
 
 
 

 

โครงการอบรม  
“ความรูท่ัวไปเรื่องลิฟต บันไดเล่ือน และทางเล่ือนอัตโนมัติ”  รุนท่ี 2 

16 กรกฎาคม 2564 
จัดอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการลิฟต บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ 
  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 

 

หนวยพัฒนาวิชาชีพตอเน่ืองจากสภาวิศวกร (PDU)  
อบรมและสอบผาน  6  หนวย  อบรมและสอบไมผาน 4.5 หนวย 

 
หลักการและเหตผุล 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 69 กำหนดใหอาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษที่เปนอาคารสาธารณะและมีความสูงตั้งแต 
4 ชั้นข้ึนไป จะตองมีลิฟตโดยสารขนาดไมนอยกวา 630 กิโลกรัม ลิฟตดับเพลงิขนาดไมนอยกวา 630 กิโลกรัม ซึ่งจอดไดทุกชัน้
และมีความเร็วตั้งแตชัน้บนสุดถึงชั้นลางสุดไมเกิน 1 นาที รวมถึงการจัดเตรียมลิฟตฉุกเฉินขนาดไมนอยกวา 1200 กิโลกรัมเพื่อน
ใชในการเคลื่อนยายผูประสบอุบัติเหตุออกจากอาคารอยางปลอดภัย ประกอบกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
อยูระหวางการจัดทำมาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจำเปนจะตองจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหกับผูประกอบ
วิชาชีพที่เก่ียวของระบบลิฟตและบันไดเลื่อนใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว 
 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาวและสถานการณสภาพ
เศรษฐกิจ จึงจัดใหมีโครงการอบรมความรู และทดสอบความรูจำนวน 1 วัน ในเร่ือง “ความรูทั่วไปเร่ืองลิฟต บนัไดเลื่อน และ
ทางเลื่อนอัตโนมัติ”   เพื่อการพัฒนาบุคลากร วศิวกร สถาปนิก ชางเทคนคิ ผูควบคุมอาคาร และผูที่ตองทำงานเก่ียวของดาน
ลิฟต และบนัไดเลื่อน  ใหมีความรู ความเขาใจ การใชงานที่ถูกตอง การชวยเหลือผูประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อใหเกิดความ
ความปลอดภัยในการใชงาน โดยผูเขาอบรมเมื่อผานการอบรมแลวจะมีความรูเบื้องตนดานลิฟตและบนัไดเลื่อนเพื่อทำการ
ตรวจสอบลิฟตและบนัไดเลื่อนตามกฎกระทรวงและสามารถนำความรูไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได 
 

กลุมเปาหมาย 
หลักสูตรดังกลาวจัดทำข้ึนสำหรับกลุมเปาหมายที่เปน วิศวกร สถาปนิก เจาของโครงการ ผูควบคุมการกอสราง ชางเทคนิค  
ผูควบคุมอาคาร และผูสนใจทั่วไป   
 

วิทยากร 
นายบุญพงษ กิจวฒันาชัย  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. พ.ศ. 2563-2565 
นายสนัติพงษ   บูรณกฤตยากรณ  อนุกรรมการรางมาตรฐานบนัไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมตัิ วสท. พ.ศ. 2563-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDU 6 หนวย 



กำหนดการ 
16 กรกฎาคม 2564    
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 12:00 น. กฎกระทรวงฉบับที่ 69 ลิฟตโดยสาร ลิฟตดบัเพลิง และลิฟตฉุกเฉินตามกฎกระทรวง 
                                 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                  มาตรฐานระบบลิฟต และบนัไดเลื่อน การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต 
 - รายการอันตรายทีส่ำคัญ (List of Significant Hazards) 
 - ขอกำหนดความปลอดภัย  
 - การทวนสอบความปลอดภัย 
16:00 – 16:30 น. สอบวัดผลการอบรม 
   

 



                                  โครงการอบรม 
          “ความรูท่ัวไปเรื่องลิฟต บันไดเล่ือน และทางเล่ือนอัตโนมัติ”  รุนท่ี 2 

16 กรกฎาคม 2564 
จัดอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 
(กรุณากรอกชือ่-นามสกุล ใหช้ดัเจน และตามขอ้เทจ็จริง) 

 

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

อายุ ..................ป   เพศ     หญิง   ชาย   วุฒิการศึกษา   ต่ำกวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

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   ............................... โทรศัพท  ......................................................................  

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

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

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

ค่าลงทะเบียนการอบรม   
(ราคานีร้วม ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและอาหารว่าง, วสท.ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 สมาชิก วสท.                                                                    1,500  บาท/ทาน 
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ                                            2,000  บาท/ทาน 
 บุคคลทั่วไป                                                              2,500  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 
กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จสงมาที่แฟกซ 0-2184-4662 

ขอปฏบิัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดงัน้ี 
  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน 
  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 
 

สมัครเขาอบรมหรือสอบถามขอมูลติดตอ  คุณแสงดาว  การะภักดี  

Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ตอ 523, FAX: (02)184-4662 

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


