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หลักการและเหตุผล
ระบบไฟฟาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับสถานประกอบการทางดานธุรกิจและโรงงานอุสาหกรรม 

เนื่องจากกระบวนงานทั้งหลายของธุรกิจดังกลาวข้ึนอยูกับการทํางานของอุปกรณไฟฟา โดยอุปกรณไฟฟาจํานวนมาก
ในสถานประกอบการหรือโรงงานสามารถกลายเปนสิ่งอันตรายตอการปฏิบัติงาน สามารถเปนเหตุแหงการสูญเสียท้ังชีวิต
และทรัพยสินหากปราศจากความตระหนักถึงความปลอดภัย และไมไดรับการฝกอบรมถึงวิธีการการปองกันภัยในขณะ
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง 

สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - 
Thailand Chapter ไดเลง็เหน็ถงึความสําคญัเกีย่วกบัความปลอดภยัของการปฏบิติังานในระบบไฟฟาสาํหรบัสถานประกอบการธรุกจิ
และโรงงานอุตสาหกรรม จึงจดัการสมัมนาเชงิวชิาการเรือ่ง “ความปลอดภยัทางไฟฟาในสถานประกอบการธรุกิจและโรงงานอตุสาหกรรม 
(Electrical Safety in the Commercial and Industrial Workplace)” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูผลิตอุปกรณ ผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเปนผูมีความรูและ
ประสบการณในเรื่องของศาสตรทางดานไฟฟาเพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน

กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร วิศวกร และชางเทคนิค 

ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจ
และโรงงาน

2. ผูรับเหมาหรือผูรับจางออกแบบ ติดตั้งและบํารุง
รักษาระบบไฟฟาสําหรับสถานประกอบการธุรกิจ

และโรงงาน
3. วิศวกรโครงการ เจาหนาที่ความปลอดภัย 

ผูผลิตและจําหนายอุปกรณไฟฟา 
และผูที่สนใจทั่วไป

กำ หนดการสัมมนา

วัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับอันตรายและความเส่ียงในขณะปฏิบัติงาน 

กับอุปกรณไฟฟาที่มีการจายกระแสไฟฟาอยู การวิเคราะหผลกระทบของการอารคทางไฟฟาและ
การระเบดิจากอารก รวมถงึมาตรการปองกนั การวางแผน ประเมนิ บรหิาร และควบคมุความเสีย่ง 
และข้ันตอนการปฏบิตังิานใหปลอดภยัตามหลักการของมาตรฐานสากลและกฎหมายทีเ่กีย่วของ 
อันสงผลใหผูปฏิบัติงานปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากอันตรายทางไฟฟา 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปด
 โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค   
  รองประธานกรรมการ และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนา โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนา
  กิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter

Session 1   การออกแบบระบบไฟฟาเพื่อความปลอดภัย
08.45 - 10.30 น. การออกแบบระบบไฟฟาเพื่อความปลอดภัยสําหรับสถานประกอบการธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม 
 โดย รศ.ธนบูรณ ศศิภานุเดช วิศวกรที่ปรึกษางานบํารุงรักษาระบบไฟฟา รถไฟฟามหานคร บริษัท ซีเมนต จํากัด
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

Session 2   ความรูและมาตรฐานดานความปลอดภัยทางไฟฟา
10.45 - 12.15 น. อันตรายจากไฟฟา Electrical Shock, Arc Flash, Arc Blast: สาเหตุ ผลกระทบ อาการบาดเจ็บ และความสูญเสีย
 โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา 
  การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. ขอกาํหนดดานความปลอดภยัทางไฟฟาในสถานท่ีทํางานตามมาตรฐาน: NFPA 70E และ EIT Standard 022011-14 
 และการปฏิบัติงานกับอุปกรณและสวนประกอบขณะจายไฟฟาใหปลอดภัย
 โดย คณุกฤษณ สจุรติพงศ วศิวกรไฟฟา 8 กองมาตรฐานความปลอดภยั ฝายความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอม
  การไฟฟานครหลวง
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง

Session 3   การวิเคราะหอันตรายจากการอารคทางไฟฟา (Arc Flash Hazard Analysis) 
15.00 - 16.45 น. การวิเคราะหอันตรายจากการอารคทางไฟฟาตาม IEEE Std.1584-2002 และการคํานวณการอารคทางไฟฟา 
 (Arc Flash Calculations) เพื่อกําหนดมาตรการปองกัน
 โดย ดร.ชาญณรงค บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



