
 

 

 

 

 
 

  

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” 

ประจ าปี พ.ศ.2564 
รุ่นที่ 1:  วันที ่29-30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. 

(เดิม ก ำหนดวันที่ 18-19 มิถุนำยน 2564) 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อำคำร วสท. ซอยรำมค ำแหง 39  

จัดโดย  คณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้วิศวกรที่ท ำงำนเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงำน ผู้รับเหมำติดตั้ง และผู้ดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรู้พ้ืนฐำนวิทยำกำรด้ำนอัคคีภัย เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงในหลักกำรของกำรออกแบบ กำร
ติดตั้ง และกำรทดสอบ รวมไปถึงกำรเลือกอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมำะสมกับแต่ละกิจกรรมกำรใช้อำคำร ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงที่มำของกำรก ำหนดระยะห่ำงที่ตั้งของอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ประกอบระบบ 
รวมทั้งกำรเดินสำยสัญญำณ เพ่ือให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดกำรเกิดกำรท ำงำนผิดพลำด 
(Fault Alarm) นอกจำกนี้ จะเป็นกำรเสริมทักษะในด้ำนกำรตรวจสอบภำยหลังกำรติดตั้งเสร็จ รวมทั้งกำรทดสอบระบบและ
อุปกรณ์ ตำมมำตรฐำน วสท. และสภำวิศวกร รวมทั้งกำรฝึกภำคปฏิบัติในกำรออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่มำตรฐำน วิธีกำรน ำไปใช้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ท่ีถูกต้องในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม ้
2. เพ่ือพัฒนำทักษะวิธีคิดกระบวนกำรพิจำรณำ และควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติงำนในกำรออกแบบ ติดตั้ง และ
 ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
3. เพ่ือพัฒนำวิชำชีพของวิศวกรให้มีคุณภำพในระดับวิศวกรอำเซียน 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. วิศวกรไฟฟ้ำ  และช่ำงไฟฟ้ำ 
2. วิศวกรที่ท ำงำนเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย หรือควำมปลอดภัย 
3. เจ้ำหน้ำที่ปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 
4. ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ / เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3 บุคคลทั่วไป และนิสิต / นักศึกษำ 
คณะวิทยากร 

 รศ.ถำวร  อมตกิตติ์ 
 นำยพิชญะ  จันทรำนุวัฒน์ 
 นำยสวง  กิตติสิริพันธุ์ 
 นำยสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล 

PDU   18 หน่วย 

หนงัสอืมาตรฐานระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้วสท. 
(มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงใหม)่ 

 

รับจ ำกดั 50 ท่ี 



 

 

 

 

ก ำหนดกำร 
 
รุ่นที่ 1: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 
09:00 – 12:15 น.  ข้อก ำหนดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตำมมำตรฐำน วสท. 

- กำรจัดกำรและกำรแบ่งพื้นที่เพือ่ป้องกันอัคคีภัย 
- อุปกรณ์ตรวจจัดและแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
- แผงควบคุมและไฟฟำ้ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
- ระบบและกำรติดตั้ง 
- แหล่งจ่ำยไฟและแบตเตอรี่ 
- กำรตรวจสอบระบบ 

 วิทยากร  รศ.ถำวร  อมตกิตติ์ 
12:15 – 13:15 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:15 – 16:30 น.  เทคนิคกำรออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

- กำรลุกลำมของเพลิงไหม้ และกรณีศึกษำ 
- กำรค ำนวณเวลำในกำรอพยพ และกำรตรวจจับเพลงิไหม ้
- กฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้ง 
- พื้นฐำนกำรออกแบบ ติดตั้ง และกำรทดสอบ 
- กำรพิจำรณำเลือกระบบและอุปกรณ์  
วิทยากร    นำยพิชญะ จนัทรำนุวัฒน์ 

 
รุ่นที่ 1:  วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  
09:00 – 12:15 น.  กำรติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติกำร 

- แผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบในกำรควบคุม 
- กำรปรับตั้งและก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบที่แผงควบคุม 
- กำรเลือกใช้และกำรติดตั้งสำยสญัญำณและสำยไฟฟำ้ 
- กำรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และวงจร สัญญำณ 
- กำรปรับตั้งกำรท ำงำนระบบด้วย input / output matrix 
วิทยากร  นำยสวง กิตติสิริพนัธุ ์

12:15 – 13:15 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:15 – 16:30 น.  กำรตรวจสอบ กำรทดสอบ และกำรดูแลรักษำตำมมำตรฐำน วสท. และประมวลหลักปฎบิัติฯสภำวิศวกร 
 เชิงปฏิบัติกำร 

- กำรตรวจสอบ และทดสอบระบบภำยหลังกำรติดตั้งเสร็จ 
- กำรทดสอบประจ ำเดือน และประจ ำปี 
- กำรดูแลรักษำ เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจสอบอำคำร 
- กำรทดสอบแผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบ 
- กำรดูแลรักษำอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ 
วิทยากร  นำยสุวัฒน์ บุญศักดิส์กุล 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ 
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขที่ 487 ซ.รำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525   โทรสำร 0-2184-4662    E-Mail : eit@eit.or.th     www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th


 

 

 

 

