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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) 

(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุนที่ 25 
วันศุกรท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 
 

หลักการและเหตุผล 
ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)เปนสวนหนึ่งของอาคารโรงงาน,อาคารสูงและอาคารบางประเภท ซึ่ง

ผูตรวจสอบอาคาร และผูดูแลอาคารจะตองมีสวนเก่ียวของในการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษา แตเนื่องจากอุปกรณ
สวนประกอบ การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)ของผูตรวจสอบอาคารสวนใหญจะตรวจดูจาก
รายงานการซอมบํารุงและการทดสอบวามีการซอมบํารุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม แตผูตรวจสอบอาคารและ
ผูดูแลอาคารควรมีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวกับระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)องคประกอบ
ของระบบ Fire Pump แนวทางการตรวจสอบระบบ Fire Pump และรูปแบบรายงานการตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางใน
การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) 

ดวยเหตุนี้ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) รวมกับ สมาคมผูตรวจสอบและ
บริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิง (Fire Pump) เพื่อใหผูตรวจสอบอาคาร, ผูดูแลอาคาร และบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสไดเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานของระบบแตละประเภท, แนวทางการตรวจสอบ และรูปแบบการทํารายงานทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติกับ
ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)จริง 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหผูเขาอบรมรับทราบถึงความสําคัญในการตรวจสอบและดูและรักษาระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) 
2.  เพ่ือใหผูเขาอบรมทราบถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของกับการดูและและบํารุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

(Fire Pump) 
3.  เพ่ือใหผูเขาอบรมทราบถึงข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) ใหอยูสภาวะพรอม

ใชงาน 
4. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดทดลองทําการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) จริง และสามารถวิเคราะห

และประเมินผลจากการตรวจสอบไดอยางถูกตอง 
5. เพ่ือสงเสริมองคความรูใหแกสมาชิกสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพ 

ทานผูท่ีควรเขารับการอบรม 

- ผูตรวจสอบอาคาร 

- เจาของอาคาร, วิศวกรดูแลอาคาร 

- ผูประกอบการที่เก่ียวของกับการบํารุงรักษาอาคารและโรงงาน 
- วิศวกรออกแบบ, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ 

- นิสิต-นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทานผูเขาอบรมจะไดรับ 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (CPD) เพ่ือประโยชนในการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร สภาวิศวกรซึ่งจะอยูใน
วุฒิบัตร จาก สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ สมาคมผูตรวจสอบและ
บริหารความปลอดภัยอาคาร 

 นิติบุคคล มีสิทธิยกเวนภาษีเงินได สูงสุดถึง 200% ของรายจายคาเขาอบรม ทั้งนี้เปนไปตาม พ.ร.ก. ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548 

 ถือเปนการฝกอบรมฝมือแรงงานตามพ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกําหนดใหนายจางที่มี
ลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ตองจัดอบรมใหแกลูกจางไมต่ํากวารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด 

 
วิทยากร  นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคภีัย 

 นายจุลดิษย  จายนียโยธิน    กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 
 

กําหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10. น. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) 

ประเภทระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) และการเลือกประเภทของระบบเครื่องสูบ
น้ําดับเพลิง (Fire Pump) ใหเหมาะสม 

 วิทยากร   นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา 
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานกาแฟ 
10.15 – 12.00 น. การตรวจสอบและการทํา Performance test 
 การอานผลรายงาน (Report) จากการทํา Test 
 วิทยากร  นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา 
12.15   –  13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น. เครื่องมือในการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
 เทคนิคการตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ 
 วิทยากร  นายจุลดิษย  จายนียโยธิน 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานชา-กาแฟ 
14.45 – 16.30 น. ภาคปฏิบัติจริงการตรวจสอบ และการทํา Performance Test Fire Pump 
16.30 – 17.00 น. สรุปผลการปฏิบตัจิริง และประเมินรายงาน (Report)  
   วิทยากร  นายจุลดิษย  จายนียโยธิน 
 

สนใจติดตอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณเยาวพา  สินพาณิชย 
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 520 
E-mail: yaowapha@eit.or.th 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การตรวจสอบและทดสอบระบบเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุนที่ 25 

วันศกุรที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 

***เนืองจากรับจํานวน  ท่านเท่านัน  และมภีาคปฏิบัต ิจงึขอให้สิทธิผู้ทีชําระค่าลงทะเบียนก่อน*** 
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี ้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 
ชือ่ – นามสกุล.............................................................เลขที่สมาชิก วสท............../............... เลขทีส่มาชิกสภาวิศวกร   

หนวยงาน   

เลขที่    หมู   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย  มือถือ :    

โทรศัพท :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผูประสานงาน :   

เลขประจําตัวผูเสียภาษี .....................................................................   สาํนกังานใหญ่        สาขา…………………………… 

ติดตอสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย  โทรศัพท  0-2184-4600-9 ตอ 520 

คาลงทะเบียน 

 สมาชิก วสท. / BSA เลขที…่…………………  ราคา 7,500 บาท/ทาน 

 ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป   ราคา 8,000 บาท/ทาน 
 

(ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  วสท. ไดรบัการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร 
สําหรับผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในราคา ขาราชการ/รฐัวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ทานจะไดสิทธิ์ประโยชนในการเปนสมาชิก  วสท. 1 ป (ฟรี) โดยทานตอง
เตรยีมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สําเนาบัตรประชาชน และ สาํเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชพีวิศวกร หรือ สําเนาวุฒิการศกึษา) เพือ่แจงความจํานงในการ
ใชสิทธิ์โดยสมบูรณ ภายในวันที่จัดอบรมเทานั้น 
 

**การชําระเงิน 
 

  เงนิสด  ชําระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟตขวามือ) 
  เช็ค  สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 
  โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..   สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   

 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย  เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส  เลขท่ี 162-0-09914-4 

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงสําเนาสลิปเงินโอน  
               พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ มาที่ คุณเยาวพา E-mail : yaowapha@eit.or.th 


