
แผนที่อาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย           

ในพระบรมราชูปภัมภ 

เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39  (เทพลีลา) ถ.รามคําแหง แขวงพลับพลา                      

เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แผนที่ บริษัท มิตซูบิชิเอลเวเลเตอร (ประเทศไทย) จํากัด   
      สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 

      บริการรถรับ-สงผูเขาสัมมนาดูสถานที่จริงที่ บริษัท มิตซูบิชิเอลเวเลเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

      2/3 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5บางแกว บางพล ีสมุทรปราการ 10540 

ใบสมัครเขาสัมมนา 

สัมมนา การตรวจสอบลิฟตโดยสาร 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม  2555  เวลา 8.30-16.30 น. 

  ภาคทฤษฎี ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. 

ภาคปฎิบัติ  ณ  บริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

ขาพเจา............................................................................................... 

ตําแหนง............................................................................................. 

หนวยงาน........................................................................................... 

สถานที่ติดตอได................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

Email:.................................................................................................. 

ที่อยู ออกใบเสร็จ................................................................................. 

............................................................................................................. 

.................................................................................................................

......................................................................................................... 

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

ไดรับขอมูลขาวสารจาก 

 วิทยุ,โทรทัศน 

 โบชัวรจัดสงทางไปรษณีย 

 เว็บไซด www.bsa.or.th 

 E-Mail 

 อื่นๆ.............................................................................. 
 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่คุณจันทรจิรา ขุนทอง 

โทร 08-5044-6144 , 0-2184-4612  

โทรสาร 0-2184-4613 

Email: bsa.janjira@gmail.com 

สมาคมผูตรวจสอบ                         

และบริหารความปลอดภัยอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนา  การตรวจสอบลิฟตโดยสาร 

(ภาคทฤษฎีและปฎิบัติจากสถานที่จริง) 
 

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม  2555 เวลา 08.30-16.30 น. 

ภาคทฤษฎ ี

หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. 
 

ภาคปฎิบัต ิ

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

   
 

 

 

 

สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 

The Building Safety Inspectors And Officers Association 

487 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา) ถ.รามคําแหง แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กทม. 10310  โทร 0-2184-4612 โทรสาร 0-2184-4613   

www.bsa.or.th 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย (กฏกระทรวงฯ) สําหรับลิฟต 

2. เพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับมาตรฐานระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 

3. เพื่อใหไดความรูในการสังเกตวาลิฟตโดยสารที่ใหบริการ                   

มีความปลอดภัยหรือไม 

4. เพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับอุปกรณความปลอดภัยสําหรับลิฟตเบื้องตน 

5. เพื่อใหเขาใจองคประกอบประเภทของลิฟตและการทํางาน               

ของระบบลิฟต 

6. เพื่อความเขาใจในการใชงานลิฟตอยางปลอดภัย 

7. แนะนําเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเกี่ยวกับระบบลิฟต บันไดเลื่อน 
 

ทานผูที่ควรเขารับการอบรม 

- สถาปนิก 

- วิศวกรออกแบบ คํานวณ,วิศวกรที่ปรึกษา 

- วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ 

- เจาของอาคาร,วิศวกรประจําอาคาร 

- เจาหนาที่ฝายชางบํารุงรักษาอาคาร 

- นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 

อัตราคาลงทะเบียน  

สมัครกอนวันที่  23 กค.55  หลังวันที่  23 กค.55  

สมาชิก  BSA 1,500 บาท   2,000     บาท 

บุคคลทั่วไป 1,800  บาท   2,300     บาท 
 

การชําระเงิน 

 โอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย สาขา สี่แยกศรีวราชื่อบัญชี        

สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร                            

เลขที่บัญชี 140-2-355609 (กรุณาสงสําเนาใบนําสงเงินทางไปรษณีย     

หรือโทรสาร 0-2184-4613) 

 เงินสด (ที่ทําการสมาคมฯ)  ขอสงวนสิทธิ์ไมรับชําระหนางาน 

 

