
 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการและทดสอบความรูต้ามมาตรฐานเร่ือง“ 

ผูช้  านาญการลิฟตด์า้นพ้ืนฐานทัว่ไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที่ 4 

ระหว่างวนัที่  26-27 มีนาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์1  ถนนพระราม 4 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์ (วสท.) 

 
 

หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)  
อบรมและสอบผ่าน  24  หน่วย  อบรมและสอบไม่ผ่าน 18 หน่วย 

 
หลักการและเหตผุล 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก อาคารเหล่านี้ตัวอยา่งเช่น อาคารส านักงาน 
หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต ์
ซึ่งอาคารดังกล่าวจะมีการติดตัง้ การใช้งาน และการบ ารุงรักษาลิฟต์ และบนัไดเลื่อน ดังนัน้เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดความ
ปลอดภัยท าให้พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ก าหนดให้อาคารสูงเกิน 23.00 เมตร
จะต้องติดตั้งลฟิต์ดับเพลงิ และให้อาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
โรงแรม สถานบริการ อาคารชุมนุนคน และโรงงาน ที่ตดิตั้งลฟิต์ และบันไดเลื่อน จะต้องมีการการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ลิฟต์ และบันไดเลื่อนที่มีอยู่ในอาคาร และส่งรายงานการตรวจสอบทุกปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณด์้านลฟิต์ และบันไดเลื่อนยงัมจี านวนน้อย ท าให้ต้องพึ่งพาผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อยู่เสมอ 
ประกอบกับมาตรฐานลิฟต์ระบบลิฟต์ และลิฟตโ์ดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60 ก าหนดคุณสมบตัิของ ผู้ช านาญการลิฟต์
ด้านตา่ง ๆ (Lift Competent Pesson) จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามจ านวนชั่วโมงที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับ
ลิฟต์ และผ่านการทดสอบ ด้านความรู้ที่เก่ียวกับลิฟต์โดยผูผ้ลิต หรือ สมาคมวิชาชีพ (สามารถอ้างอิงได้) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกลา่วจึงจัดให้มีโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เร่ือง “ผู้ช านาญการลิฟต์ (Lift Competent Pesson)”  เพื่อการพัฒนา
บุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผูท้ีต่้องท างานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบนัไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่ส าคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน  โดยผู้เข้าอบรม
เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต ์และบันไดเลื่อน เพื่อท าการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง 
และสามารถน าความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมได้ 
หลักสูตรการอบรมจะใช้มาตรฐานระบบลฟิต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟต์พนักงาน
ดับเพลิง วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใชล้ิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ วสท.032012/B-61 ซึ่งเป็นมาตรฐานลิฟต์
ฉบับลา่สุดตาม EN81-20 ส่วนบันไดเลื่อนจะใช้มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ตาม EN115   
การอบรม 2 วัน จ านวน 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต์ วสท. 032012-60 จะแบ่งเป็น 
- การบรรยายในห้องอบรมจ านวน 3 ชั่วโมง  
- การดูงานภาคปฏิบตัิ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จ านวน 8 ชั่วโมง  

ผู้เข้าอบรมที่เลือกการทดสอบจะท าการสอบจ านวน 1 ชั่วโมง  
 ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเลือกการอบรมได้เป็น การอบรม และสอบ หรือ เลือกที่จะการอบรมเพียงอย่างเดียว  
 ตั้งแต่การลงทะเบียน ผู้ผา่นการอบรมสามารถน าผลไปเพิ่มหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

รับจ านวน 30 ท่าน 



วัตถุประสงค์ 
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ความปลอดภัยของลฟิต์ และบนัไดเลื่อน เพื่อเป็น

ผู้ช านาญการลิฟต์ดา้นพืน้ฐานทัว่ไป (Lift Competent Person : General Fundamental) ได้ตามมาตรฐาน 
2. สามารถน าความรู้ และการปฏบิัติไปใช้ในการตรวจสอบลิฟต์ และบนัไดเลื่อนตามกฎกระทรวง  
3. สามารถน าความรูไ้ปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมได้ 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาได้ 
5. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ของวทิยากร และพฒันาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตรดังกล่าวจัดท าขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค  
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป   
 

