
 
 

 

การอบรมเรื่อง  “การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า” รุ่นที่ 2 
วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 (วันอังคาร-พุธ) 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  
 

หลักการและเหตุผล 

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคญัส าหรับสถานประกอบการ อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม หากเกดิขัดข้องหรือช ารดุ 
จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก  

การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) จะเป็นการวางแผนการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อให้
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง ท าให้ไม่ต้องหยุดการใช้งานแบบฉุกเฉิน และจะเป็นการเพิ่มผลผลิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่ไมจ่ าเปน็ อีก
ยังเพิ่มความปลอดภัยแกผู่้ปฏบิัติงานอีกด้วย 

วสท. ไดเ้ล็งเห็นถึงปญัหา จึงได้จัดอบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงานจริงมาบรรยาย เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้
แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมีเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบ ทดสอบ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
และตรงตามมาตรฐานสากล ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในเรื่องการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบการเดินสายไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้าและสตาร์ตเตอร์ แผงสวิตช์ และหม้อแปลงไฟฟ้า  

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ   

ผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรม วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ผู้ปฏิบตัิงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ผูต้รวจสอบอาคาร และผูส้นใจทั่วไปท่ีมีพื้น
ความรู้ทางไฟฟ้า ที่เกีย่วข้องกับงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานท่ีใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และ อาคารชุดและอาคารขนาดใหญ ่เป็นต้น 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม    

 วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานท่ีปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบ ารุง 
 เจ้าของกิจการ ผู้ควบคมุดูแลอาคารฯ วิศวกรประจ าอาคาร วิศวกรประจ าโรงงาน 
 ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.  
 ผู้สนใจทั่วไปทีม่ีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า  

 
 

คณะวิทยากร    
1. คุณปราการ กาญจนวตี, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ วสท.  
2. คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด 
3. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล, กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
4.  คุณสภุัค นุชสวาท บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จ ากดั 
5.  คุณสรสิทธ์ิ พึ่งสุข, ประธานกรรมการ บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน), ประธานบริษัท  ซันโค เอนจเินียริ่ง จ ากัด 
6.   คุณศิริชัย หอมนาน, วิศวกรโครงการ บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ก าหนดการ 
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 
08.00 - 08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
09.00 - 10.30 น. หลักการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบการเดินสายไฟฟ้า 
 และระบบสายดิน 
  คุณปราการ กาญจนวตี  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager 

  บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด  
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานของว่าง 
10.45 - 12.15 น. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา motor starter  

 โดย คุณสุภัค นุชสวาท  

  บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จ ากัด 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การตรวจสอบและบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า  

 โดย    คุณสรสิทธิ์   พ่ึงสุข    

  บริษัท  อาซีฟา จ ากัด (มหาชน), บริษัท  ซันโคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานของว่าง 
14.45 – 16.30 น. การตรวจสอบและบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (ต่อ)  

 โดย    คุณสรสิทธิ์   พ่ึงสุข    

  บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน), บริษัท  ซันโคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
 
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  
09.00 – 10.30 น. การตรวจสอบและบ ารุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ าและแรงกลาง) และอุปกรณ์ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานของว่าง 
10.45 - 12.15 น. การตรวจสอบและบ ารุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ าและแรงกลาง) และอุปกรณ์ (ต่อ) 

 โดย คุณเตชทัต  บูรณะอัศวกุล 
  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 15.00 น. การตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน  ามันและแบบแห้ง)  

 โดย    คุณศิริชัย หอมนาน 

  บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง 
15.15 – 16.30 น. การตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน  ามันและแบบแห้ง)  

 โดย    คุณศิริชัย หอมนาน  

  บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) 



  

หมายเหตุ :   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  
  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.00 น. 
  

 

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 16 มีค.2564 
 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 

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
 ลูกจ้างตั้งแต ่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 
 

 

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


ใบสมัคร 

การอบรมเรื่อง 

“การตรวจสอบและการบ ารงุรักษาระบบไฟฟ้า” รุ่นที่ 2 
วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 

 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39  
ค่าลงทะเบียน 

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 16 มีค.2564 
 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 6,000 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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