กําหนดการ 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.45 น. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับลิฟตโดยสาร 

9.45 – 10.15 น. ลิฟตโดยสารแตละประเภท 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานกาแฟ 

10.30 – 11.30 น. แนวทางการตรวจสอบระบบลิฟตโดยสาร 

11.30 – 12.00 น. รูปแบบรายงานการตรวจสอบลิฟตโดยสาร 

12.00 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารและเดินทางไปยัง  

TRAINING CENTER ของบริษทั                         

มิตซูบิชิ  เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

14.00 – 16.30 น. ดูงานสถานที่ติดตั้งลิฟต – บันไดเลื่อน 

ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงดังนี้ 

  -  ประเภทของลิฟต 

  -  สวนประกอบของลิฟต – บันไดเลื่อน 

  - อุปกรณความปลอดภัยสําหรับผูโดยสาร 

-  อุปกรณภายในปลองลิฟต และกนบอลิฟต 

   -  ระบบควบคุมทางไฟฟา – ทางกล 

  - ระบบชุดไฟฟาสํารองสําหรับลิฟต 

วิทยากร 

1. คุณสันติพงษ บูรณกฤตยากรณ  : คณะกรรมการ สมาคมลิฟต แหงประเทศไทย 

และผูแทน บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

2. นายอาทิตย ศรีอศัวิน : ผูแทน บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลเิวเตอร จํากัด 
 

ทานผูเขาอบรมจะไดรับ 

-เอกสารประกอบการบรรยาย 

-การบนัทึกผลงานตอเนือ่ง (CPD) 

-วุฒิบัตรการเขาอบรมจาก  

สมาคม ผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) 

รวมกับ สมาคมลฟิตแหงประเทศไทย  และ                         

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 

หลักการและเหตุผล 

ระบบลิฟตเปนสวนหนึ่งของอาคาร ซึ่งผูตรวจสอบอาคาร 

และผูดูแลอาคารจะตองมีสวนเกี่ยวของในการตรวจสอบและซอม

บํารุงรักษา แตเนื่องจากลิฟตจะติดตั้งอยูในปลองลิฟตทําใหไมสามารถ

มองเห็นอุปกรณสวนประกอบตางๆ ภายในชองปลอง ในบอลิฟต  

(LIFT PIT) และที่ติดตั้งอยูเหนือหลังคาลิฟตได จริงอยูการตรวจสอบ

ระบบลิฟตของผูตรวจสอบอาคารสวนใหญจะตรวจดูจากรายงานการ

ซอมบํารุงและการทดสอบวามีการซอมบํารุงและทดสอบตามระยะเวลา

หรือไม แตผูตรวจสอบอาคารและผู ดูแลอาคารควรมีความเขาใจ

กฎหมายและมาตรฐานรวมถึงอุปกรณความปลอดภัยตางๆ ที่เกี่ยวกับ

ระบบลิฟต,องคประกอบของระบบลิฟต,ระบบลิฟตแตละประเภท, 

แนวทางการตรวจสอบระบบลิฟตและรูปแบบรายงานการตรวจสอบ

ลิฟตเพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาระบบลิฟต  

ดวยเหตุนี้ สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จึงได

รวมกับสมาคมลิฟตแหงประเทศไทย และบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด จัดการสัมมนาวิชาการการตรวจสอบลิฟตทางดาน

ทฤษฎีและปฏิบัติ (ครั้งที่ 1) ขึ้นในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เพื่อให

สถาปนิก,วิศวกรออกแบบ คํานวณ,วิศวกรที่ปรึกษา,วิศวกรควบคุมและ

บริหารโครงการ,เจาของอาคาร,วิศวกรประจําอาคาร,เจาหนาที่ฝายชาง

บํารุงรักษาอาคาร,นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสไดเขาใจ

กฎหมายและมาตรฐานของระบบลิฟต, ลิฟตแตละประเภท, แนว

ทางการตรวจสอบลิฟต และรูปแบบการทํารายงานทั้งทางดานทฤษฎี

และปฏิบัติกับระบบลิฟตจริง 

 


