
 
 
 
 

การอบรมอบรมออนไลนเรื่อง  
ระบบดบัเพลิงดวยน้ําสําหรับอาคารคลังสินคา รุนที่ 8 

ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (วันเสาร-วันอาทิตย) เวลา 09.00-16.00 น. ออนไลนผานระบบ Zoom 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

 

หลักการและเหตผุล 
           ปจจุบันอาคารคลังสินคาไดมีการกอสรางอยางมากมายตามความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไป
สวนใหญจะมีหองสําหรับเก็บวัตถดิุบและเก็บสินคาที่ผลติเสร็จเรียบรอย โดยวตัถุดิบและสินคาเหลานั้นจะประกอบดวยไม กระดาษ 
พลาสติก ซึ่งจะเปนเชื้อเพลิงอยางดีและเก็บรวมกันเปนปริมาณมาก และบางพ้ืนที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกดิอัคคีภยัข้ึนก็จะ
ยากตอการควบคมุและเกิดผลกระทบอยางรุนแรง ดังน้ันการออกแบบและตดิตั้งระบบดับเพลิงดวยนํ้าสําหรับอาคารประเภทน้ีจึงมี
ขอกําหนดพิเศษที่แตกตางจากอาคารที่ใชงานทั่วไป 
           วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได
จัดใหมีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลงิดวยนํ้าสําหรับอาคารคลังสินคาขึ้นเพ่ือใหเขาใจใน กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวของ 
เปนการพัฒนาและสงเสริมความรู  เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําไปประยุกตใชกับงานที่เก่ียวของไดถูกตอง 
  

กลุมเปาหมาย :  วิศวกรท่ีเก่ียวของกับอาคารคลังสินคา การประกันภัย การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง เจาหนาที่ทองถิ่น และ
ผูสนใจทั่วไป 

 
กําหนดการอบรม 
วันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

- กรณีศึกษาเพลิงไหม และ การทดลองจาก UL / FM ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงกับ คลังสินคา 
- นิยามที่ใชอางอิงในมาตรฐาน NFPA 13 
- Commodity Classification 
- Storage Arrangement 
- Building construction and Storage heights 
- Adjacent hazards or Design methods 
- Rack storage Column protection 
- การออกแบบ โดยใช In-rack sprinklers สําหรับ Rack storage 
- การออกแบบ โดยใช CMDA sprinklers สําหรับ High piles storage height ที่ความสูงนอยกวา 25 ฟุต 
- ถาม-ตอบ 

วันอาทิตยที่ 21 สิงหาคม 2565 
- การออกแบบ โดยใช CMDA sprinklers สําหรับ High piles storage height ที่ความสูงเกินกวา 25 ฟุต 
- การออกแบบ โดยใช CMSA sprinklers สําหรับ High piles storage 
- การออกแบบ โดยใช CMSA sprinklers สําหรับ High piles storage 
- การออกแบบ โดยใช ESFR sprinklers สําหรับ High piles storage 
- Work shop 
- ถาม – ตอบ 
-  

วิทยากร : คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา   

 อาจารยพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

 

 



 

 

 

การอบรมอบรมออนไลนเรื่อง 

ระบบดบัเพลิงดวยน้ําสําหรับอาคารคลังสินคา รุนที่ 8  

ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (วันเสาร-วันอาทิตย) ออนไลนผานระบบ Zoom 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี ้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 
ชื่อ – นามสกุล.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   

หนวยงาน   

เลขที่    หมู   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย  มือถือ :    

โทรศัพท :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผูประสานงาน :   

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

คาลงทะเบียน 
ประเภทสมาชิก ชําระกอนวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อรับ ID 

Meeting และ Password เขาหองเรียน 
สมาชิก วสท.    2,400 บาท 
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป   3,000 บาท 

 

หมายเหตุ :    1. วสท. ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ที่จายรอยละ 3 ราคารวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7%  

                  2. กรณีท่ีเรียนไม 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเวนการออกวุฒิบัตรรับรอง 

การชําระเงิน 

 เงินสด หรือเช็ค  สั่งจาย  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ  

 โอนเงินเขาบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ  
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขที่บัญชี 140-2-30221-6 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ    เลขที่บัญช ี147-4-32388-6 

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส เลขที่บัญชี 162-0-09914-4 
 

กรณีโอนเงินกรุณาสงสลิปในการโอนเงินพรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน และชื่องาน 

พรอมที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงินดวย สงมาที่   E-mail : yaowapha@eit.or.th 

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


