
การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการค านวณเวลาการอพยพ  
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปอ้งกันอัคคีภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
หลักการและเหตผุล 

ด้วยทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารในอนาคตใกล้นี้ จะมีข้อก าหนดเรื่องเส้นทางหนีไฟที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อท า
ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคาร ในการอบรมนี้จะอ้างอิงข้อก าหนดและวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE 
SAFETY CODE ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าวิธีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ขีดความสามารถในการหนีไฟ ระยะทางหนีไฟ ระยะทาง
ตัน ระยะทางบังคับ ที่ตั้งและจ านวนทางหนไีฟ จุดปล่อยออก จุดรวมพล ทางลาด ตัวล็อกประตู ลักษณะบันไดและประตูแบบ
ต่างๆ ราวจับ และราวกันตก รวมทั้งวิธีการค านวณการอพยพ และพฤติกรรมของมนุษย์ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ 
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม 

สถาปนิก วิศวกร ที่ท างานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง 
วิทยากร : นายพิชญะ จันทรานุวัฒน ์ บริษัท ฟิวชัน่ ไฟร์ เซฟตี้ จ ากัด 
หัวข้อบรรยาย 

1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของเส้นทางหนีไฟ Means of Egress 
2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้จากความบกพร่องของเส้นทางหนีไฟ 
3. หลักการออกแบบเส้นทางหนีไฟในอาคาร 
4. ระยะทางบังคับ ระยะทางตัน และระยะทางหนีไฟ 
5. ขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟ (ความกว้างของเส้นทาง) 
6. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารพักอาศัยรวม เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น 
7. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม 
8. ข้อก าหนดบานประตู ตัวล็อก และอุปกรณ์ประกอบ 
9. ข้อก าหนดบันได ราวจับ ราวกันตก และป้ายแสดง 
10. ทางลาด และเส้นทางหนีไฟส าหรับคนพิการ 
11. การใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคาร 
12. การใช้วัสดุตกแต่งผิวบนเส้นทางหนีไฟ  
13.  แสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟ และป้ายสัญลักษณ์ 
14. การค านวณการอพยพ และพฤติกรรมมนุษย์ในอาคารเพลิงไหม้ 
15. ข้อก าหนดเร่ืองจุดรวมพล 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-319 2710-1 
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ช่ือ – นามสกลุ .......................................... เลขท่ีสมาชิก วสท.  .............................. เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร .............................. 

หน่วยงาน (บริษัท / บ้าน) ............................................................................................................................................................ 

เลขท่ีอาคาร....................................... ช้ัน ..............หมู่................ซอย .................................... ถนน............................................. 

ต าบล/แขวง ..................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.............................. 

โทรศัพท์...........................มือถือ..............................โทรสาร..................................E-mail ........................................................... 

ช่ือผู้ประสานงาน.............................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)……………………………………........................................... 

เลขท่ีประจ าตัวผู้เสยีภาษ ี...................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา.. .......... ...... ..................................... 
  

ประเภทสมาชกิ จ่ายภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 จ่ายหลังวันที่ 30 เม.ย. 64 
สมาชิก วสท.   3000 บาท  3500 บาท 
ข้าราชการ, รัฐวสิาหกิจ, บุคคลทั่วไป   3500 บาท  4000 บาท 

หมายเหตุ :    1. วสท. ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ทีจ่่ายรอ้ยละ 3 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
                  2. อัตรารวมค่าเอกสาร และอาหารวา่ง น้ าชา  กาแฟ      
                  3. กรณีที่เรียนไม่ 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเว้นการออกวุฒิบัตรรับรอง 

     4. ส าหรับผู้เขา้อบรมที่ช าระค่าลงทะเบียนในราคา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บคุคลทั่วไป ท่านจะได้สิทธิป์ระโยชน์ในการเป็นสมาชิก 
วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลกัฐานการสมัครสมาชิก วสท. (ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกร หรือ ส าเนาวุฒิ
การศึกษา) เพื่อแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น 

 

***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน ทัง้ในและตา่งประเทศและได้ช าระเงินค่าลงทะเบยีนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
 กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 

**แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 
 
 
 
 

การช าระเงิน 
 เงินสด หรือเช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
 โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขท่ีบัญชี 140-2-30221-6 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์    เลขท่ีบัญชี 147-4-32388-6 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควร์  เลขท่ีบัญชี 162-0-09914-4 

(กรณีโอนเงินกรณุาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุช่ือผู้เข้าร่วมงาน และช่ืองาน พร้อมท่ีอยู่ในการออกใบเสรจ็รับเงินด้วย 
โทรสาร 0-23192710-1 E-mail : runglawan@eit.or.th  

mailto:runglawan@eit.or.th

