
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและป นจั ่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื ่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Electric Hoist & Overhead Crane Inspector

¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍºÃÍ¡ä¿¿‡Ò
áÅÐ»˜œ¹¨Ñ ่¹àË¹×ÍÈÕÃÉÐ

ÃØ‹¹·Õ ่ 5

ระหวางวันที่ 9-10 
กุมภาพันธ 2561



ใบสมัคร โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ผูตรวจสอบรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะ  (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)

รุนที่ 5  ระหวางวันที่ 9-10 กุมภาพันธุ 2561
จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงคของการฝกอบรม

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม

  ในปจจุบัน มีการใชงานรอกไฟฟาและปนจ่ันเหนือศีรษะในหนวยงานตาง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในโรงงานตาง ๆ
 ซ่ึงในการใชงานยังขาดความรูความเขาใจในการตรวจสอบอุปกรณและสวนประกอบตาง ๆ ของรอกไฟฟาและปนจ่ันดังกลาว รวมท้ัง
ในการจัดทำการบำรุงรักษาเชิงปองกัน เพ่ือใหรอกไฟฟาและปนจ่ันอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัยน้ัน จำเปนท่ีผูตรวจสอบ
และผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูขอกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาท่ีถูกตอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห
สาเหตุปญหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของอุปกรณดังกลาวได

• เปนแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะตามคูมือหรือผูผลิตเครนแนะนำ
• เปนแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศรีษะ
• เปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเปนขอมูลในการแกไขและปองกันใหเกิดความปลอดภัยใน
  การใชงานมากยิ่งข้ึน

• ผูจัดการฝายบำรุงรักษา  • ชางเทคนิคผูดูแลการซอมบำรุง • ผูจัดการแผนกวิศวกรรม     • ผูสนใจท่ัวไป
• วิศวกรซอมบำรุง • วิศวกรผูตรวจสอบ • ผูควบคุมงานตรวจสอบปนจั่น
• เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) • ผูที่ทำงานเก่ียวของกับรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะ

ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................

เลขที่................หมูที่............อาคาร..................................................ซอย...........................................ถนน..............................................

ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................

โทรศัพท.......................................................โทรสาร.........................................................มือถือ.............................................................

ผูประสานงานโดย............................................................................................................โทรศัพท..........................................................

เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................        สำนักงานใหญ      สาขา.....................................

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร)ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปน้ี

หมายเหตุ
1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพิ่ม 7%  (คาอาหารและอาหารวาง
    เอกสารประกอบบรรยาย)
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
    สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.eit.or.th)
4. ผูท่ีผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
    (CPD 18 หนวย)

หมายเหตุ  กรณีโอนเงิน กรุณา FAX หลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
 ระบุชื่อโครงการฯ  ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ

สมาชิก วสท.  4,300     บาท/ทาน
ขาราชการ / พนักงานรัฐ วิสาหกิจ 5,200     บาท/ทาน
บุคคลท่ัวไป  6,000     บาท/ทาน

การชำระเงิน
เงินสด  ณ  ที่ทำการสมาคม
เช็ค  สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่  045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ       สาขาสุธวงศ    เลขที่  147-4-32388-6

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงิน
คาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
 >  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
 >  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปน้ี
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน 
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน     หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

อัตราคาลงทะเบียน

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 • สวนประกอบท่ัวไปของรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะ

 • ขั้นตอนวิธีการเลือกใชและติดตั้งอุปกรณที่เก่ียวของรอกไฟฟาและปนจ่ันเหนือศีรษะ

12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 • สวนประกอบของรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะ

  o สวนประกอบของรอกไฟฟา o    ระบบขับเคลื่อน       o   ระบบหามลอ
  o อุปกรณที่เกี่ยวของในการใชรวมกับรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะ
 • การวิเคราะหปญหาผิดปกติสำหรับรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะ

  o ปญหาท่ีเกิดข้ึนบอย  o การชำรุดและความเสียหาย  o แนวทางการปองกัน  o ระบบไฟฟา
16:00 – 16:30 • ถาม – ตอบขอสงสัย

07:00 – 07:30 • ลงทะเบียน ที่ วสท.

07:30 – 09:30 • เดินทางสู ศูนยฝกอบรมปนจั่นเหนือศีรษะ  บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

09:30 – 12:00 • สาธิตการทดสอบรับน้ำหนักสำหรับปนจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane Load Test)

 • ฝกการตรวจสอบรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะแบบตาง ๆ (WORKSHOP)

  o Workshop #1 :สถานีตรวจสอบระบบไฟฟาลิมิตสวิตช ชุดควบคุม

  o Workshop #2 :สถานีตรวจสอบระบบเบรค

12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 • ฝกการตรวจสอบรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะแบบตาง ๆ (WORKSHOP)

  o Workshop #3 :สถานีตรวจสอบสลิง ตะขอ พูลเลย

  o Workshop #4 :สถานีตรวจสอบสะพาน ชุดยก ราง  (ขึ้นตรวจสอบดานบนปนจั่น)

 • สรุปและถาม – ตอบขอสงสัย

 • เดินทางกลับ วสท.

วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ  2561   ณ หองประชุม อาคาร วสท.
ระหวางวันที่ 9-10 กุมภาพันธ  2561

วันเสารที่ 10 กุมภาพันธ  2561   ณ ศูนยฝกอบรมปนจั่นเหนือศรีษะ  บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  (ผูเขาอบรมตองใสรองเทาเซฟต้ี)

1.

2.

ชื่อ-นามสกุล                                                      เลขที่สมาชิก วสท.


