
อบรมและ 
ปฏิบัตจิริง  

รับจ ำกดั 40 ท่ำนเท่ำนั้น 

PDU:   9 หน่วย 

 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) 

(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 26 
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
หลักการและเหตุผล 

ระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump)เป็นส่วนหนึ่งของอำคำรโรงงำน,อำคำรสูงและอำคำรบำงประเภท ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบอำคำร และผู้ดูแลอำคำรจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบและซ่อมบ้ำรุงรักษำ แต่เนื่องจำกอุปกรณ์
ส่วนประกอบ กำรตรวจสอบระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump)ของผู้ตรวจสอบอำคำรส่วนใหญ่จะตรวจดูจำก
รำยงำนกำรซ่อมบ้ำรุงและกำรทดสอบว่ำมีกำรซ่อมบ้ำรุงและทดสอบตำมระยะเวลำหรือไม่ แต่ ผู้ตรวจสอบอำคำรและ
ผู้ดูแลอำคำรควรมีควำมเข้ำใจกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump)องค์ประกอบ
ของระบบ Fire Pump แนวทำงกำรตรวจสอบระบบ Fire Pump และรูปแบบรำยงำนกำรตรวจสอบเพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรตรวจสอบและดูแลบ้ำรุงรักษำระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump) 

ด้วยเหตุนี  สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมำคมผู้ตรวจสอบและ
บริหำรควำมปลอดภัยอำคำร (ตปอ.) ได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน ้ำ
ดับเพลิง (Fire Pump) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบอำคำร, ผู้ดูแลอำคำร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกำสได้เข้ำใจกฎหมำยและ
มำตรฐำนของระบบแต่ละประเภท, แนวทำงกำรตรวจสอบ และรูปแบบกำรท้ำรำยงำนทั งทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติกับ
ระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump)จริง 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมรับทรำบถึงควำมส้ำคัญในกำรตรวจสอบและดูและรักษำระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump) 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมทรำบถึงกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรดูและและบ้ำรุงรักษำระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง 

(Fire Pump) 
3.  เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมทรำบถึงขั นตอนและวิธีกำรตรวจสอบระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump) ให้อยู่สภำวะพร้อม

ใช้งำน 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมได้ทดลองท้ำกำรตรวจสอบระบบเครื่องสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump) จริง และสำมำรถวิเครำะห์

และประเมินผลจำกกำรตรวจสอบได้อย่ำงถูกต้อง 
5. เพ่ือส่งเสริมองค์ควำมรู้ให้แก่สมำชิกสภำวิศวกรในกำรพัฒนำวิชำชีพ 

ท่านผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม 

- ผู้ตรวจสอบอำคำร 

- เจ้ำของอำคำร, วิศวกรดูแลอำคำร 

- ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบ้ำรุงรักษำอำคำรและโรงงำน 

- วิศวกรออกแบบ, วิศวกรควบคุมและบริหำรโครงกำร 

- นิสิต-นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป 
 



 
ท่านผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

 เอกสำรประกอบกำรบรรยำย 

 มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนำควำมรู้ (CPD) เพ่ือประโยชน์ในกำรเลื่อนระดับเป็นสำมัญวิศวกร สภำวิศวกรซึ่งจะอยู่ใน
วุฒิบัตร จำก สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมำคมผู้ตรวจสอบและ
บริหำรควำมปลอดภัยอำคำร 

 นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรำยจ่ำยค่ำเข้ำอบรม ทั งนี เป็นไปตำม พ.ร.ก. ออกตำม
ควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548 

 ถือเป็นกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนตำมพ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพ.ศ. 2550  ซึ่งก้ำหนดให้นำยจ้ำงที่มี
ลูกจ้ำงตั งแต่ 100 คนขึ นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงทั งหมด 

 
วิทยากร  นำยวันชัย บัณฑิตกฤษดำ  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 

