รับจํานวน 30 ทาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการและทดสอบความรูต้ ามมาตรฐานเรือง“
ผูช้ าํ นาญการลิฟต์ดา้ นพืนฐานทัวไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที
ระหว่างวันที
– 29 สิงหาคม พ.ศ.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ถนนพระราม
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
หนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)
อบรมและสอบผาน 24 หนวย อบรมและสอบไมผาน 18 หนวย

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบนั ประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญเปนจํานวนมาก อาคารเหลานี้ตัวอยางเชน อาคารสํานักงาน
หนวยงานราชการ สถานศึกษา ศูนยการคา โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม และอพารทเมนต
ซึ่งอาคารดังกลาวจะมีการติดตัง้ การใชงาน และการบํารุงรักษาลิฟต และบันไดเลื่อน ดังนัน้ เพื่อใหเปนมาตรฐานและเกิดความ
ปลอดภัยทําใหพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กําหนดใหอาคารสูงเกิน 23.00 เมตร
จะตองติดตั้งลิฟตดับเพลิง และใหอาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ
โรงแรม สถานบริการ อาคารชุมนุนคน และโรงงาน ที่ติดตั้งลิฟต และบันไดเลื่อน จะตองมีการการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ลิฟต และบันไดเลื่อนที่มีอยูในอาคาร และสงรายงานการตรวจสอบทุกป ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณดานลิฟต และบันไดเลื่อนยังมีจํานวนนอย ทําใหตองพึ่งพาผูเ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณอยูเสมอ
ประกอบกับมาตรฐานลิฟตระบบลิฟต และลิฟตโดยสารที่ใชขนของ วสท.032012-60 กําหนดคุณสมบัติของ ผูชํานาญการลิฟต
ดานตาง ๆ (Lift Competent Pesson) จะตองไดรับการฝกอบรมตามจํานวนชั่วโมงที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับ
ลิฟต และผานการทดสอบ ดานความรูที่เกี่ยวกับลิฟตโดยผูผ ลิต หรือ สมาคมวิชาชีพ (สามารถอางอิงได)
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงจัดใหมีโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรูตามมาตรฐาน เรื่อง “ผูชาํ นาญการลิฟต (Lift Competent Pesson)” เพื่อการพัฒนา
บุคลากร วิศวกร สถาปนิก ชางเทคนิค ผูควบคุมอาคาร และผูท ี่ตองทํางานเกี่ยวของดานลิฟต และบันไดเลื่อน ใหมีความรู ความ
เขาใจ การใชงานที่ถูกตอง การชวยเหลือผูประสบเหตุ และที่สาํ คัญเพื่อใหเกิดความความปลอดภัยในการใชงาน โดยผูเขาอบรม
เมื่อผานการอบรมแลวจะมีความรูเบื้องตนดานลิฟต และบันไดเลื่อน เพื่อทําการตรวจสอบลิฟต และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง
และสามารถนําความรูไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได
หลักสูตรการอบรมจะใชมาตรฐานระบบลิฟตโดยสาร และลิฟตโดยสารที่ใชขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟตพนักงาน
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
- การดูงานภาคปฏิบตั ิ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จํานวน 8 ชั่วโมง
ผูเขาอบรมที่เลือกการทดสอบจะทําการสอบจํานวน 1 ชั่วโมง
ซึ่งผูเขาอบรมสามารถที่จะเลือกการอบรมไดเปน การอบรม และสอบ หรือ เลือกที่จะการอบรมเพียงอยางเดียว
ตั้งแตการลงทะเบียน ผูผา นการอบรมสามารถนําผลไปเพิ่มหนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ไดตามวัตถุประสงค

