
 สถาบันวิศวพัฒน์ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

การอบรมเรือ่ง   ความรูพ้ืน้ฐานในการท างานเกีย่วกับไฟฟ้า 

ส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานดา้นความปลอดภยัจ าเป็นตอ้งรู ้
ระวา่งวนัที่ 27 –  28 มถินุายน พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 
 

หลักการและเหตุผล: พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือ
ภาคอุตสาหกรรม   และการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลงังานไฟฟ้าน้ัน ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทัง้ต่อ ร่างกาย 
ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน  ความปลอดภยัในการท างานจึงถูกก าหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เป็นก าลังหลักในการผลกัดันให้เกดิความปลอดภัย
ในการท างานของทุกองค์กร   ส าหรับความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ในปัจจุบัน  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างาน ของทุกองค์กรควรต้องได้มีการอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว  เพื่อให้มีความรูพ้ื้นฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎ ี และภาคปฏิบัติ  เพื่อน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการท างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า ร่วมกับ ช่างเทคนิค วิศวกร ในองค์กร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การท างานของช่างผู้รับเหมาที่เข้ามาท างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า  ให้มีความปลอดภยัทั่วทั้งองค์กร ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม : 
o เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ือง และความส าคัญของความปลอดภัย 
o เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
o เพื่อเรียนรู้ถึงอันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกันที่ถกูต้อง 
o เพื่อเรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.), ระดับวิชาชีพ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบ ารุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ 
 วิศวกร    นักเรียน นักศึกษา  และผู้ที่สนใจ 

ก าหนดการ 
วันที่ 27 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. กฎหมายด้านความปลอดภัยไฟฟ้า และมาตรฐานทางไฟฟ้า ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
10.45 – 12.00 น. การตรวจระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าช่ัวคราว,  ไฟฟ้าในส านักงาน ส าหรับผูป้ฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. (ต่อ) การตรวจระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าช่ัวคราว,  ไฟฟ้าในส านักงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภยั 
14.15 – 15.30 น. Workshop -การตรวจสอบตามกฎหมายความปลอดภัย      

                 -เครื่องมือวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า   
                 -การตรวจระบบไฟฟ้าทางวิศวกรรมเบื้องต้น 

วันที่ 28 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

09.00 – 10.30 น. ความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า, การตรวจเครื่องไฟฟ้าและบรภิัณฑ์ไฟฟ้า, การเลือกใช้และดูแลอุปกรณ์ 
คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล PPE (Electrical system maintenance & PPE) 

10.45 – 12.00 น. ระบบการขออนุญาตเข้าท างาน และเทคนิคการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและแหล่งพลังงานด้วยเทคนิค  Lockout 
Tagout (Permit to work and LOTO) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. Workshop 1  

การตรวจเครื่องมือไฟฟ้าและบริภณัฑ์ไฟฟ้า 
การเลือกใช้และดูแล อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE (Electrical system maintenance & PPE) 

14.45 – 15.30 น. Workshop 2 
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและแหล่งพลังงานด้วยเทคนิค Lockout Tagout (Permit to work and LOTO) 
 



 

 

 

วิทยากร: 

อ.วุฒิพงศ ์ปัทมวสุิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ 

o วศิวกรท่ีปรึกษา/วิทยากร 

o ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายส่ือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั  

การอบรม การบรรยายวชิาการ 

 

อ.ชยัยา ปาณาราช 

 

 

 

 

 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 

o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วทิยาลยัการอาชีพ พิมาย จังหวดันครราชสีมา 

o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

วศิวกรอิสระ  

ว่าท่ี ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้าก าลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จ ากดั   

o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 

o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 

o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 

o วทิยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเก่ียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตราย 

จากไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 

อ.วุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธ์ิ 

 

o วทิยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการท างานทัว่ไป ดา้นเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ เคร่ืองมือกล 

วศิวกรรมความปลอดภยั 

o อนุกรรมการยกรา่งมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่  และหมอ้น ้า ตามค าสัง่แต่งตั้งของ 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิ้ วและป้ันจัน่ไทย ในคณะกรรมการสาขา

วศิวกรรมเคร่ืองกล วสท. 

 



 

 

 

ใบสมคัรการอบรมเร่ือง 

ความรูพ้ื้นฐานในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า  

ส าหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจ  าเป็นตอ้งรู ้ 

รุน่ท่ี  6      ระหว่างวนัท่ี  27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย  สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขท่ี ............. หมู่ท่ี ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ต าบล/แขวง ....................................................อ าเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอส ารองรายช่ือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปน้ี  (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจง เพ่ือความถกูตอ้งของวุฒิบตัร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .......................................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 

(อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  คา่อาหารกลางวนั, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 

  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 

  บุคคลทัว่ไป     6,000  บาท/ท่าน 
 

ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และไดช้  าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงัน้ี 

  กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจ านวน 

  กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจ านวนของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั   คืนเงินให ้50% ของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  3 วนั    หรือภายในวนัจดังาน ไมคื่นค่าลงทะเบียน 

การช าระเงิน 

เช็ค       สัง่จ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาส่ีแยกศรีวรา เลขท่ี 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขท่ี 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงินท่ี 0-2184-4662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email: supannee@eit.or.th 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website: www.eit.or.th 


