
รับจ ำกัด 80 ท่ำน 
ให้สิทธ์ิผู้ที่ช ำระเงิน

ก่อนเท่ำนั้น 
 

 
 

การอบรมเรื่อง  

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564)  
รุ่นท่ี 1/2566 

วันที่ 24-26 มีนาคม 2566 
ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค  

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)       

www.eit.or.th 
 
 
 

หลักการและเหตุผล  
 

 เนื่องจำกมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยได้มีกำรปรับปรุงใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำยไฟฟ้ำใหม่ ตำม มอก.11-2553 ซึ่งอ้ำงตำมมำตรฐำน IEC กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญคือข้อก ำหนด
กำรใช้งำน กำรเดินสำย และขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำ อีกท้ังเพ่ิมข้อก ำหนดกำรติดตั้งส ำหรับสถำนที่เฉพำะและบทอ่ืน ๆ ซึ่ง
จะมีผลกระทบกับกำรออกแบบ กำรติดตั้ง และกำรตรวจสอบ ปัจจุบันมำตรฐำนดังกล่ำวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงต้องทรำบรำยละเอียดเพ่ือที่จะได้สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมข้ึนเพ่ือเผยแพร่มำตรฐำนฯดังกล่ำว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจตรงกัน ซึ่งจะสำมำรถประยุกต์ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 

คณะวิทยากร     (จะมีกำรสลับ, เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม) 
 

 นำยลือชัย ทองนิล    ประธำนคณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วสท. พ.ศ. 2554-2556, 2563-2565 
   กรรมกำรสภำวิศวกร  
 ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสำขำไฟฟ้ำ วสท.  
 นำยกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   ประธำนคณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วสท. พ.ศ.2557-2559,  
  กรรมกำรสภำวิศวกร 
 นำยสุธี  ปิ่นไพสิฐ    คณะกรรมกำร วสท.,  
   อดีต ผอ.ส ำนักวิศวกรรมโครงสร้ำงและงำนระบบ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 นำยศิวเวทย์  อัครพันธุ์   กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 ดร.เตชทัต  บูรณะอัศวกุล   ประธำนคณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วสท. พ.ศ.2566-2568  
 นำยกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 นำยบุญถิ่น  เอมย่ำนยำว   กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 
 
 

PDU 18 หน่วย ฟรี หนงัสือมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
เล่มละ 500  บาท 

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


 

ก าหนดการ 
ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น. 
พักรับประทำนอำหำรว่ำงเวลำ 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น. , พักรับประทำนอำหำรกลำงวันเวลำ 12.00-13.00 น. 
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 
08.30-08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50-09.00 น. พิธีเปิด 
 โดย ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล    
  ประธำนคณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ปี พ.ศ.2566-5268 
09.00-12.00 น. บทที่ 2 มำตรฐำนสำยไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 
 บทที่ 6 บริภัณฑ์ไฟฟ้ำ  
  บรรยำยโดย  ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล    
13.00-16.30 น. บทที่ 5 ข้อก ำหนดกำรเดินสำยและวัสดุ 
  บรรยำยโดย นำยลือชัย  ทองนิล      
 
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
09.00-12.00 น. บทที่ 4 กำรต่อลงดิน 
  บรรยำยโดย   ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   
13.00-16.30 น. บทที่ 3  ตัวน ำประธำน สำยป้อน วงจรย่อย 
 บทที่ 8 สถำนที่เฉพำะ  
  บรรยำยโดย   นำยสุธี  ปิ่นไพสิฐ   
 
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
09.00-12.00 น. บทที่ 7 บริเวณอันตรำย 
 บทที่ 9 อำคำรชุด อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
 บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพำะงำน 
  บรรยำยโดย   นำยกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   
13.00-16.30 น. บทที่ 1 นิยำมและข้อก ำหนดทั่วไป 
 บทที่ 12 วงจรไฟฟ้ำช่วยชีวิต 
 บทที่ 13 อำคำรเพ่ือกำรสำธำรณะใต้ผิวดิน 
 บทที่ 14  กำรติดตั้งไฟฟ้ำชั่วครำว 
 บรรยำยโดย  นำยศิวเวทย์ อัครพันธุ์          
   
หมายเหตุ : ก าหนดการ / วิทยากร จะมีการสลับ / เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ:  วสท. ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับผู้ที่ช ำระเงินก่อนเท่ำนั้น หำกกรณีที่นั่งเต็ม จะต้องเลือกเข้ำอบรมในรุ่นต่อไป 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รำมค ำแหง 39 (ซอยเทพลีลำ) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสำร 0-2184-4662 

E-Mail : pinsuwan@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

 

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


รับจ ำกัด 80 ท่ำน 
ให้สิทธ์ิผู้ที่ช ำระเงิน

ก่อนเท่ำนั้น 
 

 
การอบรมเรื่อง  

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2564  
รุ่นท่ี 1/2566 

วันที่ 24-26 มีนาคม 2566 (วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 
ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค  

 
 

ค่าลงทะเบียน 
 
 

ค่าลงทะเบียน  
 รุ่นที่ 1/2566 :  วันที่ 24-26 มีนำคม 2566 

จ่ำยก่อนวันที่ 9 มีค.66 จ่ำยหลังวนัที่ 9 มีค.66 

สมำชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษำ(ปริญญำตรี) 6,500 บำท/คน 7,000 บำท/คน 
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/บุคคลทั่วไป 7,000 บำท/คน 7,500 บำท/คน 

หมายเหตุ:    วสท. ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับผู้ที่ช ำระเงินก่อนเท่ำนั้น ในกรณีที่นั่งเต็ม  

 
 สามารถสมัครได้ทีล่ิงค:์           https://forms.gle/V7sKCTagSQN27kpz5 
 

  
  
 หรือ Scan QR Code ไดท้ี่นี่                     

 
 

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  E-mail :  pinsuwan@eit.or.th  (หรือแนบหลักฐำนกำรโอนเงินในระบบที่สมัคร) 
โดยระบุที่หลักสูตร ชื่อ-นำมสกุลผู้เข้ำอบรม ที่อยู่ส ำหรับออกใบเสร็จ ชื่อผู้รับใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์มำให้ทรำบด้วย   

ผู้ประสำนงำน : คุณนพมำศ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521  
 

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 

 
 

PDU 18 หน่วย 
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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 /  E-mail:  pinsuwan@eit.or.th  
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) 
 

 

แผนที่ โรงแรม เอสซี ปาร์ค 
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