
 
 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการและทดสอบความรูต้ามมาตรฐานเรือง“ 

ผูช้าํนาญการลิฟตด์า้นพนืฐานทวัไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นท ี  
ระหว่างวนัท ี  – 13 กนัยายน พ.ศ.   

ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์   ถนนพระราม  
จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครอืงกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.) 

 
 

หนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)  
อบรมและสอบผาน  24  หนวย  อบรมและสอบไมผาน 18 หนวย 

 
หลักการและเหตผุล 

ในปจจุบนัประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญเปนจาํนวนมาก อาคารเหลานี้ตัวอยางเชน อาคารสํานักงาน 
หนวยงานราชการ สถานศึกษา ศูนยการคา โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม และอพารทเมนต 
ซึ่งอาคารดังกลาวจะมีการติดตัง้ การใชงาน และการบํารุงรักษาลิฟต และบันไดเลื่อน ดังนัน้เพ่ือใหเปนมาตรฐานและเกิดความ
ปลอดภัยทําใหพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กําหนดใหอาคารสูงเกิน 23.00 เมตร
จะตองติดตั้งลิฟตดับเพลิง และใหอาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
โรงแรม สถานบริการ อาคารชมุนุนคน และโรงงาน ที่ติดตั้งลฟิต และบันไดเลื่อน จะตองมีการการตรวจสอบความปลอดภยัของ
ลิฟต และบันไดเลื่อนที่มีอยูในอาคาร และสงรายงานการตรวจสอบทุกป ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณดานลฟิต และบันไดเลื่อนยงัมีจํานวนนอย ทําใหตองพ่ึงพาผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณอยูเสมอ 
ประกอบกับมาตรฐานลิฟตระบบลิฟต และลิฟตโดยสารที่ใชขนของ วสท.032012-60 กําหนดคุณสมบตัิของ ผูชํานาญการลิฟต
ดานตาง ๆ (Lift Competent Pesson) จะตองไดรับการฝกอบรมตามจํานวนชั่วโมงที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับ
ลิฟต และผานการทดสอบ ดานความรูที่เก่ียวกับลิฟตโดยผูผลิต หรือ สมาคมวิชาชีพ (สามารถอางอิงได) 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงจัดใหมีโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรูตามมาตรฐาน เรื่อง “ผูชาํนาญการลิฟต (Lift Competent Pesson)”  เพื่อการพัฒนา
บุคลากร วิศวกร สถาปนิก ชางเทคนิค ผูควบคมุอาคาร และผูที่ตองทํางานเกี่ยวของดานลิฟต และบนัไดเลื่อน  ใหมีความรู ความ
เขาใจ การใชงานที่ถูกตอง การชวยเหลือผูประสบเหตุ และที่สาํคัญเพ่ือใหเกิดความความปลอดภัยในการใชงาน  โดยผูเขาอบรม
เมื่อผานการอบรมแลวจะมีความรูเบื้องตนดานลิฟต และบันไดเลื่อน เพื่อทําการตรวจสอบลิฟต และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง 
และสามารถนําความรูไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมได 
หลักสูตรการอบรมจะใชมาตรฐานระบบลฟิตโดยสาร และลิฟตโดยสารที่ใชขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลฟิตพนักงาน
ดับเพลิง วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใชลิฟตในสถานการณเพลิงไหม วสท.032012/B-61 ซึ่งเปนมาตรฐานลิฟต
ฉบับลาสุดตาม EN81-20 สวนบันไดเลื่อนจะใชมาตรฐานระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ตาม EN115   
การอบรม 2 วัน จํานวน 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต วสท. 032012-60 จะแบงเปน 
- การบรรยายในหองอบรมจํานวน 3 ชั่วโมง  
- การดูงานภาคปฏิบตัิ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จํานวน 8 ชั่วโมง  

ผูเขาอบรมที่เลือกการทดสอบจะทําการสอบจํานวน 1 ชั่วโมง  
 ซึ่งผูเขาอบรมสามารถที่จะเลือกการอบรมไดเปน การอบรม และสอบ หรือ เลือกที่จะการอบรมเพียงอยางเดียว  
 ตั้งแตการลงทะเบียน ผูผานการอบรมสามารถนาํผลไปเพิ่มหนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ไดตามวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 

รับจํานวน 30 ทาน 



วัตถุประสงค 
1. ใหความรู ความเขาใจ การใชงานที่ถูกตอง การชวยเหลือผูประสบเหตุ ความปลอดภัยของลฟิต และบนัไดเลื่อน เพ่ือเปน

