
 

การอบรมเรื่อง   
การออกแบบระบบการต่อลงดินในสถานีไฟฟ้า 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE 80 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

เวลา 08.30-16.30 น.  
  

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 

 
หลักการและเหตผุล 
 ในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และในภำค
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้ำมำก ส่วนใหญ่จะมีสถำนีไฟฟ้ำในกำรจ่ำยไฟ ซึ่งหนึ่งในระบบที่ส ำคัญ
คือ ระบบกำรต่อลงดินของสถำนีไฟฟ้ำ (Substation Grounding) ดังนั้น ควำมรู้ในกำรออกแบบ และกำรติดตั้งระบบกำรต่อ
ลงดินให้ถูกต้อง เหมำะสม และมีควำมปลอดภัยจึงจ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับผู้ออกแบบ และผู้ติดตั้ง วสท. ไดเ้ล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้มีกำรจัดอบรมเรื่อง กำรออกแบบระบบกำรต่อลงดินของสถำนีไฟฟ้ำ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้วิศวกร
ไฟฟ้ำ ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวคิดในกำรออกแบบ ติดตั้ง ระบบกำรต่อลงดินได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำน IEEE 80 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งวิธีกำรและเทคนิคกำรแก้ปัญหำกำรติดตั้งระบบกำรต่อลงดินให้ใช้งำน
ได้ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน 
 
วิทยากร 
 

   ดร.อรรถ  พยอมหอม 
 วิศวกรไฟฟ้ำ 9 ฝ่ำยวำงแผนระบบไฟฟ้ำ 
 กำรไฟฟ้ำนครหลวง 

 

ก าหนดการ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 
เวลำ 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลำ 09.00-10.30 น.    เทคนิคกำรวัดและกำรค ำนวณค่ำควำมต้ำนทำนจ ำเพำะของดินที่มีโครงสร้ำง แบบ 1 ชั้น 
   และ 2 ชั้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับออกแบบระบบต่อลงดิน 
เวลำ 10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 10.45-12.00 น.   กำรออกแบบและกำรค ำนวณระบบต่อลงดินของสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง 
เวลำ 12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00-14.30 น.   แนวทำงกำรแก้ปัญหำและกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
เวลำ 14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 14.45-16.15 น.   กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบต่อลงดินในสถำนีไฟฟ้ำและกรณีศึกษำ 
เวลำ 16.15-16.30 น.   ถำม-ตอบ 

PDU 4.5 หน่วย 



 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 
เลขที่ 487 ซ.รำมค ำแหง 39 (ซอยเทพลีลำ) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสำร 0-2184-4662 
E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

 
ค่าลงทะเบียน 

 

 

ประเภทสมาชิก 
 กำรออกแบบระบบต่อลงดนิฯ (อบรมวันที่ 17 มิถุนำยน 2564) 

ช าระภายในวันที่ 
14 มิถุนำยน 2564 

สมำชิก  วสท 1,200 บำท/ท่ำน 
ข้ำรำชกำร / รัฐวสิำหกิจ / บุคคลทั่วไป    1,500 บำท/ท่ำน 

 

หมายเหตุ 
1. รำคำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับกำรยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%   
2. รำคำนี้รวมค่ำเอกสำร/อำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. กำรโอนเงิน  กรุณำน ำส่งหลักฐำนกำรช ำระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมและที่อยู่ในกำรออกบเสร็จรับเงิน  
 มำที่  Fax No.  :  0-2184-4662  
5. กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 30 วัน คืนเงินเต็มจ ำนวนของค่ำลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่ำลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นซึ่งทำงวิศวกรรสถำนฯ จะพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป และให้ถือผลกำรพิจำรณำเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกกำรจัดอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำนดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม วสท.จะคืนเงินให้

ท่ำนเต็มจ ำนวน 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรำยจ่ำยค่ำลงทะเบียนเข้ำอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนด ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก ำหนดให้นำยจ้ำงที่มี

ลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนำควำมรู้ (PDU) ตำมที่สภำวิศวกรให้กำรรับรอง เพื่อประโยชน์ในกำรสอบเลื่อนระดับเป็นสำมัญวิศวกร 

และวิศวกรอำเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่ำย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝำก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนำคำรไทยพำณิชย์     สำขำ สภำกำชำดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนำคำรกรงุเทพ          สำขำ สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนำคำรกรงุไทย           สำขำ จำมจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

 

mailto:eit@eit.or.th


 

ใบสมัครการอบรมเรื่อง   

การออกแบบระบบการต่อลงดินในสถานไีฟฟ้า 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE 80 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

 

ค่าลงทะเบียน   
 

ประเภทสมาชิก 
 กำรออกแบบระบบต่อลงดนิฯ (อบรมวันที่ 17 มิถุนำยน 2564) 

ช าระภายในวันที่ 
14 มิถุนำยน 2564 

สมำชิก  วสท 1,200 บำท/ท่ำน 
ข้ำรำชกำร / รัฐวสิำหกิจ / บุคคลทั่วไป    1,500 บำท/ท่ำน 

หมายเหตุ :  รำคำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับกำรยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกกำรจัดอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดงูำนดูงำนทั้งในและตำ่งประเทศเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม จะคืนเงินให้ท่ำนเตม็จ ำนวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 30 วัน คืนเงินเต็มจ ำนวนของค่ำลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่ำลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจำรณำเปน็รำยๆ ไป และให้ถือผลกำรพิจำรณำเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นำมสกุล  

เลขที่สมำชิก วสท.                           เลขที่สมำชิกสภำวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงำน   

เลขที่    หมู่   อำคำร    ซอย   

ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสำร  :    

e-mail  :  

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี :   

ผู้ประสำนงำน :  โทรศัพท์         

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 /  e-mail : eit@eit.or.th / สมัครผ่านระบบเว็ปไซต์ 
ผู้ประสำนงำน : คุณนพมำศ / คุณพรนิชำ  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525  

PDU 4.5 หน่วย 
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