
 

 
 

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นท่ี  42 

ระหว่างวนัที่  11-12 กนัยายน 2564 

จดัอบรมออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom 

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

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวศิวกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อผูใ้ช้

อาคารทางดา้นสขุอนามยั ความปลอดภยั  ความสะดวกสบาย การประหยดัพลงังาน และการอนรุกัษ์

ส่ิงแวดลอ้ม   

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารท่ีถกูตอ้ง จะตอ้งอา้งอิงกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผูผ้ลิตจะทาํใหป้ระหยดัคา่ก่อสรา้ง ประหยดันํา้ 

ประหยดัไฟฟ้า มีความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการวชิาการสาขาเคร่ืองกล วสท. จึงจดัหลกัสตูรนีข้ึน้เพ่ือให ้ วศิวกรผูอ้อกแบบ 

วิศวกรควบคมุงาน วศิวกรอาํนวยการติดตัง้และใชง้าน ตลอดจนผูท่ี้สนใจ ไดม้ีความเขา้ใจการ

ออกแบบระบบท่อในอาคารอยา่งถกูตอ้ง 

 

วิทยากร นายวนัชยั   บณัฑิตกฤษดา 

อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประสบการณก์ารทาํงาน    ออกแบบสขุาภิบาล และปอ้งกนัอคัคีภยัและการตรวจสอบ 

การออกแบบระบบดบัเพลิงดว้ยนํา้ และการตรวจสอบ Life Safety Code 

 

 

 

 

 
 

กาํหนดการ 

วนัเสารท์ี่ 11 กนัยายน 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) 

 การเพ่ิมแรงดนัใหร้ะบบนํา้ 

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 

วนัอาทิตยท์ี่ 12 กนัยายน 2564 

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. การออกแบบระบบนํา้รอ้น 

10.30-10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. การออกแบบระบบท่อแก๊สหงุตม้ 

 การออกแบบระบบระบบสระวา่ยนํา้ 

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 12 หนวย 



 

ใบสมัคร การอบรมเร่ือง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นท่ี 42 

ระหว่างวันท่ี 11-12 กันยายน 2564 

จดัอบรมออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
 

ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิทั) ...................................................................  

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

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

จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.......... โทรศัพท ์................................  

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

ผู้ประสานงานโดย ......................  โทรศพัท ์  ........................................  

เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ................  สำนักงานใหญ ่ สาขา  ...........................  

ขอสำรองรายชือ่เข้าร่วมอบรมดังตอ่ไปนี ้(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน 
อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    และวสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

  สมาชิก วสท.      2,400  บาท/ทา่น 

  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ   3,000  บาท/ทา่น 

  บุคคลทัว่ไป     3,600  บาท/ทา่น

  

 

 
 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและต่างประเทศ และได้ชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังน้ี 

  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 

  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 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       สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

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

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน  พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม 

ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์ 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 

mailto:sangdaw.eit@gmail.com

	เลขที่ หมู่ที่ อาคาร   ซอย
	ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
	จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

