การอบรมเรื่อง การออกแบบเสนทางหนีไฟและการคํานวณเวลาการอพยพ
วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หลักการและเหตุผล
ดวยทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารในอนาคตใกลนี้ จะมีขอกําหนดเรื่องเสนทางหนีไฟที่ซับซอนมากขึ้น เพื่อทํา
ใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชอาคาร ในการอบรมนี้จะอางอิงขอกําหนดและวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE
SAFETY CODE ผูเขาอบรมจะทราบวาวิธีการกําหนดเสนทางหนีไฟ ขีดความสามารถในการหนีไฟ ระยะทางหนีไฟ ระยะทาง
ตัน ระยะทางบังคับ ที่ตั้งและจํานวนทางหนีไฟ จุดปลอยออก จุดรวมพล ทางลาด ตัวล็อกประตู ลักษณะบันไดและประตูแบบ
ตางๆ ราวจับ และราวกันตก รวมทั้งวิธีการคํานวณการอพยพ และพฤติกรรมของมนุษยในอาคารที่เกิดเพลิงไหม
ผูที่ควรเขารับการอบรม
สถาปนิก วิศวกร ที่ทํางานออกแบบ ควบคุมงานกอสราง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการกอสราง
วิทยากร : นายพิชญะ จันทรานุวัฒน บริษัท ฟวชัน่ ไฟร เซฟตี้ จํากัด
หัวขอบรรยาย
1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของเสนทางหนีไฟ Means of Egress
2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหมจากความบกพรองของเสนทางหนีไฟ
3. หลักการออกแบบเสนทางหนีไฟในอาคาร
4. ระยะทางบังคับ ระยะทางตัน และระยะทางหนีไฟ
5. ขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ (ความกวางของเสนทาง)
6. เสนทางหนีไฟ ในอาคารพักอาศัยรวม เชน โรงแรม อพารตเมนต คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เปนตน
7. เสนทางหนีไฟ ในอาคารศูนยการคา อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
8. ขอกําหนดบานประตู ตัวล็อก และอุปกรณประกอบ
9. ขอกําหนดบันได ราวจับ ราวกันตก และปายแสดง
10. ทางลาด และเสนทางหนีไฟสําหรับคนพิการ
11. การใชลิฟตในการอพยพออกจากอาคาร
12. การใชวัสดุตกแตงผิวบนเสนทางหนีไฟ
13. แสงสวางบนเสนทางหนีไฟ และปายสัญลักษณ
14. การคํานวณการอพยพ และพฤติกรรมมนุษยในอาคารเพลิงไหม
15. ขอกําหนดเรื่องจุดรวมพล

สนใจติดตอรายละเอียดไดที่ คุณรุงลาวรรณ สทานภพ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 510 โทรสาร 02-319 2710-1

การอบรมเรื่อง การออกแบบเสนทางหนีไฟและการคํานวณเวลาการอพยพ
วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ชื่อ – นามสกุล ......................................เลขที่สมาชิก วสท. ...........................เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร..........................
หนวยงาน (บริษทั / บาน).................................................................................................................................................
เลขที่อาคาร....................................... ชั้น ..............หมู................ซอย...........................ถนน........................................
ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท...........................มือถือ..............................โทรสาร..................................E-mail ..............................................
ชื่อผูประสานงาน.............................................โทรศัพท (ผูประสานงาน)…………………………………….............................
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี .............................................. สํานักงานใหญ  สาขา.................................................
ประเภทสมาชิก
สมาชิก วสท.
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป

จายภายในวันที่ 26 ก.ค. 61
 2500 บาท
 3000 บาท

จายหลังวันที่ 26 ก.ค. 61
 3000 บาท
 3500 บาท

หมายเหตุ : 1. วสท. ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ทีจ่ ายรอยละ 3 ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
2. อัตรารวมคาเอกสาร และอาหารวาง น้ําชา กาแฟ
3. กรณีที่เรียนไม 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเวนการออกวุฒิบัตรรับรอง
4. สําหรับผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในราคา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ทานจะไดสิทธิป์ ระโยชนในการเปนสมาชิก
วสท. 1 ป (ฟรี) โดยทานตองเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ สําเนาวุฒิ
การศึกษา) เพื่อแจงความจํานงในการใชสิทธิ์โดยสมบูรณ ภายในวันที่จัดอบรมเทานั้น
***ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัง้ ในและตางประเทศและไดชาํ ระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้

แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน

แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน

แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
**แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน
หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

การชําระเงิน
 เงินสด หรือเช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 โอนเงินเขาบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา
เลขที่บัญชี 140-2-30221-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควร
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4
(กรณีโอนเงินกรุณาสงแฟกซสลิปในการโอนเงินพรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน และชื่องาน พรอมที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงินดวย
โทรสาร 0-23192710-1 E-mail : runglawan@eit.or.th

