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ขอเสนอโครงการ 

การฝกอบรม เร่ือง “ผูตรวจสอบอาคาร รุนท่ี 2” 

ระหวางวันท่ี 8 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2551 

โดย 
ฝายบริการวิชาการ รวมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

หลักการและเหตุผล 

ดวยไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียน 

และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบและหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 โดยอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 5 (2) และ (3) และมาตรา 8 (13) (14) และ (15) และมาตรา 32 ทวิแหง 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของเจาของอาคาร

และสาธารณชน  กฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบประการหนึ่งวา ผูตรวจสอบตอง    

ผานการฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและ  

อุปกรณประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร   

 ปรัชญาในการตรวจสอบสภาพอาคารคือ การตรวจสอบการใชอาคารโดยเนนการตรวจสอบเพื่อคนหา

สิ่งผิดปกติ หรืออาการที่บงบอกถึงความไมปลอดภัยของระบบอุปกรณ และโครงสรางของอาคาร ซ่ึงเปนการ  

ตรวจสอบสภาพดวยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัดพื้นฐานเทาน้ัน ซ่ึงวิศวกรหรือสถาปนิกที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพคนใดคนหน่ึงสามารถดําเนินการในสวนน้ีได หากพบวาอาคารมีความปลอดภัยเพียงพอและถูก 

ตองตามกฎหมายและมาตรฐานแลว ผูตรวจสอบสามารถลงนามรับรองผลการตรวจสอบสภาพอาคารน้ันได   

ในกรณีที่ผูตรวจสอบพบวา   อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบางรายการไมผาน 

หลักเกณฑหรือมาตรฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว  ผูตรวจสอบตองจัดทําขอเสนอแนะในการ    

แกไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารเพ่ือใหอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารดังกลาว      

เปนไปตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานตามกฎเกณฑที่กําหนดใหแกเจาของอาคาร  ซ่ึงการตรวจสอบสภาพอาคาร

จะครอบคลุมถึง  
 1.การใชอาคารตามที่ไดรับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใชอาคาร โดย

ตรวจสอบวามีการใชอาคารที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม   

 2.ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณตางๆ รวมถึงโครงสรางของอาคารท่ีอาจกอใหเกิด

อันตรายตอผูใชอาคาร   

 3.ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆที่เก่ียวกับการปองกันอันตราย  

 4.ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จําเปน  

  จากปรัชญาในการตรวจสอบสภาพอาคารที่กลาวมาแลว   หลักสูตรการฝกอบรมน้ีจึงเนนการ   

ตรวจสอบสภาพการใชอาคารในขั้นตอนแรกคือ การตรวจสอบสภาพดวยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัด

พื้นฐานเทาน้ัน ซ่ึงเหมาะกับวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้ังแตระดับภาคีข้ึนไปหรือ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ   
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะหหาตนเหตุที่จะนําไปสูการ

เกิดความไมปลอดภัยตอชีวิต รางกายและทรัพยสิน อันเน่ืองจากสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร

รวมทั้งระบบบริหารจัดการ  

2.เพื่อใหผู เขาอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบได และผานการอบรม

หลักสูตรน้ีและผานการสอบตามเกณฑที่กําหนด สามารถจดทะเบียนเปนผูตรวจสอบได  

3.เพื่อใหการตรวจสอบสภาพอาคารเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใชรายการตรวจสอบและคูมือการ

ตรวจสอบที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  

 

ผลท่ีคาดวาไดรับ 

        ไดผูตรวจสอบอาคารที่มีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 

  

คุณสมบัติ / เงื่อนไข 

 ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

  1.วิศวกรที่ข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสภาวิศวกร 

  2.สถาปนิกข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสถาปนิก 

  3.ผูดูแลอาคาร เจาของอาคาร หรือบุคคลที่สนใจเรื่องความปลอดภัยของอาคาร 
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งบประมาณ 

รายรับ 

คาลงทะเบียน คนละ 15,000 บาท จํานวน 47 คน  เปนเงิน    705,000  บาท 

คาลงทะเบียน คนละ 18,000 บาท จาํนวน   6 คน              เปนเงิน   108,000  บาท 
คาลงทะเบียน คนละ   7,500 บาท จํานวน   1 คน              เปนเงิน       7,500  บาท 
  
                                    รวมรายรับ  820,500 บาท 

  

รายจาย 
 (1) คาตอบแทน           212,577 บาท 

  - คาตอบแทนคณะทํางานดําเนินงาน             77,550 บาท 

  - คาตอบแทนคณะทํางานโครงการ            135,027 บาท 
 (2) คาดําเนินการ           385,601 บาท  

