
 

 

 
 

โครงการศึกษาและดูงานเรื่อง 
 “ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM) ระบบขนถ่ายและการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร  

และระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ  ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” 
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด 
จัดโดย คณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

  
 หลักการและเหตุผล 

สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปรียบเสมือนประตูบ้านเข้าสู่ประเทศไทย การพัฒนา
สนามบินสุวรรณภูมิให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งต่อประเทศชาติ  เพ่ือต้อนรับผู้โดยสารและ
นักท่องเที่ยวทั้งนอกและในประเทศ  การพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ และระบบขนถ่ายสัมภาระในสนามบิน รวมถึง
ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ จึงเป็นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่  ผู้โดยสาร 
นักท่องเที่ยว สัมภาระและสินค้า ที่ใช้ระบบการขนส่งทางอากาศนี้  เพ่ือให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารและสินค้าที่เพ่ิมข้ึนมากมาโดยตลอด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น คณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้จัด
โครงการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
วิศวกรผู้ที่สนใจ 

 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 

วิศวกรผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก วสท. 
 

ก าหนดการ 
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน ณ ชั้น 4  (ขึ้นรถตู้ ณ ชั้น 1 อาคาร วสท.) 
08.30 – 09.30 น. ออกเดินทางไปยังการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรตู้ 
09.30 – 10.00 น. แนะน าโครงการและบรรยายลักษณะรายละเอียดของโครงการฯ  

   โดย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
10.00 – 11.00 น. ศึกษาดูงาน ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ  
11.00 – 12.00 น.  ศึกษาดูงาน ระบบขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารในสนามบิน 
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.30 น. บรรยายสรุป การท างานของระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดย บ.วิทยุการบินฯ 

และ ศึกษาดูงานระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศและการท างานของศูนย์ 
ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิ 

16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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 ใบสมัครโครงการศึกษาและดูงานเรื่อง  
  “ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM) ระบบขนถ่ายและการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร  

และระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ  ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” 
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด 
จัดโดย คณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

     

ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ............................................................................................ □ ส ำนกังำนใหญ่  □สำขำ………………………………… 

 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525   
 Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th 

 

ค่าลงทะเบียน ราคา 
□ สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 1,500 บาท 
□ ข้าราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 

 
การช าระเงิน 

เงินสด  ช าระก่อนวันศึกษาและดูงานได้ที ่ช้ัน 5 อาคาร วสท. (หมายเหตุ: ไม่รับช าระหน้างาน) 
เช็ค  สั่งจ่าย   สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ช่ือบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขท่ีบัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจรุีสแควร ์ เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

 

(กรณีเต็ม วสท.จะถือการช าระเงินก่อนเป็นการจองที่สมบูรณ์) 
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