
 

 

 

การอบรมเร่ือง   การออกแบบระบบทอ่ภายในอาคาร  รุ่นที่  36 

ระหว่างวนัที่  25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท.   

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท.   
******************************************************************************* 

ระบบทอ่ภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวศิวกรรมที่มีความส าคญัตอ่ผู้ใช้
อาคารทางด้านสขุอนามยั ความปลอดภยั  ความสะดวกสบาย การประหยดัพลงังาน และการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม   

การออกแบบระบบทอ่ภายในอาคารท่ีถกูต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคูม่ือของผู้ผลติจะท าให้ประหยดัคา่ก่อสร้าง ประหยดัน า้ 
ประหยดัไฟฟา้ มีความปลอดภยั และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

คณะกรรมการวชิาการสาขาเคร่ืองกล วสท. จึงจดัหลกัสตูรนีข้ึน้เพื่อให้ วศิวกรผู้ออกแบบ 
วิศวกรควบคมุงาน วศิวกรอ านวยการติดตัง้และใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการ
ออกแบบระบบทอ่ในอาคารอยา่งถกูต้อง 
 

** ฟรหีนงัสอื ** 

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร   จ านวน 1  เล่ม  

เขียนโดย  ศ.ดร.วริทธ์ิ  อ๊ึงภากรณ ์

 
 
 

วิทยากร นายวนัชยั   บณัฑิตกฤษดา 
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การท างาน    ออกแบบสขุาภิบาล และป้องกนัอคัคีภยัและการตรวจสอบ 
การออกแบบระบบดบัเพลิงด้วยน า้ และการตรวจสอบ Life Safety Code 

 
 
 

ก าหนดการ 

วนัเสารท์ี่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. บทน า 
 การออกแบบระบบทอ่ประปา 
10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45-12.00 น. การออกแบบระบบทอ่ประปา  (ตอ่) 
 การเพิม่แรงดนัให้ระบบน า้ 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น. การออกแบบระบบทอ่ระบายน า้ 
14.30-14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45-16.00 น. การออกแบบระบบทอ่ระบายน า้  (ตอ่) 
 การออกแบบระบบทอ่ระบายน า้ฝน 

วนัอาทิตยท์ี่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.  2562 

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. การออกแบบระบบน า้ร้อน 
10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45-12.00 น. การออกแบบระบบทอ่แก๊สหงุต้ม 
 การออกแบบระบบระบบสระวา่ยน า้ 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น. Workshop 
14.30-14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45-16.00 น. Workshop  (ตอ่)  และถามตอบ 

PDU 18 หน่วย 



 
ใบสมัคร การอบรมเร่ือง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นท่ี 35 

ระหว่างวันท่ี  23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
 

ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) ...................................................................  

เลขที ่.......... หมู่ที ่.............. อาคาร  ............  ซอย   ...........................  

ถนน ............ ต าบล/แขวง ...................... อ าเภอ/เขต ............................  

จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.......... โทรศัพท ์................................  

โทรสาร ............................. E-mail : .........................................  

ผู้ประสานงานโดย ......................  โทรศพัท ์  ........................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี ................  ส านักงานใหญ ่ สาขา  ...........................  

ขอส ารองรายชือ่เข้าร่วมอบรมดังตอ่ไปนี้ (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชือ่ – นามสกุล   .........................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  

2)  ชือ่ – นามสกุล   .........................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  

3)  ชือ่ – นามสกุล   .........................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการ

บรรยาย  และวสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
  สมาชิก วสท.      4,300  บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทัว่ไป     6,000  บาท/ท่าน 

    ทา่นที่ช าระคา่ลงทะเบยีนในอตัราบคุคลทัว่ไป สามารถใช้สทิธิส์มัครสมาชิก วสท.  
 ฟร ี1 ป ี(ดาวนโ์หลดใบสมัครสมาชกิได้ที ่www.eit.or.th ) พร้อมยืน่ในวนัอบรมเท่านัน้ 
 
 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและต่างประเทศ และได้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังน้ี 
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

 
การช าระเงนิ 
เช็ค       สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ ์         เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม 
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 

 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ 
คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 
E-mail : sangdaw.eit@gmail.com 

Website : www.eit.or.th 

http://www.eit.or.th/
mailto:sangdaw.eit@gmail.com

