
 

 
 

การอบรมเร่ือง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  39 

ระหว่างวันท่ี  28-29 พฤศจิกายน พฤษภาคม2563 

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท.   

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

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสาํคัญต่อผู้ใช้

อาคารทางดา้นสขุอนามยั ความปลอดภยั  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรกัษ์

ส่ิงแวดลอ้ม   

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกตอ้ง จะตอ้งอา้งอิงกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวขอ้ง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทาํใหป้ระหยดัค่าก่อสรา้ง ประหยดันํา้ 

ประหยดัไฟฟ้า มีความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการวิชาการสาขาเคร่ืองกล วสท. จึงจดัหลกัสตูรนีข้ึน้เพื่อให ้ วิศวกรผูอ้อกแบบ 

วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอาํนวยการติดตัง้และใชง้าน ตลอดจนผูท้ี่สนใจ ไดมี้ความเขา้ใจการ

ออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกตอ้ง 
 

** ฟรีหนังสือ ** 

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร   จาํนวน 1  เลม่  

เขียนโดย  ศ.ดร.วริทธิ์  อ๊ึงภากรณ์ 

 

 

 

วิทยากร นายวันชัย   บณัฑิตกฤษดา 

อาจารยพิ์เศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประสบการณก์ารทาํงาน    ออกแบบสขุาภบิาล และป้องกันอคัคีภยัและการตรวจสอบ 

การออกแบบระบบดบัเพลงิดว้ยนํา้ และการตรวจสอบ Life Safety Code 

 

 
 

กาํหนดการ 

วันเสารท่ี์ 28 พฤศจิกายน 2563 

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. บทนาํ 

 การออกแบบระบบท่อประปา 

10.30-10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ) 

 การเพิ่มแรงดนัใหร้ะบบนํา้ 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น. การออกแบบระบบท่อระบายนํา้ 

14.30-14.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น. การออกแบบระบบท่อระบายนํา้  (ต่อ) 

 การออกแบบระบบท่อระบายนํา้ฝน 

วันอาทิตยท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2563 

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. การออกแบบระบบนํา้รอ้น 

10.30-10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงตม้ 

 การออกแบบระบบระบบสระว่ายนํา้ 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น. Workshop 

14.30-14.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น. Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ 

PDU 18 หน่วย 



 

ใบสมคัร การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นท่ี 39 

ระหว่างวนัที ่28-29 พฤศจกิายน 2563 

ณ  หอ้งประชมุ อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล วสท. 
 

ทีอ่ยู่ (หน่วยงาน/บรษิทั) .............................................................................................................................................  

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

ถนน ........................ ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/เขต ..............................................................  

จงัหวดั ..........................................  รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์....................................................................  

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

ผูป้ระสานงานโดย...............................................  โทรศพัท์   ......................................................................................  

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี  ..................................  สํานักงานใหญ่  สาขา  ............................................................  

ขอสาํรองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดงัต่อไปน้ี (กรุณาเขยีนชื่อ-นามสกุลตวับรรจง เพื่อความถูกต้องของ

วุฒบิตัร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ........................................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ........................................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................................................  

3)  ชื่อ – นามสกุล   ........................................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
อตัราค่าลงทะเบยีนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%    อาหารว่าง  อาหารกลางวนั  และเอกสารประกอบการ

บรรยาย  และวสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

  สมาชกิ วสท.      4,300  บาท/ท่าน 

  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ   5,200  บาท/ท่าน 

  บุคคลทัว่ไป     6,000  บาท/ท่าน 

    ท่านทีชํ่าระค่าลงทะเบยีนในอตัราบุคคลทัว่ไป สามารถใชส้ทิธิส์มคัรสมาชกิ วสท.  

 ฟร ี1 ปี (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกไดท้ี ่www.eit.or.th ) พรอ้มยื่นในวนัอบรมเท่านัน้ 

 

 
 

ข้อปฏิบติักรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทัง้ในและต่างประเทศ และได้ชาํระเงิน

ค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงัน้ี 

  กรณี วสท. เป็นผูย้กเลกิเน่ืองจากเหตุใดกต็าม จะคนืเงนิใหก้บัลูกคา้เตม็จํานวน 

  กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบยีน (ชําระเงนิแล้ว) แจง้ยกเลกิเน่ืองจากเหตุใดกต็ามขอใหถ้อืปฏิบตัดิงัต่อไปน้ี 

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั คนืเงินใหเ้ต็มจํานวนของค่าลงทะเบยีน  

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั คนืเงินให ้80% ของค่าลงทะเบยีน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คนืเงินให ้50% ของค่าลงทะเบยีน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วนั หรอืภายในวนัจดังาน ไม่คนืค่าลงทะเบยีน 
 

 

การชาํระเงิน 

เชค็       สัง่จ่ายสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงิน     เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย  เลขที ่045-2-03026-1  

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสรุวงศ์          เลขที ่147-4-32388-6 
กรณีโอนเงนิเงนิเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการชําระเงนิ  พรอ้มระบุชื่อผูเ้ข้าอบรม 

ทีอ่ยู่ในการออกใบเสรจ็ ส่งมาทีแ่ฟกซ์ 0-2184-4662 

 

 

 

สนใจเข้ารบัการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ 

คณุแสงดาว  การะภกัด ี

Tel:(02)184-4600 ถงึ 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

	เลขที่ หมู่ที่ อาคาร   ซอย
	ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
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