การอบรม เรือ
่ ง

รหัส TR 1807

"การทดสอบการติดไฟของผลิตภ ัณฑ์สงิ่ ทอ เคหะสงิ่ ทอและยานยนต์ "
ว ันพุธที่ 1 สงิ หาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ั
ั้ 3 อาคารอานวยการ สถาบ ันพ ัฒนาอุตสาหกรรมสงิ่ ทอ
ณ ห้องสมมนา
ชน
ว ัตถุประสงค์
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมทราบระเบียบกฏข ้อบังคับด ้านความปลอดภัยต่อการติดไฟของผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ เคหะสิง่ ทอ สิง่ ทอภายใน
ยานยนต์ทใี่ ช ้ในการขนส่งสาธารณะ และมาตรฐานสิง่ ทอในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเข ้าใจหลักการและวิธก
ี าร
ทดสอบความสามารถในการติดไฟผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ เคหะสิง่ ทอ สิง่ ทอยานยนต์เพือ
่ การเลือกใช ้วัสดุทเี่ หมาะสม ลดอันตรายของการบาดเจ็บ
และการสูญเสียชีวต
ิ จากการเกิดเพลิงไหม ้ได ้
หล ักสูตรนีเ้ หมาะก ับ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอและ
เครือ
่ งนุ่งห่ม ทัง้ ในระดับผู ้ปฏิบัตก
ิ ารและระดับหัวหน ้างาน รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสิง่ ทอ

วิทยากร จากสถาบ ันพ ัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
 คุณทิพวรรณ พานิชการ
้ โศรก
 คุณนรินทร์ สิน
้ หาการอบรม
เนือ

 กฎระเบียบข ้อบังคับด ้านความปลอดภัยต่อการติดไฟและมาตรฐานการทดสอบของผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ เคหะสิง่ ทอในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป
 การทดสอบการติดไฟผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ เคหะสิง่ ทอ สิง่ ทอยานยนต์ตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ได ้แก่
ASTM D 2859, NFPA 701, ISO 6941, BS 5852, FMVSS 302, UNR 118
แผนทีส
่ ถาบันฯ
อ ัตราค่าอบรม : 1,605 บาท/ท่าน (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว)
* สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอได ้รับการยกเว ้นภาษี เงินได ้

่ บัญชี
 ชาระเงินค่าอบรมเข ้าบัญชีออมทรัพย์ ชือ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิ พือ
่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
 ธนาคารทหารไทย สาขากล ้วยน้ าไท
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 149-2-01710-6
 ธนาคารกรุงเทพ สาขากล ้วยน้ าไท
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 117-4-200780

รถเมล์สายทีผ
่ า่ น
(แยกกล ้วยน้าไท)
46, 71,72, 109, 115, 116

ปอ.22, ปอ.173

์ าเนาใบโอนเงิน มาที่ 0 2712 4527 พร้อมใบสม ัคร
*กรุณาแฟกซส
เข้าร ับการอบรม หรือ e-mail : suthatip@thaitextile.org
*กระทรวงการคลังได ้รับรองแล ้วว่าสถาบันฯเป็ นสถานฝึ กอบรมวิชาชีพทีท
่ างราชการจัดตัง้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดจากการฝึ กอบรมของสถาบันฯ
สามารถหักค่าใช ้จ่ายได ้เพิม
่ ขึน
้ อีกร ้อยละ 100

ใบสม ัครเข้าร ับการอบรม
บริษัท/หน่วยงาน......................................................................................................................................................
ทีอ
่ ยูส
่ าหรับออกใบกากับภาษี ......................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 13 หลัก..................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร.............................................................................
่ -สกุล.............................................................................................ตาแหน่ง......................................................
1.ชือ
E-mail ................................................................................................................................................................
่ -สกุล.............................................................................................ตาแหน่ง......................................................
2.ชือ
E-mail ................................................................................................................................................................
่ -สกุล..............................................................................................ตาแหน่ง.....................................................
3.ชือ
E-mail ..................................................................................................................................................................
ส่งกล ับที:่ คุณสุธาทิพย์ โทรสาร 02-712-4527
สอบถามเพิม
่ เติม  02-713-5492-9 ต่อ 512

ผู ้ประสานงาน ..................................โทร.............................
วันที.่ ................................................................................

หมายเหตุ: 1.พนักงานของศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอ จะ e-mail หรือ fax ถึงท่านเพือ
่ ยืนยันการเข ้าอบรม

2.ต ้องมีเวลาการอบรมไม่น ้อยกว่า 80 % เพือ
่ รับประกาศนียบัตร

