
 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 

 
 

หลักการและเหตุผล: 
     รอกโซชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกเปนอุปกรณที่มีการใชงานหลากหลายรปูแบบ ทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิต งานกอสราง 
งานติดตั้ง เคลื่อนยาย การขนสง การยึดเกาะวัสดุ เนื่องจากการใชงานนั้นสามารถตอบสนองการใชงานไดโดยไมตองใชระบบไฟฟาเขา
มาเก่ียวของ  ขนาดที่กะทัดรดัทาํใหงายตอการเคลื่อนยาย และนําไปใชในพื้นที่จํากัดไดเปนอยางดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดประกาย
ไฟ เนื่องจากการทาํงานของระบบไฟฟา  ในปจจุบัน รอกโซชนดิมือสาวและชนิดรอกโยกไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ทั้งการใชงาน
ในระยะยาว และแบบชั่วคราว ซึ่งในการใชงานยงัขาดความรูความเขาใจในและแนวทางการตรวจสอบอุปกรณและสวนประกอบตาง 
ๆ ของรอกโซชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกดังกลาว รวมทั้งในการจัดทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อใหรอกโซอยูในสภาพพรอมใช
งานไดอยางปลอดภัยนัน้ จําเปนที่ผูตรวจสอบและผูปฏบิัติงานจะตองมีความรูขอกําหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการ
บํารุงรักษาที่ถูกตอง รวมทั้งสามารถวิเคราะหสาเหตุปญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณดังกลาวได  
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 

 เพ่ือใหเขาใจถึงหลักกลไกการทํางานของอุปกรณเพ่ือการใชงานที่เหมาะสม 

 เปนแนวทางในการตรวจสอบรอกโซชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามคูมือหรือผูผลิตแนะนาํ 

 เปนแนวทางในการวางแผนบํารุงรกัษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) สําหรับรอกโซชนดิมอืสาวและชนิดรอกโยก 

 เปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาความผดิปกติที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือนําไปเปนขอมลูในการแกไขและปองกันใหเกิดความปลอดภัยในการใช
งานมากยิ่งข้ึน 

 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม: 
ผูจัดการฝายซอมบํารุง  ชางเทคนิคผูดูแลการซอมบํารุง    ผูจัดการแผนกวิศวกรรม   วิศวกรซอมบํารงุ    วิศวกรผูตรวจสอบ    
ผูควบคุมงานตรวจสอบปนจั่น   เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)   ผูทีป่ฏิบัติงานที่เก่ียวของ   ผูสนใจทั่วไป  
 

กําหนดการ 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน  

09:00 – 10:30 
 

 สวนประกอบและหลักการทํางานของรอกโซชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก 
o สวนประกอบและหลักการทํางานของรอกโซชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก 
o อุปกรณที่เกี่ยวของในการใชรวมกับรอกโซชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก 

 การใชงานและแนวทางการกําหนดแผนบํารุงรกัษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

ภาคทฤษฎ ี
[อ.กฤตภพ] 

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารวาง  
10:45 – 12:00 

 
 การวิเคราะหปญหาความผิดปกตสํิาหรับรอกโซชนิดมือสาวและชนดิรอกโยก 
o ปญหาที่เกิดขึ้นบอย 
o การชํารุดและความเสยีหาย 
o แนวทางการปองกัน 

ภาคทฤษฎ ี
[อ.สายพิน] 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00  ฝกการตรวจสอบรอกไฟฟาและปนจั่นเหนือศีรษะแบบตาง ๆ (WORKSHOP) 

o Workshop #1 : สถานฝีกถอด – ประกอบ 
o Workshop #2 : สถานีตรวจสอบอุปกรณภายนอก 
o Workshop #3 : สถานีตรวจสอบอุปกรณภายใน 

ภาคปฏิบตั ิ
[อ.สายพิน,  
อ.กฤตภพ] 

อ.เอมอริน อารีย 
16:00 – 16:30  สรุปและถาม – ตอบขอสงสัย 

 

 

 

PDU 9 หนวย 



 
 

     

 คณะวิทยากร:   ***วทิยากรและกาํหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา*** 

อ.สายพิน คํานึง 
 
 
 
 
 

Training Supervisor / ผูชํานาญการบริษัท สยามคิโต จํากัด 
วิทยากรดานความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับกับปนจั่น 
ผูชํานาญการดานการตรวจสอบซอมบํารุง รอกโซไฟฟา รอกโซชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก 

อ.กฤตภพ วิรัติ 
 
 
 
 
 

Training Engineer/ วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามคโิต จํากดั 
วิทยากรดานความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับกับปนจั่น 

 

ภาพประกอบแผ่นพบั 

ภาพท ี1: 

(ภาพหลกั) 

ภาพท ี2: 

 



 
 

     

 

ที่อยู )หนวยงาน/บริษัท(  ........................................................................................................................................................................  

เลขที ่.................. หมูที่ ................................ อาคาร ........................................................   ซอย   .........................................................  

ถนน......................................................... ตําบล/แขวง .......................................................... อําเภอ/เขต.............................................  

จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ....................................................................  

โทรสาร ...................................................................................... E-mail : ..............................................................................................  

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

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ............................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ....................................................  

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

ชื่อ – นามสกลุ 1.   .............................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.     
 2.   .............................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.     
 

อัตราคาลงทะเบียน 

  สมาชิก วสท .      2,300 บาท/ทาน 
  ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป  3,000 บาท/ทาน 

   หมายเหตุ 1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7%  และ วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
    2. รวมอาหารวาง   อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการบรรยาย 
    3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมคัรสมาชิก วสท.  
        ฟรี 1 ป  (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยื่นในวนัอบรมเทานั้น 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้
1.  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดกต็าม จะคืนเงนิใหกับลกูคาเต็มจาํนวน 
2.  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 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  หรือภายในวนัจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 
 

การชําระเงิน 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรพัยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย   สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
• ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ           เลขที่ 147-4-32388-6 
• ธนาคารกรุงไทย    สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4 

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงนิ  พรอมระบุช่ือผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่ FAX 0-2184-4622 

 

 


