
 

 
 

การอบรมเร่ือง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  40 

ระหว่างวันท่ี  6-7 กุมภาพนัธ ์2564 

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 6 กุมภาพนัธ ์2564 

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 7 กุมภาพนัธ ์2564 

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 หนวย 



 

ใบสมัคร การอบรมเร่ือง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นท่ี 40 

ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ...................................................................  

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

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

จังหวัด ....................  รหัสไปรษณยี ์.......... โทรศัพท.์................................  

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

ผู้ประสานงานโดย ......................  โทรศพัท์   ........................................  

เลขประจำตวัผู้เสยีภาษ ี ................  สำนกังานใหญ่  สาขา  ...........................  

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังตอ่ไปนี ้(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชือ่ – นามสกุล   .........................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  

2)  ชือ่ – นามสกุล   .........................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  

3)  ชือ่ – นามสกุล   .........................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
อัตราคา่ลงทะเบยีนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%    อาหารวา่ง  อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการ

บรรยาย  และวสท. ได้รบัการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  สมาชิก วสท.      4,300  บาท/ทา่น 

  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   5,200  บาท/ทา่น 

  บุคคลทัว่ไป     6,000  บาท/ทา่น 

    ท่านท่ีชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลท่ัวไป สามารถใช้สิทธ์ิสมัครสมาชิก วสท.  

 ฟรี 1 ปี (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ท่ี www.eit.or.th ) พร้อมย่ืนในวันอบรมเท่าน้ัน 

 

 

 

ข้อปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงนิ

ค่าลงทะเบยีนก่อนล่วงหน้า ดังนี ้

  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลกูค้าเตม็จำนวน 

  กรณีลกูค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงนิแลว้) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดกต็ามขอใหถ้ือปฏิบัติดงัต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

 

การชำระเงนิ 

เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ของ สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1  
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์          เลขที ่147-4-32388-6 

กรณีโอนเงนิเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงนิ  พร้อมระบุชื่อผู้เขา้อบรม 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ สง่มาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 

 

 

 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ 

คุณแสงดาว  การะภักดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 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
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