
จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอบรม
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจ�าปี 2561

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 45

ภาควิชาการ:
วันที่ 8, 9, 10, 15, 16, 17 มิถุนายน 2561

(ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ:

วันที่ 23, 30 มิถุนายน 2561 (เสาร์)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค�าแหง 39 (วัดเทพลีลา)
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หลักการและเหตุผล

 ด้วยได้มกีารออกกฎกระทรวงก�าหนดคณุสมบตัเิฉพาะของผูต้รวจสอบ หลกัเกณฑ์การขอขึน้ทะเบยีน 
และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและ
สาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้อง
ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบนัฝึกอบรมทีไ่ด้รบัการรบัรองหลกัสตูรเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบสภาพอาคาร
และอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะ
ครอบคลุมถึง
 1. การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดย
ตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่ 
 2. ตรวจสอบสภาพระบบและอปุกรณ์ต่างๆ รวมถงึโครงสร้างของอาคารทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตราย
ต่อผู้ใช้อาคาร 
 3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
 4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จ�าเป็น

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมเข้าใจวธิกีารตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวเิคราะห์หาต้นเหตทุีจ่ะน�าไปสู่
การเกดิความไม่ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ อนัเนือ่งจากสภาพอาคารและอปุกรณ์ประกอบของอาคาร
รวมทั้งระบบบริหารจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรม
หลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
 3. เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือ
การตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

โครงการอบรม

ภาควิชาการ: วันที่ 8, 9, 10, 15, 16, 17 มิถุนายน 2561 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ: วนัที ่23, 30 มถินุายน 2561 (เสาร์)

ณ ห้องประชมุ อาคาร วสท. ซอยรามค�าแหง 39 (วดัเทพลลีา)

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร

ประจ�าปี 2561

“ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 45

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ร่วมกบั สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์
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ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจ�านวน 45 ชั่วโมง

 -	 จรรยาบรรณและกฎหมาย													

	 -	 หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

 -	 แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

	 -	 แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอ�านวยความสะดวก

	 -	 แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

	 -	 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

 - แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอปุกรณ์ต่างๆ	ของอาคารเพือ่อพยพผูใ้ช้อาคาร

	 -	 แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

 ภาคปฏิบัต ิ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภยัจากอาคารตวัอย่างจรงิ 

และการวิเคราะห์ข้อมูล	และการสรุปผลการตรวจสอบ

เอกสารที่ท่านจะได้รับในการอบรม

 1) กระเป่าใส่เอกสาร          

 2) เอกสารประกอบค�าบรรยาย และสมุดจดบันทึก        

 3) หนังสือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประมาณ 3 เล่ม  

 4) CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ท�าเนียบรุ่น)

ข้อปฏบิตักิรณกีารยกเลกิ อบรม สมัมนา ศกึษาดูงาน ทัง้ในและต่างประเทศและได้ช�าระเงนิค่าลงทะเบยีน
ก่อนล่วงหน้า ดังนี้
 ♦ กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ�านวน
 ♦ กรณลีกูค้าได้ลงทะเบยีน (ช�าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลกิเนือ่งจากเหตใุดกต็ามขอให้ถอืปฏบิตัดิงัต่อไปนี้
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ�านวนของค่าลงทะเบียน 
 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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณรุ่งลาวรรณ์		สท้านภพ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510

ฝ่ายวิชาการและโครงการ โทรสาร  02-184-4662  E-Mail: runglawan@eit.or.th



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ชำ�ระค่�ไปรษณีย�กรแล้ว

ใบอนุญ�ตที่ 72/2554

ศฝ.บดินทรเดช�

¦ เงินสด ชำ�ระเงินที่ วสท. ก่อนวันง�น ณ ชั้น 5 ออกจ�กลิฟต์ ขว�มือ

¦ เช็ค สั่งจ่�ย สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

¦ โอนเงิน เข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ของ สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
   ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ส�ข�สี่แยกศรีวร�  เลขบัญชี 140-2-30221-6 หรือ
   ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�สุรวงศ์  เลขบัญชี 147-4-32388-6 
   ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�จ�มจุรีสแควส์  เลขบัญชี 162-0-09914-4

 สม�ชิก วสท.  20,000 บ�ท

 ข้�ร�ชก�ร /รัฐวิส�หกิจ/บุคคลทั่วไป          25,000 บ�ท
หมายเหตุ (ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำาระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สลิปในโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย)

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจ�าปี 2561

“ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 45

 ใบสมัคร โครงการอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

การช�าระเงิน

ภาควิชาการ: วนัที ่8, 9, 10, 15, 16, 17 มถินุายน 2561 (ศกุร์-เสาร์-อาทติย์)
ภาคปฏบิตั:ิ วนัที ่23, 30 มถินุายน 2561 (เสาร์)

ณ ห้องประชมุ อาคาร วสท. ซอยรามค�าแหง 39 (วดัเทพลลีา)

487 ร�มคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีล�) ถ.ร�มคำ�แหง แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-184-4600-9  โทรส�ร 02-184-4662  E-mail : eit@eit.or.th  Homepage : www.eit.or.th

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-น�มสกุล  เลขสม�ชิก วสท.  เลขสม�ชิกสภ�วิศวกร

โทรศัพท์(มือถือ)  E-Mail:  

หน่วยง�น (บริษัท/บ้�น)

เลขที่  อ�ค�ร  ชั้น  หมู่  ซอย  

ถนน  ตำ�บล/แขวง  อำ�เภอ/เขต  

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์.  E-mail 

โทรศัพท์  โทรส�ร

ชื่อ-สกุล ผู้ประส�นง�นโดย  

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี   สำ�นักง�นใหญ่  หรือ  ส�ข�

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์   ร่วมกบั สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์


