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มาตรฐานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ
Electrical System Inspection for Safety
วันที่จัด รุ่น 37 : วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
ภาพของโรงงานโดนไฟไหม้ต ามข่า วต่า ง ๆ ทุก
ท่า นเห็น เป็น ประจา และในทุก ครั้ง สาเหตุที่เ ราได้ยิน มา
คือ ไฟฟ้า ลัด วงจร สิ่ง ที่ต ามมาคือ ความเสีย หายแทบจะ
ทาให้ โรงงานปิด กิจ การ พนัก งานต้อ งตกงาน ส่ง ผล
กระทบอย่างต่อเนื่องกั บทุก ๆ ส่วนที่เกี่ ย วข้อง
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจ จัย ที่สาคัญในการขับเคลื่อน
เ ศ ร ษฐ กิจ สัง คม แ ล ะ คุณ ภ า พ ชีว ิต แ ต่สิ ่ง ที ่ม า กับ
ประโยชน์ข องพลัง งานไฟฟ้า คือ โทษที่เ กิด จากความไม่รู้
ของผู ้ป ฏิบ ัต ิง าน ความไม่ไ ด้ม าตรฐานของการติด ตั ้ง
ระบบไฟฟ้า และความไม่ ตระหนัก หรือใส่ใจของทุก ระดับ
ทุก คน ในองค์ก ร
สิ่งสาคัญในการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน
และอัน ตรายที ่จ ะเกิด กับ พนัก งานทุก คน คือ การ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อ สร้า งความมั่น ใจและเพื่อ ให้
เกิด ความปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อ ความ
ปลอดภัย ในสถานประกอบการจึงถือเป็นเรื่องสาคัญ ที่ทุก
คนที่ป ฏิบัติง านเกี่ย วกับ ระบบไฟฟ้า ควรจะได้รับ ความรู้
และนาไปถ่า ยทอด สร้า งความตระหนัก ให้เ กิด กับ ทุก ๆ
องค์ก ร
หลัก สูต รนี้จ ัด ขึ้น เพื่อ สนองตอบความต้อ งการ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ และช่างไฟฟ้า
ให้สามารถทาหน้าที่ ได้อย่างมั่นใจ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ทราบถึง อัน ตรายที ่เ กิด จากระบบไฟฟ้า ใน
รูป แบบต่า ง ๆ ขั้น ตอนและวิธีก ารตรวจสอบเพื่อ ความ
ปลอดภัย
2. ทราบวิธีก ารตรวจอย่า งเป็น ระบบด้ว ยการใช้
ระบบ check list แนวทางการแก้ ไข

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท

บุคคลทั่วไป 3,600 + 252 (VAT 7%) = 3,852 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เจ้า หน้า ที ่ค วามปลอดภัย ระดับ วิช าชีพ ผู ้ต รวจความ
ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ของอาคาร ช่า งไฟฟ้า ประจาอาคาร และ
ผู้สนใจทั่วไปโดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ จาเป็น ต้องมีค วามรู้พื้น ฐาน
ทางไฟฟ้า
หัวข้อ การอบรมและสัมมนา
09.00 - 12.15 น.
 ความรู้ทั่วไปเกี่ย วกับไฟฟ้า
o ระบบสายดิน กระแสลัดวงจร และ กระแสรั่ว
ลงดิน
o การเกิดเพลิงไหม้จ ากไฟฟ้าและการป้องกัน
 อันตรายจากไฟฟ้าเกิดได้ทั้งบุคคลและทรัพย์สิน
13.15 – 16.30 น.
 มาตรฐานและแนวทางการตรวจ
 ความรู้เรื่องการวัดทางไฟฟ้า
o การวัดแรงดันไฟฟ้า
o การทดสอบแรงดันไฟฟ้า
o การวัดกระแสไฟฟ้า
o การวัดความต้านทานต่อลงดิน
o การวัดฉนวนไฟฟ้า
 การตรวจระบบการเดินสายและอุปกรณ์
 checklist การตรวจระบบไฟฟ้า
 กฎหมายที่เกี่ย วข้องกั บความปลอดภัย

วิทยากร
คุณทองศุกร์ วงศ์โสภา
หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

