
                                                           
 
 

โครงการอบรม 
หลักสูตร ผูตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจําป 2565 

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 

 “ผูตรวจสอบอาคาร” รุนที่ 56  
ภาควิชาการ: วันที่ 2,3,4,9,10,11 กันยายน 2565 (ศุกร-เสาร-อาทิตย) ภาคปฏิบัต:ิ วันที่ 17,24 กันยายน 2565 (เสาร) 

ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคาํแหง 39 (วัดเทพลีลา) 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของเจาของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดคณุสมบัติของผูตรวจสอบประการหน่ึงวา ผูตรวจสอบตองผานการฝกอบรมจาก
สถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง 

1. การใชอาคารตามที่ไดรับอนญุาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลีย่นการใชอาคาร โดยตรวจสอบวามกีารใชอาคารทีอ่าจกอใหเกิด
อันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม  

2. ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณตางๆ รวมถึงโครงสรางของอาคารที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชอาคาร  
3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันอันตราย 
4. ตรวจสอบระบบบรหิารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จําเปน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะหหาตนเหตุที่จะนําไปสูการเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสิน อันเน่ืองจากสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบรหิารจัดการ 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบได และผานการอบรมหลักสูตรนี้และผานการสอบตามเกณฑที่

กําหนด สามารถจดทะเบียนเปนผูตรวจสอบได 
3. เพื่อใหการตรวจสอบสภาพอาคารเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใชรายการตรวจสอบและคูมือการตรวจสอบที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง

ประเทศ 
ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัตจิํานวน 45 ชั่วโมง 
- จรรยาบรรณและกฎหมาย              
- หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร 
แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 
 - แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  - แนวทางการตรวจสอบระบบบรกิารและอํานวยความสะดวก 
 - แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม  - แนวทางการตรวจสอบระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
 - แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร 
 - แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร 
ภาคปฏิบัต ิประกอบดวยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอยางจริง และการวิเคราะหขอมลู และการสรุปผลการ
ตรวจสอบ 
เอกสารที่ทานจะไดรับในการอบรม 
1)   กระเปาใสเอกสาร           
2 ) เอกสารประกอบคําบรรยาย และสมุดจดบันทึก         
3)  หนังสอืมาตรฐานที่เก่ียวของกับความปลอดภัยดานอัคคีภัย ประมาณ 4 เลม   
4)  CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทําเนียบรุน) 
 
 
 
 
 
 
 

CPD 96 หน่วย 



 
 

ใบสมัคร 
การอบรมหลักสูตร ผูตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจําป 2565 

“ผูตรวจสอบอาคาร” รุนท่ี 56 
ภาควิชาการ: วันที่ 2,3,4,9,10,11 กันยายน 2565 (ศุกร-เสาร-อาทิตย)  

ภาคปฏิบัต:ิ วันที่ 17,24 กันยายน 2565 (เสาร)  
ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคาํแหง 39 (วัดเทพลีลา) 

ขอสํารองรายชือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจง เพือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ – นามสกุล.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หนวยงาน   
เลขที่    หมู   อาคาร  ซอย   
ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย  มือถือ :    
โทรศัพท :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผูประสานงาน :   

เลขประจําตัวผูเสียภาษี .....................................................................   สาํนกังานใหญ ่       สาขา…………………………… 
 

ติดตอสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย โทรศพัท  0-2184-4600-9 ตอ 520  E-mail : yaowapha@eit.or.th 
 
คาลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร)  วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 
คาลงทะเบียน ชําระกอน 19 ส.ค. 65 ชําระหลัง 19 ส.ค. 65 
 สมาชิก วสท.  /สมาชิกสถาปนิก   20,000  บาท 22,000  บาท 

 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 25,000  บาท    27,000  บาท 
 

หมายเหต ุ*** การชําระเงินถือเปนการจองท่ีนั่งโดยสมบูรณ *** 
 
การชําระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาสงสลิปในโอนเงิน พรอมระบชุื่อผูเขารวมงาน  และที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงินดวย) 
เงนิสด ชําระเงนิที่ วสท. กอนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต ขวามือ 
เช็ค สั่งจาย  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 
โอนเงิน เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขที่บัญช ี140-2-30221-6  หรือ 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ   เลขที่บัญชี 147-4-32388-6 หรือ 

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส เลขที่บัญชี 162-0-09914-4 
ขอปฏบิตัิกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศและไดชาํระเงินคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังนี ้

  กรณี วสท. เปนผูยกเลกิเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเตม็จํานวน 
  กรณลูีกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัตดัิงตอไปนี้ 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน 7 วัน คนืเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน 3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 
 