วัตถุประสงค
1. ใหความรู ความเขาใจ การใชงานที่ถูกตอง การชวยเหลือผูประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อน เพื่อเปน
ผูชํานาญการลิฟตดา นพืน้ ฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) ไดตามมาตรฐาน
2. สามารถนําความรู และการปฏิบัติไปใชในการตรวจสอบลิฟต และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง
3. สามารถนําความรูไ ปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใช และแกไขปญหาได
5. เพื่อเผยแพรประสบการณของวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมาย
หลักสูตรดังกลาวจัดทําขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายที่เปน วิศวกร สถาปนิก เจาของโครงการ ผูควบคุมการกอสราง ชางเทคนิค
ผูควบคุมอาคาร และผูสนใจทั่วไป
วิทยากร
คณะกรรมการรางมาตรฐานลิฟต และบันไดเลื่อน

กําหนดการ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
08.30 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนพรอมกัน ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ถนนพระราม 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการดานลิฟตแบบมีหองเครื่อง
- แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟตแบบมีหองเครื่อง
- รายการอันตรายทีส่ ําคัญ (List of Significant Hazards)
- ขอกําหนดความปลอดภัย
- การทวนสอบความปลอดภัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดเลื่อน
- แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน
- รายการอันตรายทีส่ ําคัญ (List of Significant Hazards)
- ขอกําหนดความปลอดภัย
- การทวนสอบความปลอดภัย
วิทยากรโดย คณะกรรมการรางมาตรฐานลิฟต
หมายเหตุ: การอบรมอาจสลับหัวขอตามความเหมาะสมของสถานที่

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12:00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

16:00 – 16:30 น.

ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ถนนพระราม 4

ณ หองประชุม อาคาร วสท.

ลงทะเบียน วสท.
อุบัติเหตุจากลิฟต และบันไดเลือ่ น
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟตโดยสาร และลิฟตดบั เพลิง
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรฐานระบบลิฟต และบันไดเลื่อน การทํางาน การทดสอบ และความปลอดภัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟตแบบไมมีหองเครื่อง
- รายการอันตรายทีส่ ําคัญ (List of Significant Hazards)
- ขอกําหนดความปลอดภัย
- การทวนสอบความปลอดภัย
สอบวัดผลการอบรม
วิทยากรโดย คณะกรรมการรางมาตรฐานลิฟต

-ใบสมัคร- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และทดสอบความรูต้ ามมาตรฐาน
ผูช้ าํ นาญการลิฟต์ดา้ นพืนฐานทัวไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุน่ ที
ระหว่างวันที 8 – 29 สิงหาคม พ.ศ.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล วสท.
(กรุณากรอกชื อ-นามสกุล ให้ชดั เจน และตามข้อเท็จจริ ง)

ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.
อายุ ...............................ป เพศ  หญิง  ชาย
วุฒิการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี
สาขา
 ดานไฟฟา  ดานเครื่องกล  ดานเทคนิคอุตสาหการ  ดานอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................
ความรูหรือประสบการณดานลิฟต
ป ประสบการณการทํางานดานอื่น ๆ (ไมเกี่ยวกับลิฟต)
ป
หนวยงาน/บริษัท
ตําแหนงหนาที่ ............... ........................................................... ..................................... ......................................................................
เลขที่ ........................... อาคาร ............................................ ซอย ....................... ถนน ............................................................
ตําบล/แขวง ............................................................................... อําเภอ/เขต .......................................................................................
จังหวัด ....................................................................รหัส ............................... โทรศัพท ......................................................................
โทรสาร ................................................................... E-mail: ...............................................................................................................
ผูประสานงานโดย ......................................................................... โทรศัพท ........................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ...........................................................................  สํานักงานใหญ  สาขา...........................................

ค่ าลงทะเบียนการอบรม
(ราคานีรวม ภาษีมลู ค่าเพิม %, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและอาหารว่าง, วสท.ได้ รับการยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย %

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทั่วไป

5,500 บาท/ทาน
6,500 บาท/ทาน
7,500 บาท/ทาน

ค่ าลงทะเบียนสอบวัดผล
 สอบวัดผล ทานละ

500 บาท/ทาน

การชําระเงิน
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
สาขาจามจุรีสแควส
เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จสงมาทีแ่ ฟกซ 0-2184-4662
ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
 กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดงั ตอไปนี้
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

