
ใบสมคัรเขา้รว่มการอบรม 
 

หลกัสูตร “ผูต้รวจสอบอาคาร” 
รุน่ที ่65 

(เรียนเสาร ์- อาทิตย ์เวลา 09.00 - 16.00 น.)  
ภาคทฤษฎี วนัท่ี 20 -21,27 -28 ส.ค.65, 3 – 4ก.ย.65 

ภาคปฏิบติั วนัท่ี  10 - 11 ก.ย. 65 

ช่ือหน่วยงาน      
ประเภทธุรกจิ      

ทีอ่ยู่       
       

โทรศัพท์   โทรสาร    
E-mail       

ช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 
1.                       วฒิุการศึกษา          
2.                วฒิุการศึกษา             
ทราบข่าวการอบรมจาก 

  อนิเตอรเ์น็ต     อื่นๆ     
และส่งส าเนาบตัรสมาชิกสภาวศิวกร หรือ สภาสถาปนิก 
*ส่งใบสมคัรมาท่ี e-mail : fpeilive@gmail.com หรือ 
fengsjn@ku.ac.th หรือ fengrpr@ku.ac.th 
โทรศพัท ์02-942-8930 ,086-0145535 ,062-2390569 

ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท  
การช าระเงิน 
 โอนเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ธนาคารทหารไทย  

สาขายอ่ย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ชือ่บญัช ี

“สถาบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั” เลขที ่

069-2-22806-7      

การอบรมหลกัสูตร 
 

 “ผูต้รวจสอบอาคาร” 
รุน่ที ่65 

(เรียนเสาร ์- อาทิตย ์เวลา 09.00 - 16.00 น.)  
ภาคทฤษฎี วนัท่ี 20 -21,27 -28 ส.ค.65, 3 – 4 ก.ย.65 

ภาคปฏิบติั วนัท่ี  10 - 11 ก.ย. 65 
ณ อาคาร 9 ชัน้ 2 ห้อง 9204  ภาควิชาวิศกรรมโยธา 
 (อาคารบุญสม สุวชิรตัน์)  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัโดย 
สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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หลกัการและเหตผุล 
     ดว้ยไดม้กีารออกกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะ
ของผูต้รวจสอบ หลกัเกณฑก์ารขอขึน้ทะเบยีน และการเพกิ
ถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ และหลกัเกณฑก์าร
ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติ
และทรพัยส์นิของเจา้ของอาคารและสาธารณชน โดยกฎกระทรวง
ดงักล่าวไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบอาคารประการหนึ่ง
ว่า ผูต้รวจสอบตอ้งผ่านการฝึกอบรมจากสถาบนัฝึกอบรมที่
ไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบสภาพ
อาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร 
 สถาบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั   มหาวทิยาลยั- 
เกษตรศาสตร ์ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการตรวจสอบอาคาร
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของเจา้ของ
อาคารและสาธารณชน ประกอบดว้ยมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้น
บุคลากรและสถานทีใ่นการจดัการอบรม ทางสถาบนัฯ จงึมี
โครงการทีจ่ะจดัการอบรมผูต้รวจสอบอาคารขึน้   โดยการ
อบรมจะจดัขึน้ที่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
บางเขน เพื่อรองรบัผูท้ีต่อ้งการจะขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ
อาคาร โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมทีจ่ะจดัขึน้น้ีเน้นการ
ตรวจสอบสภาพการใชอ้าคารดว้ยสายตา หรอืเครื่องมอืวดั
พืน้ฐานเท่านัน้ ซึง่เหมาะกบัวศิวกรและสถาปนิกทีม่ี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีตัง้แต่ระดบัภาคขีึน้ไปหรอืบุคคล
ทัว่ไปทีส่นใจ 
 

วตัถปุระสงค ์
        

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีารตรวจสอบสภาพอาคาร 
สามารถวเิคราะหห์าตน้เหตุทีจ่ะน าไปสูก่ารเกดิความไม่
ปลอดภยัต่อชวีติ ร่างกายและทรพัยส์นิ อนัเนื่องจาก

สภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทัง้ระบบ
บรหิารจดัการ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทีม่คีุณสมบตัทิีส่ามารถขึน้ทะเบยีนเป็นผู้
ตรวจสอบได ้และผ่านการอบรมหลกัสตูรนี้และผ่านการสอบตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด สามารถจดทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบได้ 

3. เพื่อใหก้ารตรวจสอบอาคารเป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยใช้
รายการตรวจสอบและคู่มอืการตรวจสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัทัง้ประเทศ 

คณุสมบติัของผู้สมคัร 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างหนึ่งอย่างใด  ดงันี ้
1. วศิวกรทีข่ ึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพีกบัสภาวศิวกร 
2. สถาปนิกขึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพีกบัสภาสถาปนิก 
3. ผูด้แูลอาคาร เจา้ของอาคาร หรอืบุคคลทีส่นใจเรื่องความ  
   ปลอดภยัของอาคาร 

 

วฒิุบตัร 
        ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งเขา้อบรมเป็นเวลาอย่างน้อยรอ้ยละ 
80 ของเวลาการอบรม ภาควชิาการ  และรอ้ยละ 100 ของเวลาการ
อบรมภาคปฏบิตั ิจะไดร้บัวุฒบิตัร  จากสถาบนัวศิวกรรมป้องกนั

อคัคภียั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ และยงัไดร้บัคะแนน CPD 
จากสภาวศิวกรดว้ย   

การสมคัร 
         สมคัรดว้ยตนเองในวนั  - เวลาราชการ ณ สถาบนัวศิวกรรม
ป้องกนัอคัคภียั  อาคาร  9 ชัน้ 8 หอ้ง 9808 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ หรอื แฟกซใ์บสมคัรมาที ่ 02-942-
8930  สอบถามเพ่ิมเติม  ไดท้ี่ 02-942-8930  , 02-942-8389  
0-2 797-0999 ต่อ 1852 หรือ www.fpei.ku.ac.th  หรือ 
www.eng.ku.ac.th ,หรือ ส่งใบสมคัรมาท่ี  e-mail : 
fpeilive@gmail.com หรือe-mail : fengsjn@ku.ac.th 
 
 

จ านวนรบั 
รบัจ ากดัจ านวน 60 ท่าน 

ระยะเวลาการอบรม 
วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 8 วนั 

สถานทีพ่กั 
- ผูเ้ขา้อบรมทีต่อ้งการทีพ่กัในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เบอร ์
โทรศพัท ์Ku Home 02-579-0010-12 หรอื คณะวนศาสตร ์  
02- 5620985, 02942-8655 (ส าหรบัทีพ่กัใหผู้เ้ขา้อบรมไปตดิต่อ 
ประสานงาน และช าระค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง) 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมการอบรมท่านละ 20,000 บาท   

โดยผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะไดร้บัเอกสารประกอบการอบรม พรอ้ม
อาหารว่าง และอาหารกลางวนั (ไม่รวมค่าทีพ่กั) 

วิชาอบรม 
1. จรรยาบรรณวศิวกรและสถาปนิก และขอบเขตหน้าทีข่องผู้

ตรวจสอบ 
2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม 

  3.   หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร 
  4.   แนวทางการตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร 
5. แนวทางการตรวจสอบระบบบรกิารและอ านวยความสะดวก 
6. แนวทางการตรวจสอบระบบสขุอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
7. แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
8. แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง  ๆ

ของอาคารเพื่ออพยพผูใ้ชอ้าคาร 
9.   แนวทางการตรวจสอบระบบการบรหิารจดัการความ   
      ปลอดภยัในอาคาร 
10.  การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภยั  
11.  การวเิคราะหข์อ้มลู และการสรุปผล การตรวจสอบ       
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