
โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ และทดสอบความรูต้ามมาตรฐาน 
      เรือง“ผูช้าํนาญการดา้นลิฟต ์(Competent person) ระบบลิฟตแ์ละบนัไดเลือน” รุ่นท ี1  

ระหว่างวนัท ี  – 29 มิถุนายน   
ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.) 

รบัจาํนวน 30 คนตอ่รุ่นเท่านนั 
 

หนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) อบรมและสอบผาน  24 หนวย  อบรมและสอบไมผาน 18 หนวย 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญเปนจํานวนมาก อาคารเหลานี้ตัวอยางเชน อาคารสํานักงาน หนวยงาน

ราชการ สถานศึกษา ศูนยการคา โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยท้ังคอนโดมิเนียม และอพารทเมนต ซึ่งอาคารดังกลาว
จะมีการติดตั้ง การใชงาน และการบํารุงรักษาลิฟต และบันไดเลื่อน ดังนั้นเพ่ือให เปนมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยทําให
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กําหนดใหอาคารสูงเกิน 23.00 เมตรจะตองติดตั้งลิฟตดับเพลิง 
และใหอาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุมนุนคน 
และโรงงาน ที่ติดตั้งลิฟต และบันไดเลื่อน จะตองมีการการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อนที่มีอยูในอาคาร และสง
รายงานการตรวจสอบทุกป ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณดานลิฟต และบันไดเลื่อนยังมี
จํานวนนอย ทําใหตองพ่ึงพาผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณอยูเสมอ ประกอบกับมาตรฐานลิฟตระบบลิฟต และลิฟตโดยสารที่ใชขนของ 
วสท.032012-60 กําหนดคุณสมบัติของ ผูชํานาญการ (competent person) และชางบํารุงรักษา จะตองไดรับการฝกอบรมตามจํานวน
ชั่วโมงท่ีเพียงพอในการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับลิฟต และผานการทดสอบ ดานความรูที่เก่ียวกับลิฟตโดยผูผลิต หรือ สมาคมวิชาชีพ 
(สามารถอางอิงได) 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงจัดใหมีโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และทดสอบความรูตามมาตรฐาน เร่ือง “ผูชํานาญการดานลิฟต (competent person)ระบบลิฟต และบันไดเลื่อน”  เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ชางเทคนิค ผูควบคุมอาคาร และผูที่ตองทํางานเก่ียวของดานลิฟต และบันไดเลื่อน  ใหมีความรู 
ความเขาใจ การใชงานที่ถูกตอง การชวยเหลือผูประสบเหตุ และที่สําคัญเพ่ือใหเกิดความความปลอดภัยในการใชงาน  โดยผูเขาอบรมเมื่อ
ผานการอบรมแลวจะมีความรูเบื้องตนดานลิฟต และบันไดเลื่อน เพ่ือทําการตรวจสอบลิฟต และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง และสามารถ
นําความรูไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได 
หลักสูตรการอบรมจะใชมาตรฐานระบบลิฟตโดยสาร และลิฟตโดยสารที่ใชขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟตพนักงานดับเพลิง 
วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใชลิฟตในสถานการณเพลิงไหม วสท.032012/B-61 ซึ่งเปนมาตรฐานลิฟตฉบับลาสุดตาม 
EN81-20:2016 สวนบันไดเลื่อนจะใชมาตรฐานระบบบันไดเลื่อน และทางเลือ่นอัตโนมัต ิตาม EN115   

การอบรม 2 วัน จํานวน 16 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต วสท. 032012-60 จะแบงเปน 
- การบรรยายในหองอบรมจํานวน 8 ชั่วโมง  
- การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จํานวน 8 ชั่วโมง  
- ผูเขาอบรมที่เลือกการทดสอบจะทําการสอบจํานวน 1 ชั่วโมง  
 ซึ่งผูเขาอบรมสามารถที่จะเลือกการอบรมไดเปน การอบรม และสอบ หรือ เลือกที่จะการอบรมเพียงอยางเดียว  
 ตั้งแตการลงทะเบียน ผูผานการอบรมสามารถนําผลไปเพ่ิมหนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ไดตามวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค 
1. ใหความรู ความเขาใจ การใชงานที่ถูกตอง การชวยเหลือผูประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อน เพ่ือเปนผูชํานาญการ

ดานลิฟต (competent person) และชางบํารุงรักษา ไดตามมาตรฐาน 
2. สามารถนําความรู และการปฏิบติัไปใชในการตรวจสอบลิฟต และบนัไดเลื่อนตามกฎกระทรวง  
3. สามารถนําความรูไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได 
4. เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ และใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใช และแกไขปญหาได 
5. เพ่ือเผยแพรประสบการณของวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 



กลุมเปาหมาย 
หลักสตูรดังกลาวจัดทําขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายที่เปน วิศวกร สถาปนิก เจาของโครงการ ผูควบคุมการกอสราง ชางเทคนิค ผูควบคุม
อาคาร และผูสนใจทั่วไป   
 