 นำยจุลดิษย์  จำยนียโยธิน   กรรมกำร คณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
 

ก าหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10. น. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 

ประเภทระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) และการเลือกประเภทของระบบเครื่องสูบ
น้ าดับเพลิง (Fire Pump) ให้เหมาะสม 

 วิทยำกร   นำยวันชัย  บัณฑิตกฤษฎำ 
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทำนกำแฟ 
10.15 – 12.00 น. การตรวจสอบและการท า Performance test 
 การอ่านผลรายงาน (Report) จากการท า Test 
 วิทยำกร  นำยวันชัย  บัณฑิตกฤษฎำ 
12.15   –  13.00 น. พักรับประทำนอำหำร 
13.00 – 14.30 น. เครื่องมือในการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
 เทคนิคการตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ 
 วิทยำกร  นำยจุลดิษย์  จำยนียโยธิน 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทำนชำ-กำแฟ 
14.45 – 16.30 น. ภาคปฏิบัติจริงการตรวจสอบ และการท า Performance Test Fire Pump 
16.30 – 17.00 น. สรุปผลการปฏิบัติจริง และประเมินรายงาน (Report)  
   วิทยำกร  นำยจุลดิษย์  จำยนียโยธิน 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนิชำ  รอดชีวะ 
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 525  
E-mail: pornnicha@eit.or.th  
 

mailto:pornnicha@eit.or.th


 
 
 
 

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การตรวจสอบและทดสอบระบบเคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 26 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

***เน่ืองจำกรับจ านวน 40 ท่ำนเท่ำน้ัน  และมภีำคปฏิบัต ิจงึขอให้สิทธ์ิผู้ที่ช ำระค่ำลงทะเบียนก่อน*** 
ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้  (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
ช่ือ – นำมสกุล.............................................................เลขท่ีสมำชิก วสท....../............... เลขท่ีสมำชิกสภำวิศวกร   

หน่วยงาน   

เลขท่ี    หมู่   อำคำร  ซอย   

ถนน  ต้ำบล/แขวง   อ้ำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสำร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสำนงำน :   

เลขประจ้ำตัวผู้เสียภำษี ..................................................................... □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525 

ค่าลงทะเบียน 

 สมำชิก วสท. / BSA เลขที่……………………  รำคำ 7,500 บำท/ท่ำน 

 ข้ำรำชกำร, รัฐวิสำหกิจ, บุคคลทั่วไป   รำคำ 8,000 บำท/ท่ำน 
 

(ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
ส้ำหรับผู้เข้ำอบรมที่ช้ำระคำ่ลงทะเบียนในรำคำ ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บุคคลทั่วไป ท่ำนจะไดส้ิทธ์ิประโยชน์ในกำรเป็นสมำชิก  วสท. 1 
ปี (ฟรี) โดยท่ำนต้องเตรียมหลักฐำนกำรสมัครสมำชิก วสท. (ส้ำเนำบัตรประชำชน และ ส้ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกร หรือ 
ส้ำเนำวุฒิกำรศึกษำ) เพื่อแจ้งควำมจ้ำนงในกำรใช้สิทธ์ิโดยสมบรูณ์ ภำยในวันท่ีจัดอบรมเท่ำนั น 
 

**กำรช้ำระเงิน 
 

 เงินสด  ช้ำระที่ อำคำร วสท. ชั น  5   (ออกจำกลิฟต์ขวำมือ) 
 เช็ค  สั่งจ่ำย สมำคมวิศวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำม..   สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์   
 

 ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสภำกำชำดไทย  เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำสุรวงศ ์  เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนำคำรกรุงไทย  สำขำจำมจุรสีแควส ์  เลขท่ี 162-0-09914-4 

 
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร กรณุำส่งส้ำเนำสลิปเงินโอน  
               พร้อมระบุช่ือผู้เข้ำอบรม ท่ีอยู่ในกำรออกใบเสร็จ มำที่ E-mail : pornnicha@eit.or.th  

 