ผูชํานาญการลิฟตดานพืน้ฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) ไดตามมาตรฐาน 
2. สามารถนาํความรู และการปฏบิัติไปใชในการตรวจสอบลิฟต และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง  
3. สามารถนาํความรูไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมได 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ และใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใช และแกไขปญหาได 
5. เพ่ือเผยแพรประสบการณของวทิยากร และพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 

กลุมเปาหมาย 
หลักสูตรดังกลาวจัดทําขึ้นสําหรบักลุมเปาหมายท่ีเปน วิศวกร สถาปนิก เจาของโครงการ ผูควบคุมการกอสราง ชางเทคนิค  
ผูควบคุมอาคาร และผูสนใจทั่วไป   
 

วิทยากร 
คณะกรรมการรางมาตรฐานลิฟต และบนัไดเลื่อน  
 

กําหนดการ 
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.  2561   ณ อาคารชาญอสิสระทาวเวอร 1  ถนนพระราม 4  
08.30 น. ลงทะเบียนพรอมกัน  ณ  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1  ถนนพระราม 4  
09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการดานลิฟตแบบมีหองเครื่อง  
  - แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟตแบบมีหองเครื่อง  
  - รายการอันตรายทีส่ําคัญ (List of Significant Hazards)                                     
  - ขอกําหนดความปลอดภัย  
  - การทวนสอบความปลอดภัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดเลื่อน  
  - แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน 
  - รายการอันตรายทีส่ําคัญ (List of Significant Hazards)                                     
  - ขอกําหนดความปลอดภัย  
  - การทวนสอบความปลอดภัย 
  วิทยากรโดย คณะกรรมการรางมาตรฐานลิฟต 

หมายเหต:ุ การอบรมอาจสลับหัวขอตามความเหมาะสมของสถานที ่
 

วันพฤหัสบดทีี่ 13 กันยายน พ.ศ.  2561  ณ  หองประชุม  อาคาร วสท. 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน วสท.  
09.00 – 12:00 น. อุบัติเหตุจากลิฟต และบันไดเลือ่น 
                                  กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟตโดยสาร และลิฟตดบัเพลิง 
                                 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                  มาตรฐานระบบลิฟต และบนัไดเลื่อน การทํางาน การทดสอบ และความปลอดภัย  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. การดูงานภาคปฏบิัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟตแบบไมมีหองเคร่ือง 
 - รายการอันตรายทีส่ําคัญ (List of Significant Hazards) 
 - ขอกําหนดความปลอดภัย  
 - การทวนสอบความปลอดภัย 
16:00 – 16:30 น. สอบวัดผลการอบรม  

 วิทยากรโดย  คณะกรรมการรางมาตรฐานลิฟต  
 



 

 

(กรุณากรอกชือ-นามสกลุ ใหช้ดัเจน และตามข้อเท็จจริง) 
 

ชื่อ-นามสกุล  .......................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.      

อายุ ..................ป   เพศ     หญิง   ชาย   วุฒิการศึกษา   ต่ํากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   สูงกวาปริญญาตร ี

สาขา   ดานไฟฟา    ดานเคร่ืองกล    ดานเทคนิคอุตสาหการ    ดานอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ...............................................  

ความรูหรือประสบการณดานลฟิต  ป  ประสบการณการทํางานดานอ่ืน ๆ  (ไมเก่ียวกับลิฟต)  ป   

หนวยงาน/บริษัท               

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

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

จังหวัด   .................................................................... รหัส   ............................... โทรศพัท  ......................................................................  

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

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

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

ค่าลงทะเบียนการอบรม   
(ราคานีรวม ภาษีมลูค่าเพิม %, คา่เอกสาร, คา่อาหารและอาหารวา่ง, วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทจี่าย % 

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

ค่าลงทะเบียนสอบวัดผล 

 สอบวัดผล  ทานละ                                                              500  บาท/ทาน 
 

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 
กรณโีอนเงนิเงนิเขาบญัชธีนาคารกรณุาแฟกซหลักฐานการชําระเงนิ  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จสงมาทีแ่ฟกซ 0-2184-4662 

ขอปฏิบัตกิรณกีารยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงนิคาลงทะเบียนกอนลวงหนา 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% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรอืภายในวันจัดงาน ไมคนืคาลงทะเบยีน 
 


