
 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย 
ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง           รุ่นที่ 2 

เทคนิคการออกแบบส าหรับลิฟตข์นส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเปน็ต้นก าลัง      

(Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated) 
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

หลักการและเหตุผล: 
 ในปจัจบุัน มกีารใช้งานลิฟต์ขนส่งวสัดภุายในอาคารโรงงานตา่ง ๆ เปน็จ านวนมาก โดยมกีารจดัท าโครงสร้างแบบง่ายๆ และมี
การใชชุ้ดรอกไฟฟา้เป็นต้นก าลงัขับเคลื่อน ซึ่งเมือ่เปรยีบเทยีบกับลิฟต์ขนสง่วสัดตุามมาตรฐานสากล ยงัจดัได้วา่มคีวามปลอดภัยในการใช้
งานค่อนขา้งต่ ากวา่คอ่นข้างมาก ดงันัน้ เพือ่เป็นการยกระดบัเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ในสว่นของการออกแบบลิฟตข์นสง่วสัดุที่ใช้
รอกไฟฟ้าเปน็ตน้ก าลงั ซึ่งยังไม่มีการเผยแพรอ่งค์ความรูใ้นการออกแบบโครงสร้างและวิธกีารเลือกใช้อปุกรณแ์ละสว่นประกอบต่าง ๆ 
ของลิฟต์ขนสง่วสัดดุังกลา่ว เพือ่ความปลอดภัยในการใช้งานและความคุม้คา่ในเชิงเศรษฐศาสตรว์ิศวกรรม ทางอนุกรรมการวิศวกรรมยก
หิ้วและปั้นจั่นไทยเล็งเหน็วา่ จะเปน็ประโยชนใ์นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูแ้ละเทคนคิในการออกแบบเพื่อเปน็การพฒันาเทคนิค
วิธีการ รวมทั้งเปน็การเสริมสร้างแนวทางการออกแบบทีไ่ดม้าตรฐาน เปน็ประโยชนก์ับวงการขนถา่ยวัสดุตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
 เปน็แนวทางในการออกแบบลฟิตข์นสง่วสัดทุี่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นก าลงั ใหม้ีความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 
 เปน็แนวทางในการเลอืกใช้อปุกรณ์และส่วนประกอบของลฟิตข์นส่งวสัดทุี่ใช้รอกไฟฟ้าเปน็ตน้ก าลังใหเ้หมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 

 เปน็แนวทางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปญัหาความผดิปกติทีอ่าจเกดิขึน้  
 เพือ่น าไปเป็นข้อมูลในการแกไ้ขและป้องกนัให้เกิดความปลอดภยัในการใช้งานมากยิง่ขึน้ 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
 ผู้จดัการฝ่ายออกแบบและวศิวกรรม 
 วิศวกรผูอ้อกแบบ 
 วิศวกรผูต้รวจสอบ 

 ช่างบ ารงุรกัษา 
 วิศวกรฝา่ยจัดซื้อและผูท้ีท่ างานเกีย่วข้อง 
 ผู้สนใจทัว่ไป 

 

ก าหนดการ 
วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562    ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

08:30 – 09:00  ลงทะเบยีน  
09:00 – 12:00 

 
 ประเภทของลฟิต ์| Type of Elevator/Lift 
 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับลฟิต์| Regulation about Lift 
 ประเภทของลฟิตข์นส่งวสัด ุ| Type of Freight Lift 

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 

 
 ส่วนประกอบของลิฟต์ขนส่งวัสดุใชร้อกไฟฟา้เป็นต้นก าลัง|  

Components of Freight Lift: Electric Hoist operated 
o การเลือกใช้รอกไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัลฟิต ์| Select of Electric Hoist for 

Freight Lift 
o การออกแบบและเลอืกใช้สว่นประกอบตามมาตรฐานสากล |  
 Design and Select of Components follow as International Standard 

 ระบบการท างานของลฟิต์ขนสง่วสัดุทีใ่ชร้อกไฟฟา้เป็นต้นก าลงั |  
Operating System of Freight Lift: Electric Hoist operated 

