


บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จำ�กดั เร�คือ
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นง�นออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้� ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้� แรงต่ำ�-แรงสูง ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้�  
รบัเหม�ระบบไฟฟ�้ ออกแบบระบบไฟฟ�้อ�ค�ร รบัทำ�ตูส้วติซ์
บอร์ด ติดตั้งระบบไฟฟ้�โรงง�น ปรับปรุงระบบไฟฟ้�

ดว้ยก�รรวมตวักนัของทมีง�นด�้นบรหิ�รจดัก�รและทมี
วศิวกรม�กคว�มส�ม�รถ รวมถงึมปีระสบก�รณค์ว�มชำ�น�ญ
ในง�นออกแบบพร้อมง�นติดตั้งโดยตรงเก่ียวกับง�นด้�น
วิศวกรรมใน ระบบส�ธ�รณูปโภค ของโรงง�นอุตส�หกรรม
ครบวงจร เร�มีคว�มต้ังใจเป็นอย่�งยิ่งในก�รทำ�ง�นภ�ยใต้
แนวคิดของก�รออกแบบที่ดี มีประสิทธิภ�พสูง โดยเลือก
เทคโนโลย่ีให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น และเน้นใช้ต้นทุนต่ำ�เพ่ือ
มุ่งหวังก�รประหยัดและเพิ่มกำ�ไรเพื่อตอบสนองต�มคว�ม
ต้องก�รของท�งลูกค้� เร�พร้อมยินดีให้คำ�ปรึกษ� และดูแล
บริก�รหลังก�รข�ย หลังจ�กส่งมอบง�นเป็นที่พอใจให้แก่
ลูกค้�ทุกท่�น

“ทุ่มเทในการทำางานยึดม่ันในวิชาชีพท้ัง
ประสบการณ์ ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม 

โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
และสังคมตลอดไป”

“Dedicated to working
Cherish the profession and experience

Knowledge along with virtue
with responsibility to customers and 

society forever.”

คุณศราวุธ จันทร์ศรี
Mr. Sarawut Chansri

กรรมการผู้จัดการ
Chief Executive Officer

Technical System Engineering Co., Ltd. is a design  
and installation specialist of electrical systems, 
low-high-voltage transformers, electrical control 
cabinets, building electrical systems, switchboard 
cabinets, and factory electrical systems.

We are a management team and a talented 
engineers team who have experience and expertise  
in the design and installation of industrial  
utilities. We are committed to working under 
the concept of good design and high efficiency 
by choosing the right technology with low cost 
to increase profits to meet the needs of our  
customers. 
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โรงง�นอุตส�หกรรมมีก�รใช้ง�นไฟฟ้�ในปริม�ณม�ก เพร�ะมีกระบวนก�ร
ก�รผลติต�่งๆ ของเครือ่งจกัร และกระบวนก�รอืน่ๆ ซึง่ก�รออกแบบระบบไฟฟ�้
ในโรงง�นก็ต้องคำ�นึงถึงปัจจัยต่�ง ดังนี้
-ขน�ดของโรงง�น และกำ�ลังไฟฟ้�ที่ต้องใช้
-ลักษณะของอุตส�หกรรม รูปแบบกระบวนก�รผลิต
-ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ ใช้ในโรงง�น
-ที่ตั้งของโรงง�นและแหล่งจ่�ยไฟ
ก�รป้องกันปัญห�ที่จะเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้�โรงง�น
1.ผู้ใช้ง�นหรือดูแลระบบไฟฟ้�ต้องศึกษ�ห�คว�มรู้
และทำ�คว�มเข้�ใจในระบบไฟฟ้�
2.ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ ได้รับม�ตรฐ�น
3.ควรมีช่�งเทคนิคไฟฟ้�ประจำ�โรงง�นและต้องมี
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถในระดับหนึ่งเพื่อดูแลตรวจ
สอบระบบไฟฟ้�ในโรงง�น
4.ควรมีก�รประส�นง�นระหว่�งฝ่�ยผลิตและฝ่�ย
ซ่อมบำ�รุงไฟฟ้�ให้ชัดเจนเพื่อคว�มรวดเร็วเมื่อ
เกิดเหตุ
5.โรงง�นอุตส�หกรรมจะต้องมีก�รตรวจสอบระบบไฟฟ้�โรงง�นอยู่เป็นประจำ�
6.ควรมีก�รซ่อมบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�โรงง�นประจำ�ปีทุกๆ ปี เพื่อลดปัญห�ที่
เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้�โรงง�น

Factories consume large amounts of electricity because of their 
production processes, so when designing an electrical system in 
the factory, these factors must be considered:
- The size of the factory and the power it required
- your industrial characteristics and production process.

- Types of your electrical equipment.
- Location of the factory and power supply

How to prevent problems with the factory 
electrical system?
1.The technicians or users must understand the 
electrical system.
2.Use quality electrical equipment.
3.There should be skilled electrical technicians 
in the factory to monitor the electrical system 
in the factory.
4.There should be clear coordination between 
the production department and the maintenance 
department when an accident occurs.
5.The factories must undergo regular electrical 

system inspections.
6.There should be annual maintenance on the  
factory’s electrical system.

การเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน

6 วิธีป้องกัน
SIX WAYS TO PREVENT ISSUES 

IN FACTORY ELECTRICAL SYSTEMS

We are ready to give advice  
and after-sales service after 
delivering satisfactory work to 
all customers.
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ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

อุปกรณ์สำาคัญในระบบไฟฟ้า

ทำาไมจึงต้องตรวจสอบ

คุณภาพของระบบไฟฟ้าโรงงาน

THE IMPORTANCE OF FACTORY 

ELECTRICAL INSPECTION

ELECTRICAL CONTROL 

CABINET, CRUCIAL EQUIPMENT 

IN THE ELECTRICAL SYSTEM

ตู้ควบคุมไฟฟ้� เป็นตู้แหล่งรวม
ไฟฟ้�อันเป็นแผงจ่�ยไฟขน�ดใหญ่
เป็นที่นิยมใช้กันอย่�งแพร่หล�ยกับ
อุตส�หกรรมกล�งถงึขน�ดใหญ่ สำ�หรบั
ก�รติดต้ังจะติดต้ังต�มลักษณะของ
อ�ค�รและรูปแบบก�รว�งระบบไฟฟ้�
เพื่อสร้�งคว�มปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้�
ภ�ยในอ�ค�ร จึงเป็นที่ เรียกกันว่ � 
ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้�

โครงตู้สวิทซ์บอร์ด ทำ�ม�จ�กเเผ่นโลหะ
ประกอบเป็นโครงตู้ ซึ่งอ�จเปิดได้เฉพ�ะด้�นหน้� หรือเปิดได้ทุกด้�นขึ้นอยู่กับ
ก�รออกเเบบโดยมีคุณสมบัติที่สำ�คัญคือ
1.คุณสมบัติท�งกล คือรับเเรงท�งกลจ�กภ�ยนอกได้เพียงพอต่อก�รใช้ง�น ทั้ง
ภ�วะปกติ เเละไม่ปกติได้
2.คุณสมบัติท�งคว�มร้อน คือทนคว�มร้อนจ�กสภ�พเเวดล้อม คว�มผิดปกติ
ในระบบเเละอ�ร์กจ�กก�รลัดวงจร
3.คุณสมบตัติอ่ก�รกดักรอ่น คอืส�ม�รถทนก�รกดักรอ่นจ�กคว�มชืน้เเละส�รเคม ี
รวมทั้งผลกระทบจ�กสิ่งต่�งๆ ภ�ยนอกได้

ร ะบบไฟฟ้ � เป็นหนึ่ งร ะบบ ท่ีสำ � คัญม�กสำ �ห รับ โรงง�น
อุตส�หกรรม เนื่องจ�กโรงง�นอุตส�หกรรมมีก�รขับเคลื่อนด้วย
เครื่องจักรมีก�รใช้กระแสไฟฟ้�เป็นพลังง�นหลัก เพร�ะด้วย
กระบวนก�รผลิตที่ต้องทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง ผลิตสินค้�ให้ได้ต�ม
เป้�และตรงต�มเวล� จึงจำ�เป็นต้องได้รับก�รตรวจสอบคุณภ�พ
อย่�งสม่ำ�เสมอ เพร�ะห�กระบบไฟฟ้�เกิดปัญห�หรือขัดข้อง อ�จ
จะทำ�ให้เกิดอันตร�ยและส่งผลอย่�งรวดเร็วกับชีวิตและทรัพย์สินได้ 
นอกจ�กนี้ยังช่วยลดก�รใช้ไฟฟ้�ในกระบวนก�รผลิต ทำ�ให้ต้นทุนใน
ก�รผลิตต่ำ�ลง และเป็นก�รช่วยประหยัดพลังง�นอีกท�งหนึ่ง

- ผู้ใช้ง�นและผู้เกี่ยวข้องมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในระบบไฟฟ้� และ
ผังโรงง�น
- มีช่�งเทคนิคไฟฟ้�ประจำ�โรงง�น ที่มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรื่อง
ของระบบไฟฟ้�เป็นอย่�งดี ส�ม�รถตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้�เบื้องต้นได้
- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ ได้ม�ตรฐ�น และเลือกใช้บริก�รผู้ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้�ที่มีประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญ
- มีก�รตรวจสอบและบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�โรงง�นทุกๆ ปี
- ควรประส�นง�นระหว่�งฝ่�ยผลิตและฝ่�ยซ่อมบำ�รุงไฟฟ้�อย่�ง
ชัดเจน

The electrical system is one of the most crucial systems  
for a factory, the factory is driven by a machine 
that uses electric power for the production process  
continuously. Therefore, the factory’s electrical  
system needs regular inspection. If the power system 
has a problem or a failure, it may cause danger and 
affect life and property. It also reduces the use of 
electricity in the production process, resulting in lower 
production costs.
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The electrical control  
cabinet is a large power  
distribution cabinet. It is widely 
used in medium to large  
industries. It will be installed  
according to the characteristics  
of the building and the  
electrical system design to 
create safety for the electrical 
users inside the building.
The switchboard frame is 

made of sheet metal. The cabinet door may open only at the front or 
open on all sides. The key features of the switchboard are
1. Resistant to external mechanical forces in both normal and abnormal 
conditions.
2. Resistant to heat from environmental conditions, system malfunctions, 
and arcs from short circuits.
3. Resistant to corrosion from moisture and chemicals.

