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**************************************************************************************************************************************************************************

รูปแบบการอบรม: บรรยายทางวิชาการ  และ Work shop

กําหนดการอบรม
ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
เริ่มบรรยาย 09.00-17.00 น.
พักรับประทานอาหารวางชวงเชา เวลา 10.45 -11.00 น.
พักรับประทานอาหารวางชวงบาย เวลา 14.30-14.45 น.

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและมาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยสําหรับอาคารโรงพยาบาล
Fire and Life Safety for Healthcare Facilities
• มาตรฐานการจัดการระบบปองกันและระงับอัคคีภัยสําหรับสถานพยาบาล
o การออกแบบ ติดตั้งและการทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม
o Fire Protection
• พ้ืนฐานเบื้องตนระบบ Building Automation System (BAS)
• พ้ืนฐานวิศวกรรมงานสาธารณูปโภค
โดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาความปลอดภัยอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

มาตรฐานระบบอํานวยความสะดวก สําหรับอาคารโรงพยาบาล
Facility Systems for Healthcare Facilities

• JCI Standard กับ Facility Systems for Healthcare Facilities
• ระบบปรับอากาศท่ีดี สําหรับอาคารโรงพยาบาลและการบํารุงรักษา
• การจัดการระบบปรับอากาศเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ตาม พรบ. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535
โดย คุณอรรณพ กิ่งขจี ผูเชี่ยวชาญดานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
และ Deputy Managing Director บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่งเน็ตเวิรค จํากัดมาตรฐานความปลอดภัย
ตาม Requirements ของ JCI
มาตรฐาน JCI สําหรับวิศวกรและชางซอมบํารุง



o การจัดการระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน JCI
o การจัดทํารายการทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ
o การทําแผนบํารุงรักษา
o การบงชี้ระบบสาธารณูปโภค
o การวางแผนสํารองดานน้ําและพลังงานไฟฟา
o การจัดการสารเคมีตามมาตรฐาน JCI
o การทําทะเบียนรายการ
o การจัดเก็บท่ีปลอดภัย
o อุปกรณรางกายสวนบุคคล
o การบงชี้ปายฉลาก
o การจัดการกรณีสารเคมีรั่วไหล
o การกําจัดของเสีย

โดย คุณอัทธิศักดิ์ ประกิจ ท่ีปรึกษาดานการขอรับรองมาตรฐาน JCI และบริษัทท่ีปรึกษาเอมมิตร จํากัด



ใบสมัคร
การอบรมหลักสูตร
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**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน**
ชื่อ – นามสกุล ................................................... ..........เลขสมาชิก วสท....... ...........เลขสมาชิกสภาวิศวกร..........................
ชื่อ – นามสกุล ................................................... ..........เลขสมาชิก วสท....... ...........เลขสมาชิกสภาวิศวกร..........................
โทรศัพท(มือถือ)..................................................E-Mail: ……………………………………………………………………………………
หนวยงาน (บริษัท/บาน).....................................................................................................................................................
เลขท่ีอาคาร...................................... ชั้น .........................หมู..................................ซอย.....................................................
ถนน.............................................. ตําบล/แขวง................................... ...อําเภอ / เขต......................................................
จังหวัด .......................................... ...รหสัไปรษณีย......................... .E-mail .....................................................................
โทรศัพท.........................................โทรสาร ............................................. ชื่อผูประสานงาน................................ ...............

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 510 คุณรุงลาวรรณ สทานภพ
โทรสาร 0-2319-2710-1 E-Mail: runglawan@eit.or.th

อัตราคาลงทะเบียน ชําระกอนวันที่ 15 ม.ค. 63 ชําระหลังวันที่ 15 ม.ค. 63
 สมาชิก วสท. 9,500  บาท 10,000 บาท
 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 10,500 บาท 11,000 บาท
 บุคคลทัว่ไป 11,500 บาท 12,000 บาท

(ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร) วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%)

การชําระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซสลิปในโอนเงิน พรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน  และท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงินดวย)
เงินสด ชําระเงินที่ วสท. กอนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต ขวามือ
เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6 หรือ
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6 หรือ
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส เลขที่บัญชี 162-0-09914-4


