
 
 

  

 
การอบรมเรื่อง 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความเป็นมืออาชีพ 
 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563   เปลี่ยนเป็น วันที่ 8 – 9 กันยายน 2563 
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
รับจ านวนจ ากัด  60 คนเท่านั้น ช าระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เม่ือช าระเงินแล้วเท่านั้น) 
 
หลักการและเหตุผล 

ผู้ที่ท างานกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย รวมถึงผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องทราบถึงวิธีการท างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และสามารถน าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยกับการท างานในสถาน
ประกอบการ อันเป็นสิ่งที่สถานประกอบการทุกแห่งต้องการ  

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงวิธีการท างานกับระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งสามารถ
เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ วสท. 
และ มาตรฐานสากลอ่ืนๆ เช่น NFPA 70E Version 2018 และ IEEE 1584 Version 2018 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการท างานกับไฟฟ้า รู้วิธี
จัดท าสภาพการท างานให้มีความปลอดภัย ค านวณความรุนแรงของอันตราย และเลือกใช้วิธีปฏิบัติงานและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีระบบการล็อกและแขวนป้ายอย่างถูกต้อง และสามารถจัดระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยที่ดีได้  
 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ   

วิศวกรไฟฟ้า ผู้ที่ท างานกับระบบไฟฟ้า ผู้ควบคุมงาน และช่างเทคนิคไฟฟ้า ที่มีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
วิทยากร  
1  นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  การไฟฟ้านครหลวง 
2  นายกิตติ  เลียงเครือ 
 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3  นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการแผนกรีเลย์และระบบแรงสูง โรงไฟฟ้า โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
4 นายชัยยา  ปาณาราช 
 ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า และที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ, ส านักงานกฎหมาย ชัยยา ทนายความ 
 
 

CPD: 18 หนว่ย 



 
 
 
ก าหนดการ 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2563 
08.00-08.50 น.  ลงทะเบียน 
08.50-09.00 น. พิธีเปิด โดย นายลือชัย  ทองนิล 
 ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.  
09.00-10.00 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า  
 โดย นายชัยยา  ปาณาราช  
10.00-10.30 น. การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าข้อก าหนดในการท างาน  
 โดย นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว,  
10.45-12.15 น. การจัดสภาพการท างานกับไฟฟ้าให้ปลอดภัย  
 โดย   นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว  
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. การค านวณกระแสลัดวงจร การจ ากัดกระแสลัดวงจร และ Relay coordination  
 โดย  นายกิตติ  เลียงเครือ 
 
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2563 
09.00-10.30 น. ลักษณะอันตรายจากไฟฟ้า Electric shock, Arc flash, Arc blast และแนวทางการป้องกัน
 อันตราย 
 โดย  นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี 
10.45-16.30 น. การค านวณ Arc flash ตามมาตรฐาน NFPA70 E Version 2018, IEEE 1584 Version 2018, 
 การเลือกใช้ PPE และป้ายเตือนอันตราย  
 Workshop การค านวณ Arc flash และการออกแบบป้ายเตือนอันตราย  
 เทคนิคการลดอันตรายจาก Arc flash  
 โดย  นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี 
 
หมายเหตุ: 
เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม  
เวลา 12.15-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ 
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 ราคา 
 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 

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


  
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเวน้การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผูเ้ข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทัง้ในและต่างประเทศเนือ่งจากสาเหตใุดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็ม
 จ านวน 
 
สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเปน็การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่ม ีลูกจ้าง
ตั้งแต่  100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหนว่ยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรใหก้ารรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวศิวกร 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 

 
 
 
 
 
สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 099 3000132670 
โทรศัพท์ 02-3192410-3, 02-1844600-9 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-23192710-1   
E-Mail : eit@eit.or.th 
 



 
  
 

  
 

 
 

ใบสมัคร 
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความเป็นมืออาชีพ 

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563  เปลี่ยนเป็น  วันที่ 8-9 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
** กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน ** 

 

ชื่อ – นามสกุล ........................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ........................... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร .............  

หน่วยงาน (บ้าน/บริษัท)  .......................................................................................................................................................  

เลขที่...............อาคาร...........................................................ชั้น ............หมู่............................ซอย .........................................  

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

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ (มือถือ)............................... ........................  

โทรศัพท์ (ที่ท างาน)  ..................................โทรสาร....................................................E-mail. ................................................  

ชื่อผู้ประสานงาน(ถ้ามี).......................................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)  ............................................................  
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี ...........................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา ..........................................   

 
ค่าลงทะเบียน (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
3%) 

ประเภทสมาชิก ราคา 
 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 6,000 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 ที่อยู่ในการออก
ใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาท่ี 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 

CPD: 18 หนว่ย 


