รับจํานวนจํากัดเพียง

การอบรมเรื่อง
การออกแบบระบบดับเพลิงสําหรับคลังสินคาและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุนที่ 16

ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันเสาร-วันอาทิตย)
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันอาคารคลังสินคาไดมีการกอสรางอยางมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และโรงงานทั่วไปจะมีหองสําหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินคาที่ผลิตเสร็จเรียบรอย โดยวัตถุดิบและสินคาเหลานั้นจะ
ประกอบดวยไม กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเปนเชื้อเพลิงอยางดีและเก็บรวมกันเปนปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บ
รวมกั น หลากหลายชนิ ด หากเกิ ด อั คคี ภั ย ขึ้ น ก็ จ ะยากต อการควบคุ มและเกิ ด ผลกระทบอย างรุ น แรง ดั งนั้ น การ
ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงดวยน้ําสําหรับอาคารประเภทนี้จึ งมีขอกําหนดพิเศษที่แตกตางจากอาคารที่ใชงาน
ทั่วไป
สําหรับระบบดับเพลิงดวยสารสะอาดก็เปนระบบดับเพลิงที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งได มี
การออกแบบและติดตั้งในหองเก็บเอกสารสําคัญ และหองคอมพิวเตอร เชน ศูนยคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ฯลฯ
เปนตน
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกัน
อัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงไดจัดใหมีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงดวยน้ําสําหรับอาคารคลังสินคาและระบบ
สารสะอาดดับเพลิงขึ้นเพื่อใหเขาใจในมาตรฐานที่ เกี่ยวของ เปนการเสริมความรูและผูเขาอบรมสามารถนําไป
ประยุกตใชกับงานที่เกี่ยวของไดถูกตอง
กลุมเปาหมาย : วิศวกรผูออกแบบ และผูสนใจทั่วไป
สิทธิประโยชนของผูเขาอบรม
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเวนภาษีเงินได สูงสุดถึง 200% ของรายจายคาเขาอบรม ทั้งนี้เปนไปตาม พ.ร.ก. ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
2. ถือเปนการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดใหนายจางที่
มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ตองจัดอบรมใหแกลูกจางไมต่ํากวารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด
3. มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (CPD) เพื่อประโยชนในการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
วิทยากร : คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา
อาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เอกสารอางอิง : มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ วสท. , NFPA 13 และ NFPA 2001

กําหนดการ
วันเสารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.
• นิยามที่ใชอางอิงในมาตรฐาน
• Commodity Classification.
• Type of Storage rack
• การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler สําหรับ Commodity ที่ความสูงนอยกวา 25 ฟุต
• การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler สําหรับ Commodity ที่ความสูงมากกวา 25 ฟุต
• การออกแบบ Large Drop and ESFR Sprinkler
วันอาทิตยที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น.
• นิยามที่ใชอางอิงในมาตรฐาน
• ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent fire extinguishing )
• ระบบทอและอุปกรณที่เกี่ยวของกับ การทํางานของสารสะอาดดับเพลิง และการทดสอบ
• การออกแบบและการเลือก ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง
เวลา 13.00 - 16.00 น.
• Workshop ระบบ Clean Agent และ sprinkler for warehouse
สนใจติดตอรายละเอียดไดที่
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39(เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ วิชาการและโครงการ โทรสาร 02-184-4662, 02-184-4597

รับจํานวนจํากัดเพียง

การอบรมเรื่อง
การออกแบบระบบดับเพลิงสําหรับคลังสินคาและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุนที่ 16
ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันเสาร-วันอาทิตย)
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 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.................................................

คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
สมาชิก วสท.
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป

จายภายในวันที่ 23 ส.ค. 62
 4,500 บาท
 5,000 บาท

จายหลังวันที่ 23 ส.ค. 62
 5,000 บาท
 5,500 บาท

หมายเหตุ : 1. วสท. ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ที่จายรอยละ 3 ราคารวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7%
2. อัตรารวมคาเอกสาร และอาหารวาง น้ําชา กาแฟ
3. กรณีที่เรียนไม 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเวนการออกวุฒิบัตรรับรอง
4. สําหรับผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในราคา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ทานจะไดสิทธิ์ประโยชนใน
การเปนสมาชิก วสท. 1 ป (ฟรี) โดยทานตองเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สํา เนาบัตรประชาชน และ
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ สําเนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจงความจํานงในการใชสิทธิ์โดยสมบูรณ
ภายในวันที่จัดอบรมเทานั้น

การชําระเงิน
 เงินสด หรือเช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 โอนเงินเขาบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควส
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4
(กรณีโอนเงินกรุณาสงแฟกซสลิปในการโอนเงินพรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน และชื่องาน พรอมทีอ่ ยูในการออกใบเสร็จรับเงิน
ดวย โทรสาร 02-184-4662 E-mail : eit@eit.or.th)