วิทยากร 
คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์ และบนัไดเลื่อน  
 

ก าหนดการ 
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562   ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1  ถนนพระราม 4  
08.30 น. ลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1  ถนนพระราม 4  
09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นลิฟต์แบบมีห้องเคร่ือง  
  - แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบมีห้องเคร่ือง  
  - รายการอันตรายทีส่ าคัญ (List of Significant Hazards)                                     
  - ข้อก าหนดความปลอดภัย  
  - การทวนสอบความปลอดภัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดเลื่อน  
  - แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน 
  - รายการอันตรายทีส่ าคัญ (List of Significant Hazards)                                     
  - ข้อก าหนดความปลอดภัย  
  - การทวนสอบความปลอดภัย 
  วิทยากรโดย คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์ 

หมายเหตุ: การอบรมอาจสลบัหัวข้อตามความเหมาะสมของสถานที ่
 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562    ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน วสท.  
09.00 – 12:00 น. อุบัติเหตุจากลิฟต์ และบันไดเลือ่น 
                                  กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดบัเพลิง 
                                 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                  มาตรฐานระบบลิฟต์ และบนัไดเลื่อน การท างาน การทดสอบ และความปลอดภัย  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบไม่มีห้องเคร่ือง 
 - รายการอันตรายทีส่ าคัญ (List of Significant Hazards) 
 - ข้อก าหนดความปลอดภัย  
 - การทวนสอบความปลอดภัย 
16:00 – 16:30 น. สอบวัดผลการอบรม  

 วิทยากรโดย  คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์  
 



 -ใบสมัคร- โครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน 
  ผู้ช านาญการลิฟตด์้านพื้นฐานทัว่ไป  รุ่นที่ 4 
  (Lift Competent Person : General Fundamental)” 
  ระหว่างวนัที ่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2562 
  จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

 

(กรุณากรอกชื่อ-นามสกลุ ใหช้ดัเจน และตามข้อเท็จจริง) 
 

ชื่อ-นามสกุล  .......................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.      
อายุ ..................ปี   เพศ     หญิง   ชาย   วุฒิการศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
สาขา   ด้านไฟฟ้า    ด้านเครื่องกล    ด้านเทคนิคอุตสาหการ    ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)  ...............................................  
ความรู้หรือประสบการณ์ด้านลฟิต์  ป ี ประสบการณ์การท างานดา้นอื่น ๆ  (ไม่เก่ียวกับลิฟต์)  ปี   
หน่วยงาน/บริษัท               
ต าแหน่งหน้าที่  ...............  ...........................................................  .....................................  ......................................................................   
เลขที่    ...........................  อาคาร   ............................................   ซอย    ....................... ถนน   ............................................................  
ต าบล/แขวง  ............................................................................... อ าเภอ/เขต   .......................................................................................  
จังหวัด   .................................................................... รหัส   ............................... โทรศัพท์  ......................................................................  
โทรสาร   ................................................................... E-mail:  ...............................................................................................................  
ผู้ประสานงานโดย ......................................................................... โทรศัพท์   ........................................................................................  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ...........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา ...........................................  
 

ค่าลงทะเบียนการอบรม   
(ราคานีร้วม ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%, คา่เอกสาร, คา่อาหารและอาหารวา่ง, วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 สมาชิก วสท.                                                                    6,000  บาท/ทา่น 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ                                            7,000  บาท/ทา่น 
 บุคคลทั่วไป                                                              8,000  บาท/ทา่น 

 

การช าระเงนิ 
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ์     เลขที่ 147-4-32388-6 

  ธนาคารกรุงไทย    สาขาจามจุรีสแควส ์ เลขที่ 162-0-09914-4 
กรณีโอนเงินเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุณาแฟกซห์ลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาทีแ่ฟกซ์ 0-2184-4662 

ข้อปฏิบัตกิรณกีารยกเลิก อบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคนืเงินใหก้ับลกูค้าเต็มจ านวน 

  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดกต็ามขอให้ถือปฏิบัติดงัต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเ้ต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 

สมัครเข้าอบรมหรอืสอบถามขอ้มูลตดิตอ่  คณุแสงดาว  การะภักดี  
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail: sangdaw.eit@gmail.com www.eit.or.th 