วิธีก�รป้องกันไม่ให้เกิดปัญห�ในระบบไฟฟ้�โรงง�น



ปัจจบุนัมขี�่วเก่ียวกับเหตเุพลงิไหมม้�ใหเ้หน็อยูบ่อ่ยครัง้ ระบบ
ดับเพลิงจึงเป็นอีกหนึ่งอย่�งที่สำ�คัญม�กโดยเฉพ�ะต�มโรงง�น
อ�ค�ร โรงแรม หรือต�มหอพักต่�ง ๆ เป็นต้น ซึ่งติดตั้งระบบ 
ดบัเพลงิจะช่วยปอ้งกันก�รสญูเสียจ�กอคัคภียัทีเ่กดิข้ึน และเพือ่ให้
เกดิคว�มเสยีห�ยใหน้อ้ยทีส่ดุ ดังนัน้ก�รตดิตัง้ระบบดบัเพลิงจงึเปน็ 
คำ�ตอบในก�รป้องกัน และรับมือจ�กเหตุเพลิงไหม้ได้

ข้อดีของ ระบบดับเพลิง
- ป้องกันก�รเกิดคว�มเสียห�ยได้ม�กขึ้น
- ทำ�ง�นได้อัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้
- ป้องกันอันตร�ยครอบคลุมพื้นที่ทั่วถึง
- ลดคว�มร้อนและดับเพลิงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
- ลดคว�มเสียห�ยรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

อุปกรณ์สำ�หรับป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน
2. อุปกรณ์ตรวจจับคว�มร้อน  
3. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง 

The fire suppression system is a 
crucial system for any building. Install-
ing a fire suppression system will help 
prevent or reduce fire losses. Therefore, 
installing a fire suppression system can 
be the answer to fire incidents 

ระบบท่อในโรงง�นอุตส�หกรรมมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กเพร�ะระบบท่อเป็น
เส้นท�งในก�รลำ�เลียงหรือขนส่งของไหล ของเหลว หรือส่ิงต่�งๆ ไปยังส่วน
ต่�งๆ ของโรงง�น เพร�ะฉะนั้นควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบและว�งระบบ
ท่อในโรงง�นอุตส�หกรรม เพร�ะห�กไม่ได้ม�ตรฐ�นอ�จส่งผลกระทบในส่วน
ต่�งๆ ได้ ทำ�ให้สูญเสียค่�ใช้จ่�ยม�กขึ้น และอ�จเป็นส�เหตุให้เกิดคว�มเสียห�ย
อย่�งรุนแรงต�มม�

องค์ประกอบของระบบท่อในโรงง�นอุตส�หกรรมจะมีองค์ประกอบพื้นฐ�น
อยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที่เป็นตัวกล�งในก�รขนถ่�ยของไหล ว�ล์วที่ ใช้ควบคุม
ก�รขนของไหล สว่นสดุท�้ยคอืปัม๊หรอืคอมเพรสเซอรท์ี่ใชข้บัของไหลใหเ้คลือ่น
ไปต�มท่อ เพร�ะฉะนั้นผู้ที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับระบบท่อจะต้องมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ
ในองค์ประกอบที่สำ�คัญของระบบท่อ เพร�ะจะทำ�ให้ก�รออกแบบว�งระบบท่อ  
ก�รติดตั้ง และก�รใช้ง�นเกิดประสิทธิภ�พ ปลอดภัยและประหยัดค่�ใช้จ่�ย

Pipelines are crucial to the factory because pipelines are a 
route for transporting liquids and fluids to different factory parts. 
Therefore, it is necessary to emphasize the design and installation 
of piping systems in the factory. If the system does not meet the 
standards, it may affect the parts, causing losses and possibly 
severe damage.

There are three essential components in an industrial piping system:
Pipes are the medium for transferring fluids.
Valves can control the flow of fluid.
The last part is the pump or compressor that drives the flow down 
the pipe.
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ทำาไมโรงงานอุตสาหกรรม

ต้องมีระบบดับเพลิง

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

สำาคัญอย่างไร

THE IMPORTANCE OF PIPING 

SYSTEMS TO THE FACTORY

WHY DOES THE FACTORY NEED 

A FIRE SUPPRESSION SYSTEM?
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The fire protection system equipment. 
1. Smoke detector
2. Heat detector
3. Flame detector


