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การอบรมเรื่อง

การออกแบบระบบดับเพลิงส�ำหรับคลังสินค้า
และระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(วันเสาร์ - วันอาทิตย์ )
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.eit.or.th

นั้น

การอบรมเรื่อง
การออกแบบระบบดับเพลิงส�ำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ( วันเสาร์ - วันอาทิตย์ )
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปจะมีห้องส�ำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จ
เรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อ
เพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด หาก
เกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและ
ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน�้ำส�ำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อก�ำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคาร
ที่ใช้งานทั่วไป
ส�ำหรับระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดก็เป็นระบบดับเพลิงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการออกแบบและติดตั้งในห้องเก็บเอกสารส�ำคัญ และห้องคอมพิวเตอร์ เช่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ฯลฯ เป็นต้น
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน�้ำ
ส�ำหรับอาคารคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิงขึ้นเพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เป็นการเสริมความรู้และผู้เข้าอบรมสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม
1.  นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม
พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
2.  ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่ง
ก�ำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50
ของลูกจ้างทั้งหมด
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
วิทยากร : คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารอ้างอิง : มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท. , NFPA 13 และ NFPA 2001
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ก�ำหนดการ
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา 09.00-16.00 น.

นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน
Commodity Classification
Type of Storage rack
การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler
ส�ำหรับ Commodity ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต
การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler
ส�ำหรับ Commodity ที่ความสูงมากกว่า 25 ฟุต
การออกแบบ Large Drop and ESFR Sprinkler

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา 09.00-12.00 น.		
นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน
ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง
(Clean Agent fire  extinguishing )
ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของ
สารสะอาดดับเพลิงและการทดสอบ
การออกแบบและการเลือกประเภทของสารสะอาดดับเพลิง
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Workshop ระบบ Clean Agent และ sprinkler for
warehouse
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เลขที่ 487 ซ.รามค�ำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 510 วิชาการและโครงการ  โทรสาร 0-2319-2710-1 E-mail : runglawan@eit.or.th
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ใบสมัคร การอบรมเรื่อง
การออกแบบระบบดับเพลิงส�ำหรับคลังสินค้า และระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่สมาชิก วสท.
เลขที่สมาชิก สภาวิศวกร
โทรศัพท์มือถือ
E-mail:
หน่วยงาน/บริษัท
เลขที่
อาคาร
ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงานโดย
โทรศัพท์
E-mail:
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี
r ส�ำนักงานใหญ่ r สาขา 
( ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม
ค่าลงทะเบียน จะได้รับวุฒิบัตร, วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )
ประเภทสมาชิก
   จ่ายภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จ่ายหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สมาชิก วสท.
¦ 4,500 บาท
¦ 5,000 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป
¦ 5,000 บาท
¦ 5,500 บาท
หมายเหตุ : วสท. ได้รบั ยกเว้นการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยร้อยละ 3 ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% อัตรารวมค่าเอกสาร และอาหารว่าง น�ำ้ ชา กาแฟ กรณีที่
เรียนไม่ 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเว้นการออกวุฒบิ ตั รรับรอง ส�ำหรับผูเ้ ข้าอบรมทีช่ ำ� ระค่าลงทะเบียนในราคา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทัว่ ไป
ท่านจะได้สทิ ธิป์ ระโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (ส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกร หรือ ส�ำเนาวุฒกิ ารศึกษา) เพือ่ แจ้งความจ�ำนงในการใช้สทิ ธิโ์ ดยสมบูรณ์ ภายในวันทีจ่ ดั อบรมเท่านัน้
***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

                        

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำ�นวน
2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำ�ระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา  ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
**แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การช�ำระเงิน
¦ เงินสด ชำ�ระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
¦ เช็คสั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
¦ โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์  ชือ่ บัญชี “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา 
เลขบัญชี 140-2-30221-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
เลขบัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์
เลขบัญชี 162-0-09914-4
กรณีโอนเงินเกรุณาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย
โทรสาร 0-2319-2710-1 email: eit@eit.or.th

