
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

เทคนิคการตรวจสอบและบ ารุงรักษา รถแบคโฮ รุ่นที่ 1 
Inspection and Maintenance of Hydraulic Excavator (Back hoe) 

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

หลักการและเหตุผล: 
 ปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ มีการน าเครื่องจักรกลมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการท างาน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น รถแบคโฮ (Back Hoe) เป็นอีกเครื่องจักรที่ถูก
น ามาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่มีความคล่องตัวสูง สามารถน าไปใช้ได้หลายประเภทงาน เคลื่อนย้าย
สะดวก และ ยังท าให้การท างานมีความปลอดภัย 
    การใช้งานรถแบคโฮ จ าเป็นที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย  
การบ ารุง-ดูแลรักษา การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน  
การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรู้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้
ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดส าคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมี
ตามหลักมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถแบคโฮ  
  ให้เข้าใจหลักการท างานของรถแบคโฮ ทั้งในงานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมหนัก 
  สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เบื้องต้น ของรถแบคโฮได้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
- วิศวกรตรวจสอบ                                                           - โฟร์แมน หัวหน้างาน          
- วิทยากรด้านความปลอดภัยเครื่องจักรกล                              - เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการท างาน (จป.)              
- ผู้ที่สนใจทั่วไป                                                              - ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบ ารุง   

ก าหนดการอบรม 

 
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเคร่ืองจักรหนักและเคร่ืองจักรท่ีใช้ในงานก่อสร้าง 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563    ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน ภาคทฤษฎี 
09:00 – 12:00 น. 

 
   กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   ประเภทและขนาดของรถ Hydraulic Excavator 
   ส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถแบคโฮ 

ภาคทฤษฎี 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 น. 

 
   หลักการท างานของรถแบคโฮ 
   การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถแบคโฮ 
   การตรวจเช็คก่อนเร่ิมงาน 

ภาคทฤษฎี 

16:00 – 16:30 น.    ถาม – ตอบข้อสงสัย  
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 วิทยากรโดย 
 
อ.ธีรเดช สุภาทิพย์ 
ผู้จัดการแผนก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
 
 
 
อ.สายัณต์  ฉิมประดิษฐ 
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จ ากัด 
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง 
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการท างานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง 
 
 

 
 
 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563  ณ. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
08:30 – 09:00 น.    ลงทะเบียน ภาคปฏิบัต ิ
09:00 – 12:00 น. 

 
   ขั้นตอนการตรวจสอบรถแบคโฮ 
   แบ่งกลุ่มท า Work Shop การตรวจสอบตามฐานต่าง ๆ 

ภาคปฏิบัต ิ

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 15:30 น. 

 
   แบ่งกลุ่มท า Work Shop การตรวจสอบตามฐานต่าง ๆ (ต่อ) 
   กรณีศึกษา 
     -  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย 
     -  การช ารุดและความเสียหาย 
     -  แนวทางป้องกัน 
   สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย 

ภาคปฏิบัต ิ



 
 
 

-ใบสมัคร-  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  เทคนิคการตรวจสอบและบ ารุงรักษา รถแบคโฮ  รุ่นที่ 1 

Inspection and Maintenance of Hydraulic Excavator (Back hoe) 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กนัยายน พ.ศ.2563 

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท. 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) .............................................................................................................................................................................  

เลขที่ ........................ หมู่ที่ ................................ อาคาร  .......................................................  ซอย   ..........................................................  
ถนน .............................................. ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต ..................................................................  
จังหวัด ...............................................  รหัสไปรษณีย ์................................................โทรศัพท ์..................................................................  
โทรสาร ........................................................................................... E-mail : .............................................................................................  

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ...................................................................    ส านักงานใหญ่    สาขา  ....................................................  
 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ......................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ......................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 4,500 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป 6,500 บาท/ท่าน 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมที่ช ำระค่ำลงทะเบียนในอัตรำบุคคลทั่วไป   
ดำวน์โหลดใบสมัครสมำชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสำรประกอบกอบ และยื่นใบสมคัรในวันอบรมเท่ำนั้น 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

การช าระเงิน 

โอนเงิน    เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์        เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 
  สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662 E-mail : saranrat@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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http://www.eit.or.th/
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