
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

*** รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 40 ท่าน ***

*** อบรมและปฏิบัติจริง ***

PDU : 9 หน่วย

www.eit.or.th

รุ่นที่ 11
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง 

      (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ)

จัดโดย 
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับ  สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมชั้น  4 อาคาร วสท. ซอยรามคำาแหง 39 
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หลักการและเหตุผล

	 ระบบเครือ่งสบูน�ำ้ดบัเพลงิ	(Fire	Pump)	เป็นส่วนหนึง่ของอำคำรโรงงำน,อำคำรสงูและอำคำร
บำงประเภท	ซึ่งผู้ตรวจสอบอำคำร	และผู้ดูแลอำคำรจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบและซ่อม
บ�ำรุงรักษำ	แต่เนื่องจำกอุปกรณ์ส่วนประกอบ	กำรตรวจสอบระบบเครื่องสูบน�้ำดับเพลิง	(Fire	Pump)	
ของผูต้รวจสอบอำคำรส่วนใหญ่จะตรวจดจูำกรำยงำนกำรซ่อมบ�ำรงุและกำรทดสอบว่ำมกีำรซ่อมบ�ำรงุ
และทดสอบตำมระยะเวลำหรือไม่	 แต่ผู้ตรวจสอบอำคำรและผู้ดูแลอำคำรควรมีควำมเข้ำใจกฎหมำย
และมำตรฐำนที่เกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน�้ำดับเพลิง	(Fire	Pump)	องค์ประกอบของระบบ	Fire	Pump	
แนวทำงกำรตรวจสอบระบบ	Fire	Pump	และรูปแบบรำยงำนกำรตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ตรวจสอบและดูแลบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องสูบน�้ำดับเพลิง	(Fire	Pump)	
	 ด้วยเหตุนี้	 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 (วสท.)	 ร่วมกับ	
สมำคมผู้ตรวจสอบและบริหำรควำมปลอดภัยอำคำร	 (ตปอ.)	 ได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	
กำรตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน�้ำดับเพลิง	 (Fire	 Pump)	 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบอำคำร,	
ผู้ดูแลอำคำร	 และบุคคลทั่วไปได้มีโอกำสได้เข้ำใจกฎหมำยและมำตรฐำนของระบบแต่ละประเภท,	
แนวทำงกำรตรวจสอบ	 และรปูแบบกำรท�ำรำยงำนทัง้ทำงด้ำนทฤษฎแีละปฏบัิตกิบัระบบเคร่ืองสบูน�ำ้
ดับเพลิง	(Fire	Pump)	จริง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง (Fire Pump)
(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค�าแหง 39 

วัตถุประสงค์

ท่านผู้เที่ควรเข้ารับการอบรม

1.  เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมรับทราบถึงความส�าคัญในการตรวจสอบและดูและรักษาระบบเครื่อง
สูบน�้าดับเพลิง (Fire Pump)

2.  เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมทราบถงึกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูละและบ�ารุงรักษาระบบ
เครื่องสูบน�้าดับเพลิง (Fire Pump)

3.  เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมทราบถงึข้ันตอนและวธิกีารตรวจสอบระบบเครือ่งสบูน�า้ดบัเพลงิ (Fire Pump) 
ให้อยู่สภาวะพร้อมใช้งาน 

4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองท�าการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง (Fire Pump) จริง 
และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลจากการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

5. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพ

- ผู้ตรวจสอบอาคาร  - เจ้าของอาคาร, วิศวกรดูแลอาคาร
- ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบ�ารุงรักษาอาคารและโรงงาน
- วิศวกรออกแบบ, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ
- นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
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วิทยากร
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กำาหนดการ