ค่าลงทะเบียน      (อัตรำนี้รวม  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%,  ค่ำเอกสำร,  ค่ำอำหำร  และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%) 
  รุ่นที่ 1/64  วันท่ี 29-30 ตค. 2564  รุ่นที่ 2/64 จ่ำยภำยในวันท่ี 21 ตค. 64  รุ่นที่ 2/64 จ่ำยหลังวันท่ี 21 ตค. 64 
  สมำชิก วสท. / ขำ้รำชกำร /

รัฐวิสำหกิจ / บุคคลทัว่ไป 
6,000 บำท / คน 6,500 บำท / คน 

หมำยเหตุ 
1. รำคำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับกำรยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%   
2. รำคำนี้รวมค่ำเอกสำร/อำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. กำรโอนเงิน  กรุณำน ำสง่หลักฐำนกำรช ำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมและที่อยู่ในกำรออกบเสร็จรับเงิน  
 มำที่  Fax No.  :  0-2184-4662  
5. กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ โปรดท ำหนังสือแจ้งยกเลิกกำรอบรมล่วงหน้ำก่อนกำรอบรม 

โดยมีรำยละเอียดกำรคืนเงินดังต่อไปนี้ 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 30 วัน คืนเงินเต็มจ ำนวนของค่ำลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่ำลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

 หมำยเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นซึ่งทำงวิศวกรรสถำนฯ จะพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป และให้ถือผลกำรพิจำรณำเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกกำรจัดอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำนดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม วสท.จะคืนเงินให้

ท่ำนเต็มจ ำนวน 

สิทธิประโยชน ์
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรำยจ่ำยค่ำลงทะเบียนเข้ำอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนด ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน ตำมพระรำชบัญญัติ ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2550  ซึ่งก ำหนดให้นำยจ้ำงที่มี

ลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนำควำมรู้ (PDU) ตำมที่สภำวิศวกรให้กำรรับรอง เพื่อประโยชน์ในกำรสอบเลื่อนระดับเป็นสำมัญวิศวกร 

และวิศวกรอำเซียน (AEC) 

กำรช ำระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่ำย  สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝำก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถัมภ์ 

-  ธนำคำรไทยพำณิชย์     สำขำ สภำกำชำดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนำคำรกรุงเทพ          สำขำ สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนำคำรกรุงไทย           สำขำ จำมจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

 

 

 

หน่วยงำนใดท่ีสนใจร่วมแสดงสินค้ำ / ผลิตภัณฑ์ กรุณำติดต่อ คุณนพมำศ  ปิ่นสุวรรณ  
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 521 

  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
ใบสมัคร 

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง   

“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” 
รุ่นท่ี 1:  วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. 

(เดิมก ำหนดวันที่ 18-19 มิถุนำยน 2564) 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อำคำร วสท. ซอยรำมค ำแหง 39  

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ  
** กรุณำกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงเพื่อควำมชัดเจน ** 

 
ช่ือ – นำมสกุล .................................................................................. สมำชิก วสท.เลขท่ี ....................... สมำชิกสภำวิศวกร เลขท่ี .....................
หน่วยงำน )บริษัท / บ้ำน(  .......................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขท่ี.....................อำคำร..............................................................................ชั้น ...................หมู่....................ซอย.............................................  
ถนน.................................ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต...................................... จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย์...................
โทรศัพทม์ือถือ…………………………………………..……….โทรศัพท์ .............................................................โทรสำร..................................................... 
E-mail...................................................................................................................................... ……………………………………………………………………. 
ช่ือผู้ประสำนงำน(ถ้ำมี).........................................โทรศัพท์ (ผู้ประสำนงำน) .............................................E-mail: ………………………………………… 
เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสยีภำษ ี..........................................................................  ส ำนักงำนใหญ่    สำขำ  .................................................... ... 

 

   ค่าลงทะเบียน (อัตรำนี้รวม  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%,  ค่ำเอกสำร,  ค่ำอำหำร  และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%) 
รุ่นท่ี 1/64 วันท่ี 29-30 ตค. 2564  รุ่นที่ 2/64 จ่ำยภำยในวันท่ี 21 ตค. 64  รุ่นที ่2/64 จ่ำยหลังวันท่ี 21 ตค. 64 

  สมำชิก วสท. / ขำ้รำชกำร /
รัฐวิสำหกิจ / บุคคลทัว่ไป 

6,000 บำท / คน 6,500 บำท / คน 

 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด  ช ำระที่ อำคำร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจำกลิฟต์ขวำมือ)  
 เช็ค  สั่งจ่ำย “สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำม  

“สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์” 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสภำกำชำดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนำคำรกรุงไทย  สำขำจำมจุรีสแควร์   เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้ำบัญชธีนำคำร กรุณำแฟกซ์ส ำเนำสลปิเงินโอน พร้อมใบสมัคร ระบุชื่อผู้เข้ำอบรม เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่   
 ในกำรออกใบเสร็จ  เลขผู้เสียภำษีฯ   ส่งแฟกซ์มำที่ 0-2184-4662  หรือ E-mail:  eit@eit.or.th 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ)่ 
   เลขท่ี 487 ซ.รำมค ำแหง 39 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ำยวิชำกำร และโครงกำร) โทรสำร 0-2184-4662 
E-Mail : eit@eit.or.th  ,      www.eit.or.th 
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