
 ย่านป้องกัน  
12:00-13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30 น.     วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643-11 (ด้านไฟฟ้าก าลัง) 
14:30-16:00 น. การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน 
16:00-16:30     ถาม-ตอบ 
  บรรยายโดย  นายชานศ  นันทวิสัย    

 
หมายเหตุ:   เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม  

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 

E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

 
ค่าลงทะเบียน 

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 23 พค.62 จ่ายหลังวนัที่ 23 พค.62 
 สมาชิก วสท.  3,500 บาท / คน 4,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท / คน 4,500 บาท / คน 

 

mailto:eit@eit.or.th
http://www.eit.or.th/


หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน
 เต็มจ านวน 
สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่มี
 ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ
 วิศวกรอาเซียน (AEC) 
การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัคร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า  (ภายนอกและภายใน) 

วันที่ 61 พฤษภาคม, และวันที่ 1 มิถุนายน 2562 (วันศุกร์-วันเสาร์) 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

 
ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 23 พค.62 จ่ายหลังวนัที่ 23 พค. 2562 
 สมาชิก วสท.  3,500 บาท / คน 4,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท / คน 4,500 บาท / คน 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูานดูงานทั้งในและตา่งประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเตม็จ านวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :            โทรศัพท์                  

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 

ผู้ประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 e-mail : eit@eit.or.th 
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