
การอบรมเร่ือง  การออกแบบการแบงสวนอาคาร (Fire Compartment)
วันเสารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ
หลักการและเหตผุล

ดวยทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารในอนาคตใกลนี้ จะมีขอกําหนดเร่ืองการทํา Fire Compartment มากข้ึน
รวมทั้งการออกแบบอาคารสมัยใหมหลายโครงการไดเร่ิมมีการออกแบบอาคารใหมี Fire Compartment มากข้ึน เพื่อ
ควบคุมและจํากัดเพลิงไหมใหลุกลามไดอยูในวงจํากัด รวมทั้งการแพรกระจายควันไฟดวย ในการอบรมนี้จะอางอิงขอกําหนด
และวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE SAFETY CODE ผูเขาอบรมจะทราบวาบริเวณหรือสถานที่ใดในอาคารจะตอง
ออกแบบใหมีผนังทนไฟ ผนังก้ันควันไฟ พื้นโครงสรางอาคาร โครงหลังคา เสา และคานตองทนไฟไดก่ีชั่วโมง รวมทั้ง วิธีการ
ทดสอบอัตราการทนไฟ การออกแบบ Fire Compartment เพื่อการหนีไฟ สรางพื้นที่หลบภัย หรือ Refuge Area สําหรับคน
พิการ หรือผูปวยในอาคารโรงพยาบาล รวมทั้งการชวยเหลือและบรรเทาภัยโดยพนักงานดับเพลิง
ผูที่ควรเขารับการอบรม

สถาปนิก วิศวกร ที่ทํางานออกแบบ ควบคุมงานกอสราง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการกอสราง
วิทยากร : นายพิชญะ จันทรานุวัฒน บริษัท ฟวชัน่ คอนซัลแตนท จาํกัด
กําหนดการ

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-16.30 น. บรรยาย
เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น. พักดื่ม ชา กาแฟ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หัวขอบรรยาย
1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของ Fire Compartment
2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหมในอาคารที่ไมมี Fire Compartment
3. ขอกําหนดของ Fire Compartment ในอาคาร
4. โครงสรางหลักอาคารเพื่อทํา Fire Compartment และสัมพันธกับขนาดของอาคาร
5. สถานที่ที่ตองออกแบบใหมีการแบงสวนอาคารหรือ Fire Compartment
6. Fire Compartment ในอาคารพักอาศัยรวม เชน โรงแรม อพารตเมนต คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เปนตน
7. Fire Compartment ในอาคารศูนยการคา อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
8. การออกแบบ Fire/Smoke Door and Window สําหรับ Fire Compartment
9. การออกแบบ Fire/Smoke Damper สําหรับทอลมที่ผาน Fire Compartment
10. การออกแบบ Fire/Smoke Curtain สําหรับ Fire Compartment
11. การออกแบบ Fire Stop System สําหรับ Fire Compartment
12. การทดสอบและตรวจสอบอุปกรณสําหรับ Fire Compartment

ติดตอสอบถามไดท่ี คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 510 โทรสาร 02-319 2710-1
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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 จายภายในวันที่ 26 ก.ค. 61 จายหลังวันที่ 26 ก.ค. 61
สมาชิก วสท.  2500 บาท  3000 บาท
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป  3000 บาท  3500 บาท
หมายเหตุ :    1. วสท. ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ทีจ่ายรอยละ 3 ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

2. อัตรารวมคาเอกสาร และอาหารวาง น้ําชา  กาแฟ
3. กรณีที่เรียนไม 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเวนการออกวุฒิบัตรรับรอง
4. สําหรับผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในราคา ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ/บุคคลทั่วไป ทานจะไดสิทธิป์ระโยชนในการเปนสมาชิก วสท. 1
ป (ฟรี) โดยทานตองเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกร หรือ สําเนา
วุฒิการศึกษา) เพื่อแจงความจาํนงในการใชสิทธิ์โดยสมบูรณ ภายในวันทีจ่ัดอบรมเทานั้น

***ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน ทัง้ในและตางประเทศและไดชาํระเงินคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังน้ี
กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจาํนวน
 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 เลขท่ีบัญชี 040-2-30221-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขท่ีบัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควร เลขท่ีบัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรณุาสงแฟกซสลิปในการโอนเงินพรอมระบุช่ือผูเขารวมงาน และช่ืองาน พรอมท่ีอยูในการออกใบเสรจ็รับเงินดวย
โทรสาร 0-23192710-1 E-mail: runglawan@eit.or.th