วิทยากร 
คณะกรรมการรางมาตรฐานลิฟต และบันไดเลื่อน  
 

กําหนดการ 
วันพฤหัสบดทีี่ 28 มิถุนายน  2561 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนท่ีวสท. ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ วสท. 
09.00 – 10:00 น. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟตโดยสาร และลิฟตดับเพลิง   
10:10 – 10:15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10:15 – 12:00 น. อบรมภาคทฤษฎ ี 
  มาตรฐานระบบลิฟต การทํางาน การทดสอบ และความปลอดภัย    
  มาตรฐานบันไดเลื่อน การทํางาน การทดสอบ และความปลอดภัย  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 16.00 น. การดูงานภาคปฏิบัต ิแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟตแบบไมมีหอง

(ไมมีพัก) เครื่อง 
  รายการอันตรายท่ีสําคัญ (List of Significant Hazards)                                     
  ขอกําหนดความปลอดภัย  
  การทวนสอบความปลอดภัย  
วันศุกรที่ 29 มิถุนายน  2561 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และภาคปฏิบัติที่อาคารฝกปฏิบัติ (วสท.จะแจงภายหลัง) 
09.00 – 12.00 น. การดูงานภาคปฏิบัตลิิฟต  
 (ไมมีพัก) แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟตแบบมีหองเครื่อง  
  รายการอันตรายท่ีสําคัญ (List of Significant Hazards)                                     
  ขอกําหนดความปลอดภัย  
  การทวนสอบความปลอดภัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 15.00 น. การดูงานภาคปฏิบัตบิันไดเลื่อน  
 (ไมมพัีก) แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน 
  รายการอันตรายท่ีสําคัญ (List of Significant Hazards)                                     
  ขอกําหนดความปลอดภัย  
  การทวนสอบความปลอดภัย 
15:00 – 15:30 น. เตรียมการทดสอบ 
15:30 – 16:30 น. สอบวัดผลการอบรม 
 ผูเขาอบรมที่อบรมทั้งภาคทฤษฎแีละปฏิบัติจนครบหลักสูตรจะไดใบรับรองการเขาอบรม  

สําหรับผูทีส่อบผานจึงจะไดประกาศนียบัตรรับรองเปนผูชํานาญการ (competent 
person) ตามมาตรฐาน  
ผูเขาอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรสําหรับผูผานการอบรม และทดสอบผาน  
สวนผูเขาอบรมจะไดวุฒิบัตรกรณีที่ตองการอบรมเพียงอยางเดียวหรือไมผานการทดสอบ 
 



ใบสมคัร    
โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ และทดสอบความรูต้ามมาตรฐาน 
เรอืง “ผูต้รวจสอบ และผูช้าํนาญการ (competent person)ระบบลิฟต ์และบนัไดเลือน” รุน่ที 1  
ระหวา่งวนัที 8-  มิถุนายน      ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท.    
จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล  วสท.  
รบัจาํนวน 30 คนตอ่รุน่เท่านนั                               (กรุณากรอกชือ-นามสกลุ ให้ชดัเจน และตามข้อเท็จจริง) 

 

ชื่อ-นามสกลุ  ..................................................................................................................................................................................  

หนวยงาน/บรษิัท   .........................................................................................................................................................................  

ตําแหนงหนาที่ .................................................................วุฒิการศึกษา ...................................................................................... 

เลขที่    ...........................  อาคาร   ............................................   ซอย    ....................... ถนน   ...................................................  

ตําบล/แขวง  ............................................................................... อําเภอ/เขต   ..............................................................................  

จังหวัด   .................................................................... รหัส   ............................... โทรศัพท  .............................................................  

โทรสาร   ................................................................... E-mail:  ......................................................................................................  

ผูประสานงานโดย ......................................................................... โทรศัพท   ................................................................................ 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..................................................................   สํานักงานใหญ    สาขา............................................. 

ค าลงทะเบยีนการอบรม  
(ราคานี้รวม ภาษมีูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและอาหารวาง, วสท.ไดรบัการยกเวนภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 

 สมาชิก วสท.                                                                    5,500  บาท/ทาน 
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ                                            6,500  บาท/ทาน 
 บุคคลทั่วไป                                                         7,500  บาท/ทาน 
 

ค าลงทะเบยีนสอบวัดผล 

 สอบวัดผล     ทานละ   500  บาท 
 

การชําระเงิน 
  โอนเงิน  เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ     เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4 
กรณโีอนเงนิเงนิเขาบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงนิ  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมท่ีอยูในการออกใบเสร็จสงมาที่แฟกซ 0-2184-4662 

ขอปฏบิัตกิรณกีารยกเลิก อบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงนิคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังนี้ 

  กรณ ีวสท. เปนผูยกเลกิเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคนืเงนิใหกับลูกคาเต็มจํานวน 

  กรณลีูกคาไดลงทะเบยีน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดกต็ามขอใหถอืปฏบิัตดิงัตอไปนี้ 

 แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คนืเงนิใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบยีน 

 แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คนืเงนิให 80% ของคาลงทะเบยีน 

 แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คนืเงนิให 50% ของคาลงทะเบยีน 

 แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรอืภายในวันจัดงาน ไมคนืคาลงทะเบยีน 

 

สมคัรเข้าอบรมหรือสอบถามข้อมลูติดตอ่  คุณสุพรรณีย์  แสนภักด ี

Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662   

E-mail: supannee@eit.or.th, www.eit.or.th 