ท่านผู้เข้าอบรมจะได้รับ

08.30	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน
09.00	–	10.00	น.	 กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเครือ่งสูบน�า้ดบัเพลงิ (Fire Pump)
 ประเภทระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง (Fire Pump) และการเลือกประเภทของ
 ระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง (Fire Pump) ให้เหมาะสม
	 วิทยำกร			นำยวันชัย		บัณฑิตกฤษฎำ
10.00	–	10.15	น.	 พักรับประทำนกำแฟ
10.15	–	12.00	น.	 การตรวจสอบและการท�า Performance test
 การอ่านผลรายงาน (Report) จากการท�า Test 
	 วิทยำกร		นำยวันชัย		บัณฑิตกฤษฎำ
12.15	–	13.00	น.	 พักรับประทำนอำหำร
13.00	–	14.30	น.	 เครื่องมือในการทดสอบระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง
 เทคนิคการตรวสอบและทดสอบสมรรถนะ
	 วิทยำกร		นำยจุลดิษย์	จำยนียโยธิน
14.30	–	14.45	น.	 พักรับประทำน	ชำ-กำแฟ
14.45	–	16.30	น.	 ภาคปฏบัิตจิรงิการตรวจสอบ และการท�า Performance Test Fire Pump
16.30	–	17.00	น.	 สรุปผลการปฏิบัติจริง และประเมินรายงาน (Report) 
	 วิทยำกร		นำยจุลดิษย์	จำยนียโยธิน

1.	นายวันชัย	บัณฑิตกฤษดา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  
2.	นายจุลดิษย์	จายนียโยธิน	กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  

• เอกสารประกอบการบรรยาย
• มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู ้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 

สภาวศิวกร ซึง่จะอยูใ่นวฒุบิตัร จาก สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

• นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม 
พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

• ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่ง
ก�าหนดให้นายจ้างท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต�่ากว่าร้อยละ 
50 ของลูกจ้างทั้งหมด
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สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)

487 ซ.รามค�าแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์	02-184-4600-9	ต่อ	510	คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ  โทรสำร		02-184-4662	E-mail : runglawan@eit.or.th



การช�าระเงิน

 m ชำาระเงินสด	ณ	อาคาร	วสท.	ชั้น	5	(ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 m เช็ค	 สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
 m โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
   Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
   Ø	ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6
		 	 Ø ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส ์  เลขที่ 162-0-09914-4

ชือ่ – นามสกลุ.....................................................................เลขทีส่มาชกิสภาวศิวกร...........................

หน่วยงาน (บริษัท / บ้าน)................................................................................................................

เลขที่อาคาร..................ชั้น ......หมู่ที่...............ซอย.........................ถนน....................................

ต�าบล/แขวง...........................อ�าเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณย์ี............

โทรศัพท์...........................มือถือ.....................โทรสาร...................E-mail.......................................

ชื่อผู้ประสานงาน.............................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)..........................................

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี......................................... r	ส�านักงานใหญ่  r	สาขา ..............................

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก ราคา

r	สมำชิก	วสท.	/	BSA		เลขที่……………………...... 7,500	บำท/ท่าน

r	ข้ำรำชกำร,	รัฐวิสำหกิจ,	บุคคลทั่วไป 8,000	บำท/ท่าน

ใบสมัครการอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง

 การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง(Fire Pump) รุ่นที่ 11

 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 

	 จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส�าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม 
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662

ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

**เนื่องจากรับจำานวน	40	ท่าน	และมีภาคปฏิบัติ	จึงขอให้สิทธิ์ผู้ที่ชำาระค่าลงทะเบียนก่อน**

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก	อบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	ทั้งในและต่างประเทศและไ้ด้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า	ดังนี้
 1. กรณี	วสท.	เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม	จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำานวน	
												2.	กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน(ชำาระเงินแล้ว)	แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน	30	วัน		 คืนเงินให้เต็มจำานวนของค่าลงทะเบียน
	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน15	วัน		 คืนเงินให้	80%	ของค่าลงทะเบียน
	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน	7	วัน		 คืนเงินให้	50%	ของค่าลงทะเบียน
	 -	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน	3	วัน	หรือภายในวันจัดงาน	ไม่คืนค่าลงทะเบียน

สำาหรับผูเ้ข้าอบรมท่ีชำาระค่าลงทะเบยีนในราคา	ข้าราชการ/รฐัวสิาหกจิ/บคุคลทัว่ไป	ท่านจะได้สทิธิป์ระโยชน์ในการ
เป็นสมาชิก		วสท.	1	ปี	(ฟรี)	โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก	วสท.	(สำาเนาบัตรประชาชน	และ	สำาเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร	หรือ	สำาเนาวุฒิการศึกษา)	เพื่อแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์	ภายใน
วันที่จัดอบรมเท่านั้น