กำ หนดการสัมมนาวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

Session 4   การศึกษาอันตรายจากการอารคทางไฟฟาโดยคอมพิวเตอร
08.45 - 10.00 น. การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรศึกษาอันตรายจากการอารคทางไฟฟา 
 โดย คุณวิโรจน บัวคลี่ รองผูอํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค                
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง

Session 5  การลดอันตรายจากการอารคทางไฟฟา (Arc Flash Hazard Mitigation)
10.15 - 11.15 น. การเลือกใชงานอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE)
 โดย คุณรพีพงศ อึ๊งประเสริฐ General Manager, MARC (Thailand) Co., Ltd.               
11.15 - 12.30 น. ระยะเขาใกลใหปลอดภยัจากการอารคทางไฟฟา (Arc Flash Boundaries) และปายเตอืนอนัตรายจากการอารคทางไฟฟา 
 (Warning Labels) 
 โดย คุณวัลลภา ถิรพร วิศวกรระดับ 8 กองวิศวกรรมไฟฟา ฝายวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุม 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 6   การปองกนัอปุกรณไฟฟาและการตั้งคาและประสานการทำ งานของอปุกรณปองกนักระแสเกิน
13.30 - 15.00 น. กระแสลัดวงจร การปองกัน และการประเมินอุปกรณปองกระแสเกิน: สําหรับหมอแปลง สายตัวนํา มอเตอร 
 และเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 โดย คุณรพีพงศ อึ๊งประเสริฐ General Manager, MARC (Thailand) Co., Ltd.                
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.30 น. การประสานการทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกิน (Protective Devices Time Current Coordination) 
 เพื่อลดผลกระทบจากอารคทางไฟฟา
 โดย คุณรพีพงศ อึ๊งประเสริฐ General Manager, MARC (Thailand) Co., Ltd.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

Session 7   กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางไฟฟา
08.45 - 10.00 น. กฎหมายดานความปลอดภยัเกีย่วกบัระบบไฟฟาของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและกรมสวสัดกิารและคุมครอง
 แรงงาน    
 โดย คุณบุญถิ่น เอมยานยาว ผูอํานวยการกองมาตรฐานความปลอดภัย 
  ฝายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การไฟฟานครหลวง
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง

Session 8   หลักการปฏิบัติงานใหปลอดภัย
10.15 - 12.00 น. การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในบริเวณอันตราย (Hazardous Area) ตามมาตรฐาน NEC, IEC, ATEX
 โดย รศ.ธนบรูณ ศศิภานเุดช  วศิวกรท่ีปรกึษา งานบาํรงุรกัษาระบบไฟฟา รถไฟฟามหานคร บรษิทั ซเีมนต จาํกดั
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การประเมิน บริหาร และควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายทางไฟฟาในสถานประกอบการธุรกิจ 
 และโรงงานอุตสาหกรรม  
 โดย ดร.สุรสิทธิ์ พลพันธ ผูชวยผูอํานวยการกองมาตรฐานความปลอดภัย 
 ฝายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การไฟฟานครหลวง
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง

Session 9 การปฐมพยาบาล
        15.00 - 16.30 น.    การชวยชีวิตผูไดรับบาดเจ็บโดยเทคนิค Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) พรอมกับการสาธิต    
         โดย พญ.มณฑิรา ลิ้มรุงยืนยง ผูชวยหัวหนากองบริหารการแพทย ฝายการแพทย
         โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 
                  16.30 น.    ปดการสัมมนา
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● 
 คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท

บริษัทและบุคคลทั่วไป  คาลงทะเบียน ทานละ 8,000 บาท + VAT 560 = 8,560 บาท
อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%

●  

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด”
   ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4

*** กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***   

กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

***มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (PDU) ตามที่สภาวิศวกรใหการรับรอง จำนวน 18 PDUs

***ระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีและสถานประกอบการ เนื่องจากเปนขอมูลสำคัญใชระบุออกใบเสร็จ

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี 13 หลัก

สำนักงานใหญ
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ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

การชำระเงิน

ความปลอดภัยทางไฟฟาในสถานประกอบการธุรกิจ
และโรงงานอุตสาหกรรม

รับจำนวน
จำกัด

ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งไดที่ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด
(ผูไดรับการมอบหมายจากสมาคมฯ ในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน) 

55/70 หมูบานสินบดีพารค 4 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ผูเสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สำนักงานใหญ)
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ลงทะเบียน online : www.pen-th.com
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