  - คาอาหารและเครื่องด่ืม              106,626 บาท 

  - คาใชบริการรถพรอมคานํ้ามัน     8,800 บาท 

  - คาเอกสารประกอบการอบรมพรอมคูมือฯ             42,238 บาท 
  - คาอุปกรณโสตทัศนูปกรณ      6,800 บาท 
  - คาเสื้อรุนและคากระเปา    41,830 บาท 

  - คาตอบแทนเจาหนาที่      9,720 บาท 
  - คาต๋ัวเดินทางวิทยากร    15,000 บาท  
  - คาประชาสัมพันธ      2,900 บาท 
  - คาใชจายอ่ืนๆ              154,851 บาท 

 (3) คาบริหารโครงการ        123,075 บาท 

 (4) คาสํารองจาย 3%          21,338 บาท 

 (5) คาธรรมเนียมบริการวิชาการ 12%        87,911 บาท 

                              รวมท้ังส้ิน       820,500 บาท 

  
หมายเหตุ  :  1) ขอถัวจายในรายการที่ 1-2 โดยขอเบิกจายในลักษณะหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และขอต้ัง

สํารองจาย 3%  

     

ระยะเวลา / สถานท่ีฝกอบรม 

 วันที่  8,9,15,16,22,23,29,30 มีนาคมถึงวันที่ 5 เมษายน 2551 (เฉพาะเสาร-อาทิตยรวม 9 วัน) 

ณ หองกรุงเทพ 3 โรงแรมบีพีแกรนดหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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วิทยากร 
1)  ดร.ฟูกิจ  นิลรัตน   อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

2)  รศ.ดร. อุดมผล  พืชนไพบูลย  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

3)  รศ.ดร.จักรกริศน  กนกกัณฑพงษ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

4)  ผศ.เอกรัฐ  สมัครรัฐกิจ  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
5)  ผศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญู  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

6)  ผศ.สุระพล  เทียรมนตรี  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

7)  ผศ.คํารณ  พิทักษ   อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

8)  นายเจษฎา  รัตนจรณะ    สถาปนิกอาวุโส เทศบาลนครหาดใหญ 
 9)  ศ.ดร. เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ  อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

      จุฬาลงกณมหาวิทยาลัย  

10) นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน  ผูจัดการทั่วไป บริษัท ฟวช่ัน ไฟร เซฟต้ี จํากัด 

11) คุณณรงค สมัครรัฐกิจ  ผูจดัการฝายวิศวกรรม  

     บริษัทอีซีจี คอรปอเรช่ัน กําจัด 

 

คณะทํางาน 

 1) ผศ.เอกรัฐ  สมัครรัฐกิจ  ผูจัดการโครงการ 

 2) รศ.ดร.อุดมผล พืชไพบูลย  รองผูจัดการโครงการ  

 3) ดร.วรพจน  ประชาเสร ี  เลขานุการ 
 4) ผศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญู  คณะทํางาน  

 5) ผศ.สุระพล เธียรมนตร ี  คณะทํางาน 

 6) ดร.ภาสกร  ชัยวิริยะวงศ  คณะทํางาน 

 7) คุณกนกรัตน ไชยวงศ   เจาหนาที่ประจาํโครงการ 

 

วิธีการฝกอบรม  

 ภาควิชาการจะเนนวิธีการบรรยาย และถามตอบในหอง สวนภาคปฏิบัติ จะใชหลายวิธี เชน ดูสถานท่ี

จริง การอภิปราย ระดมความคิดเห็น การสาธิต และกรณีศึกษา 

 
วิธีการประเมินผล  

ผูเขารับการฝกอบรมตองผานการสอบวัดผลตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปน้ี จึงสามารถมีสิทธสอบเปน

ผูตรวจสอบได 

 1.ผูเขารับการฝกอบรมตองไดรับคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60 จากการสอบภาควิชาการ 

 2.ผูเขารับอบรมตองไดรับคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60 จากการรายงานผลการตรวจสอบอาคารจริง 

การนําเสนอ การอภิปรายและการมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ สําหรับภาคปฏิบัติ 

 3.ตองผานเกณฑการทดสอบประเมินความเหมาะสมในการเปนผูตรวจสอบ 
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 ทั้งน้ี เมื่อผูเขารับการฝกอบรมไดผานการอบรมจากสถาบันการฝกอบรมแลว ผูผานการอบรมจะไดรับ

ประกาศนียบัตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการพิจารณาหรือเขาสอบขอข้ึนทะเบียน

เปนผูตรวจสอบอาคาร ของกรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 ฝ า ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ร ว ม กั บ ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า     คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โทร 0-7428-7054, 0-7428-7088    

โทรสาร 0-7445-9399 
 

 

 

 


