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วันที ่24-25 สิงหาคม 2562 (วันเสาร-์อาทิตย)์ 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา) 

จัดโดย 
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

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

 
 

         นับตั้งแต่ฟ้าผ่าจรวดที่ส่งยานอวกาศอพอลโล 12 ขณะจรวดก าลังทะยานขึ้น ในปี 1969 หรือ
ประมาณ 45  ปีล่วงมาแล้ว  องค์การนาซ่าได้ทุ่มทุนเก่ียวกับการป้องกันฟ้าผ่าอย่างมากมายท าให้เทคโนโลยี
ได้ก้าวหน้าขึ้นมาก  ซึ่งนับตั้งแต่ยุคเบ็นจามิน แฟรงกลินได้ประดิษฐ์ตัวน าล่อฟ้ามาเป็นเวลา 240 ปีมาแล้ว 
วสท. ได้จัดท าหนังสือมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าจ านวน 4 เล่มซึ่งได้เรียบเรียงมาจากมาตรฐาน IEC 
62305-1, 2, 3, 4 เนื้อหาในมาตรฐานนั้นมีมากมายและมีหลายสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ ท าให้ปรัชญาการคิด
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันฟ้าผ่าโดยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้น วสท. จึงได้จัดบรรยายทาง
วิชาการ เพื่อน าไปออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
          
      รายละเอียดหลักสูตร 
         1.  การป้องกันฟ้าผ่าเล่มท่ี 1 :  หลักการทั่วไป 
         2.  ข้อก าหนดทั่วไป  
         3.  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มท่ี 3 
         4.  ตัวน าล่อฟ้า 
         5.  ตัวน าลงดิน 
         6.  รากสายดิน 
        7.  การป้องกันฟ้าผ่าเล่มท่ี 4 
         8.  การก าบังแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์  

PDU  18 หน่วย 

http://www.eit.or.th/
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วิทยากร  
นายวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์ 
-  อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 
   (พ.ศ. 2548-2549, 2550-2551) 
-  อดีตประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. (พ.ศ. 2551-2553) 
-  ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT) 
 

 
ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 
07.30-08.30 น.                    ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 1 : หลักการทั่วไป 
10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา 
10.45-12.00 น.                    ข้อก าหนดทั่วไป  
12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 3 
14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา 
14.45-16.00 น.                    ตัวน าล่อฟ้า 
16.00-16.30 น.                    ถาม-ตอบปัญหา 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 
09.00-10.30 น.                    ตัวน าลงดิน 
10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา 
10.45-12.00 น.                    รากสายดิน 
12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.                    การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 4 
14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา 
14.45-16.00 น.                    การก าบังแม่เหล็กไฟฟ้า 
16.00-16.30 น.                    ตอบปัญหาและจบการบรรยาย 
 
 
ค่าลงทะเบียน  
ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 16 สค. 62 จ่ายหลังวนัที่ 16 สค.62 
 สมาชิก วสท.  3,500 บาท / คน 4,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท / คน 4,500 บาท / คน 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-2184-4662 

E-Mail : eit@eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th
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การอบรมเรือ่ง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที ่24-25 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา) 

จัดโดย  
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

 
ชื่อ – นามสกลุ ..................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ................เลขที่สมาชกิสภาวิศวกร………................. 
หน่วยงาน: บริษัท / บ้าน( ).......................................................................................................................................... 
เลขที่............................อาคาร.................................ชั้น ..........................หมู่............................ซอย……………………… 
ถนน.................................................ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต…………………………. 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์....................................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) ..............................................................................โทรสาร.............................................................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี).......................................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ……………………………………… 
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ ี.......................................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา………………… 
 
 ค่าลงทะเบียน (อัตรานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง  และ วสท. ได้รับ
การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
ประเภทสมาชิก  จ่ายภายในวันที่ 16 สค. 62 จ่ายหลังวนัที่ 16 สค. 62 
สมาชิก วสท. 3,500  บาท/คน 4,000  บาท/คน 
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป 4,000  บาท/คน 4,500  บาท/คน 

 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 
 เงินสด  ช าระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์   เลขที่ 162-0-09914-4 
  

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ใน
การออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 
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หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4.  การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออก 
   ใบเสร็จรับเงินมาที่  Fax No.  :  0-2184-4662  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการ
  อบรม 
โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

 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 และให้ถือผลการพิจารณา 
  เป็นที่สิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจาก
 สาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ท้ังนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
 ฉบับท่ี 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
 2550  ซึ่งก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่า
 ร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพ่ือประโยชน์ในการสอบ
 เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 
 