 

16:00 – 16:30  ถาม – ตอบขอ้สงสยั  

PDU 18 หน่วย 
 



 

 

     

 
 
  

วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6   
08:30 – 09:00  ลงทะเบยีนที่ วสท.  
09:00 – 12:00 

 
 อุปกรณ์ความปลอดภยัของลฟิตข์นสง่วสัดทุี่ใช้รอกไฟฟ้าเปน็ต้นก าลัง |  

Safety Devices of Freight Lift: Electric Hoist operated 
 กรณีศกึษา และการวินจิฉัยปัญหาเบื้องตน้|  

Case Study and Basic Analysis of Freight Lift 
 การตรวจสอบและการทดสอบลิฟตข์นส่งวัสดุทีใ่ชร้อกไฟฟา้เปน็ตน้ก าลัง |  
   Inspection and Testing of Freight Lift: Electric Hoist operated 

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 

 
 ระบบการท างานของลฟิต์ขนสง่วสัดุทีใ่ชร้อกไฟฟา้เป็นต้นก าลงั |  

Operating System of Freight Lift: Electric Hoist operated 
MaxTech Elevator and Service Co., Ltd. 

 

16:00 – 16:30  สรปุและถาม – ตอบขอ้สงสัย  
 

หมายเหตุ: ก าหนดพักรบัประทานอาหารวา่ง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. 
  เปดิรบัจ านวนผู้เข้าอบรม: 30 ทา่น 

 

 
 
 

คณะวทิยากร 
อ.จิราย ุ เอีย่มสมร 

 
 
 
 
 
 
 

o อนกุรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิว้และปั้นจั่นไทย  
o กรรมการผูจ้ัดการ บรษิทั โททัล เมคคานคิ จ ากัด  
o กรรมการผูจ้ัดการ บรษิทั ไทรทนั เมคคานิค จ ากดั 
o ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบซอ่มบ ารุงปัน้จัน่และผู้เชี่ยวชาญปั้นจัน่เหนอืศรีษะ 

 

 
นายวรพนัธ ์วชิัยดิษฐ 

 
 
 

 
 
 

o Directors: MaxTech Elevator and Service Co., Ltd. 
o Service Manager: MaxTech Elevator and Service Co., Ltd. 

 
 
 
 
 

***วทิยากรและก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้*** 



 

 

     

 
 

 

ใบสมคัรหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง    

เทคนิคการออกแบบส าหรบัลิฟตข์นส่งวสัดุที่ใชร้อกไฟฟ้าเป็นตน้ก าลงั  รุ่นที่ 2 

(Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated) 

ระหวา่งวนัท่ี  6 – 7 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 

จดัโดย  คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิ้ วและป้ันจัน่ไทย  วสท. 

******************************************************************************************************************************* 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่...... หมูท่ี ่............... อาคาร  ........................  ซอย   ...............................  

ถนน ................. ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ...................................  

จังหวดั .................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์....................................  

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

ผู้ประสานงานโดย .............................  โทรศัพท์   ..............................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี .........................   ส านักงานใหญ ่   สาขา .............................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี  (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ  ................................................ เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ  ................................................ เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

 

 ช าระก่อนวนัที ่ 30 มถินุายน 2562 ช าระหลงัวนัที ่30 มิถนุายน 2562 
   สมาชิก วสท./นศ.ป.ตร ี 4,300 บาท/ท่าน 4,800 บาท/ท่าน 
   ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 5,200 บาท/ท่าน 5,700 บาท/ท่าน 
   บคุคลทัว่ไป 6,000 บาท/ท่าน 6,500 บาท/ท่าน 

 

การช าระเงิน 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที ่147-4-32388-6 
 ธนาคารกรงุไทย   สาขาจามจรุีสแควส ์ เลขที ่162-0-09914-4 

หมายเหตุ:   กรณโีอนเงนิเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชือ่ผูเ้ข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
           สง่มาทีแ่ฟกซ์ 0-2184-4662 หรือถ่ายรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที่ supannee@eit.or.th  
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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