
 

 

โครงการอบรม 
“ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ”  รุ่นที่ 3 

9 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ 

  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 
 

หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)  
อบรมและสอบผ่าน  12  หน่วย  อบรมและสอบไม่ผ่าน 9 หน่วย 

หลักการและเหตผุล 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 69 ก าหนดให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะและมีความสูงตั้งแต่ 

4 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟต์โดยสารขนาดไมน่้อยกว่า 630 กิโลกรัม ลิฟต์ดับเพลงิขนาดไม่น้อยกวา่ 630 กิโลกรัม ซึ่งจอดได้ทุกชัน้
และมีความเร็วตั้งแต่ชัน้บนสุดถงึชั้นล่างสุดไม่เกิน 1 นาที รวมถงึการจัดเตรียมลิฟต์ฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า 1200 กิโลกรัมเพื่อน
ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากอาคารอย่างปลอดภัย ประกอบกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 
อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนให้เป็นไปตามกฎหมายดังกลา่ว 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวและสถานการณ์สภาพ
เศรษฐกิจ จึงจัดให้มีโครงการอบรมความรู ้ และทดสอบความรูจ้ านวน 1 วัน ในเร่ือง “ความรู้ทั่วไปเร่ืองลิฟต์ บนัไดเลื่อน และ
ทางเลื่อนอัตโนมัติ”   เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องท างานเก่ียวข้องดา้น
ลิฟต์ และบนัไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใชง้านที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่ส าคัญเพื่อให้เกิดความ
ความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์และบนัไดเลื่อนเพื่อท าการ
ตรวจสอบลิฟต์และบนัไดเลื่อนตามกฎกระทรวงและสามารถน าความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตรดังกล่าวจัดท าขึ้นส าหรบักลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค  
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป   
 

วิทยากร 
นายบุญพงษ์ กิจวฒันาชัย  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. พ.ศ. 2563-2565 
นายสนัติพงษ์   บูรณกฤตยากรณ์  อนุกรรมการร่างมาตรฐานบนัไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมตัิ วสท. พ.ศ. 2563-2565 
 

ก าหนดการ 
9 กรกฎาคม 2565    
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 12:00 น. กฎกระทรวงฉบับที่ 69 ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดบัเพลิง และลิฟต์ฉุกเฉินตามกฎกระทรวง 
                                 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                  มาตรฐานระบบลิฟต์ และบนัไดเลื่อน การท างาน การทดสอบ และความปลอดภัย  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์ 
 - รายการอันตรายทีส่ าคัญ (List of Significant Hazards) 
 - ข้อก าหนดความปลอดภัย  
 - การทวนสอบความปลอดภัย 
16:00 – 16:30 น. สอบวัดผลการอบรม 
   

PDU 12 หน่วย 



                                  โครงการอบรม 
          “ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ” รุ่นที่ 3 

9 กรกฎาคม 2565 
ณ อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
(กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ใหช้ดัเจน และตามขอ้เทจ็จรงิ) 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั    ..............................................................................................................................................................................  

เลขที่ ........................ หมู่ที่ .........................ซอย ............................................................... อาคาร ........................................................  

ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ..................................................................... อ าเภอ/เขต......................................  

จังหวัด ..............................................................................................  รหัสไปรษณีย ์.............................................................................   

โทรศัพท ์.......................................................................................... โทรสาร  .......................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย  .............................................................................................  โทรศัพท ์...................................................................  

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

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี   ................................................................................ ส านักงานใหญ่      สาขา   ............................  

ขอส ำรองที่นั่งดังต่อไปนี้   กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร 

1. ชื่อ – นามสกลุ    เลขสมาชิก วสท.    เลขสมาชิกสภาฯ                     . 

2. ชื่อ – นามสกลุ    เลขสมาชิก วสท.    เลขสมาชิกสภาฯ                     . 
 

ค่าลงทะเบยีน  
(ราคานีร้วม ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%, คา่เอกสาร, คา่อาหารและอาหารวา่ง, วสท.ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 สมาชิก วสท.                                                                    2,500  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                            3,500  บาท/ท่าน 
 บุคคลทั่วไป                                                              3,500  บาท/ท่าน 

 

การช าระเงิน 
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

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

  ธนาคารกรุงไทย    สาขาจามจุรีสแควส ์ เลขที่ 162-0-09914-4 
กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 

ข้อปฏบิัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และไดช้ าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงันี้ 
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 

สมัครเข้าอบรมหรือสอบถามข้อมูลติดต่อ  คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์  
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 500, FAX: (02)184-4662 

E-mail: admineit05@eit.or.th  


