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การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”  

ประจ าปี พ.ศ.2562 (ต่างจังหวัด) 
 

จ.ชลบุรี  วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครสู, พัทยา,  
ห้องสมอทอง ชั้น 2  

จ.ภูเก็ต วันที่ 22-23 มนีาคม 2562 โรงแรม เคป พันวา ห้องธัมรินทร์ ชั้น G  
จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 โรงแรม แคนทารี ฮลิส์ หอ้งดอยสเุทพ 2 ชั้น 1 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

www.eit.or.th 
 

 

 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้วิศวกรที่ท างานเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และผู้ดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานวิทยาการด้านอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ฉบับปรับปรุงใหม่  
ปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบ รวมไปถึง
การเลือกอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการใช้อาคาร ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจถึงที่มา
ของการก าหนดระยะห่างที่ตั้งของอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ประกอบระบบ รวมทั้งการเดิน
สายสัญญาณ เพ่ือให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดการท างานผิดพลาด (Fault 
Alarm) นอกจากนี้ จะเป็นการเสริมทักษะในด้านการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งเสร็จ รวมทั้งการทดสอบระบบ และ
อุปกรณ์ ตามมาตรฐาน วสท. และสภาวิศวกร ในการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการน าไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการท างานเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุ
 เพลิงไหม ้
2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบ ติดตั้ง และ
 ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. วิศวกรไฟฟ้า  และช่างไฟฟ้า 
2. วิศวกรที่ท างานเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความปลอดภัย 
3. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ 
4. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5. บุคคลทั่วไป และนิสิต / นักศึกษา 

PDU   18 หนว่ย 

หนงัสอืมาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ วสท. 
(มาตรฐานฉบบัใหม)่ 
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คณะวิทยากร 
 นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ ,  เลขาธิการ วสท., 
 นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล, อนุกรรมการและเลขานุการ คณะผู้จัดท า ปรับปรุง มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ก าหนดการ 
วันแรก 
09:00–12:00 น.  ข้อก าหนดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน วสท. 

- การจัดการและการแบ่งพ้ืนที่เพ่ือป้องกันอัคคีภัย 
- อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
- แผงควบคุมและไฟฟ้าในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
- ระบบและการติดตั้ง 
- แหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่ 
- การตรวจสอบระบบ 
วิทยากร  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 

12:00–13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00–16:20 น.  เทคนิคการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ 

- การลุกลามของเพลิงไหม้ และกรณีศึกษา 
- การค านวณเวลาในการอพยพ และการตรวจจับเพลิงไหม้ 
- กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
- การออกแบบ และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
- พฤติกรรมมนุษย์ในเหตุเพลิงไหม้ 
วิทยากร   นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 

 
วันที่สอง 
09:00–12:00 น.  การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ 

- แผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบในการควบคุม 
- การปรับตั้งและก าหนดขั้นตอนการท างานของระบบที่แผงควบคุม 
- การเลือกใช้และการติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้า 
- การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และวงจรสัญญาณ 
- การปรับตั้งการท างานระบบด้วย input / output matrix 
วิทยากร นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล 

12:00–13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:15–16:20 น.  การตรวจสอบ การทดสอบ และการดูแลรักษาตามมาตรฐาน วสท. และประมวลหลัก 
  ปฎิบัติฯ สภาวิศวกรเชิงปฏิบัติการ 

- การตรวจสอบ และทดสอบระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จ 
- การทดสอบประจ าเดือน และประจ าปี 
- การดูแลรักษา เพ่ือให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
- การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบอาคาร 
- การทดสอบแผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบ 
- การดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ 

  วิทยากร  นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล 
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หน่วยงานใดที่สนใจร่วมแสดงสินค้า / ผลิตภณัฑ์ กรุณาติดต่อ คุณนพมาศ   
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 521  

 
สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662  E-Mail : eit@eit.or.th 

 

 

 จ.ชลบุร ี วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องสมอทอง ชั้น 2  
 จ.ภูเก็ต วันที่ 22-23 มีนาคม 2562 โรงแรม เคป พันวา ห้องธัมรินทร์ ชั้น G  
 จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยสุเทพ 2 ชั้น 1 
 

ค่าลงทะเบียน      (อัตรานี้รวม  ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ไดร้ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 7 มีค./14 มีค./6 มิย. จ่ายหลังวันที่7 มีค./14 มีค./6 มิย.  
  สมาชิก วสท. 6,000 บาท / คน 6,500 บาท / คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 6,500 บาท / คน 

** ไม่รับช าระเงินหน้างาน ** 

หมายเหต ุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืน

เงินให้ท่านเต็มจ านวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550   ซ่ึงก าหนดให้

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญศว

กร และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

mailto:eit@eit.or.th
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ใบสมัคร 
การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง   

“การออกแบบ ตดิตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” 
(ต่างจังหวัด) 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ  
** กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน ** 

 
ช่ือ – นามสกุล ....................................................................... สมาชกิ วสท.เลขท่ี ....................... สมาชิกสภาวิศวกร เลขท่ี ................
หน่วยงาน )บริษัท / บ้าน(  ...................................................... …………………………………………………………………………………………………………….……… 

เลขท่ี.....................อาคาร..............................................................................ช้ัน ...................หมู่....................ซอย................................. 
ถนน........................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์มือถือ…………………………………….....……..……….โทรศัพท์ ..........................................................
โทรสาร.............................................  E-mail …….. ...............................................................................................................................  
ช่ือผู้ประสานงาน(ถ้ามี)...........................................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ........................................................................ 
E-mail: ........................................................... ………………………………………… 
เลขท่ีประจ าตัวผู้เสยีภาษ ี...........................................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา ........................................... 

ตอ้งการสมคัรอบรมท่ี  

 จ.ชลบุร ี วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องสมอทอง ชั้น 2 
 จ.ภูเก็ต วันที่ 22-23 มีนาคม 2562 โรงแรม เคป พันวา ห้องธัมรินทร์ ชั้น G  
 จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยสุเทพ 2 ชั้น 1 
 

ค่าลงทะเบียน (อัตรานี้รวม  ภาษมีูลค่าเพิม่ 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ไดร้ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 

ค่าลงทะเบียน   (อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ไดร้ับการยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 7 มีค./14 มีค./6 มิย. จ่ายหลังวันที่7 มีค./14 มีค./6 มิย.  
  สมาชิก วสท. 6,000 บาท / คน 6,500 บาท / คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 6,500 บาท / คน 

** ไม่รับช าระเงินหน้างาน ** 
   

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควร์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผูเ้ข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ เลขผู้
เสียภาษีฯ  ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662  หรือ E-mail:  eit@eit.or.th    
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-2184-4662  E-Mail : eit@eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th
mailto:eit@eit.or.th
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แผนที่    โรงแรม โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา จังหวัดชลบุรี  
 499 ริมหาดพัทยาเหนือ ถนนพัทยาเหนือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20150  
 ติดต่อ โทร : +66 (0) 3825-9555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่    โรงแรม เคป พันวา จังหวัดภูเก็ต 
 27,27/2 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ต าบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
 ติดต่อ โทร : +66 (0) 7639 1123-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6 
 

 
แผนที่   โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 44 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 12, ต.สุเทพ อ.เมือง, จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 ติดต่อ โทร : +66 (0) 5340 0877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


