
 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 
และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

หลักสูตร: การตดิตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน “กระเช้าไฟฟ้า” (GONDOLA) รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

 

หลักการและเหตุผล: 
      งานก่อสร้างอาคารสูงปัจจุบันนิยมใช้กระเช้าไฟฟ้าเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานมากกว่าสมัยก่อนท่ีต้องตั้งนั่งร้านท างาน แต่จากการ
ตรวจสอบพบว่าการติดตั้งใช้งานยังไม่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิตและพบว่ามีอุบัติเหตุจากการใช้กระเช้าไฟฟ้าดังกล่าวอยู่เป็นประจ า  
ดังนั้น คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จึงมองเห็นความส าคัญที่จะถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อการใช้งานเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในไซต์งานก่อสรา้งต่าง ๆ 
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
    ให้เข้าใจถึงวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต 
    ให้เข้าใจถึงช้ินส่วนประกอบตา่ง ๆ 
    ใหเ้ข้าใจถึงการใช้งานรวมถึงการแก้ปัญหากรณีกระเช้าไฟฟ้าเสยีฉุกเฉินขณะใช้งาน 
    ให้เข้าใจวิธีการดูแลรักษาเพือ่ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง        วิศวกรโครงการ       วิศวกรผูต้รวจสอบ      วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน        ผู้บังคับกระเช้าไฟฟ้า(คนขับ)  
 เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภยัในการท างาน(จป.)         ช่างติดตั้ง          ช่างเทคนิค         ผู้สนใจท่ัวไป 
 
 

ก าหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันศุกร์ที ่14 พฤษภาคม 2564 

08:30 – 09:00 น.     ลงทะเบียน  

09:00 – 10:30 น.     ชนิดและประเภทต่าง ๆ ของลิฟต์ขนส่งชั่วคราว ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์ 

10:45 – 12:00 น.     อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระเช้าไฟฟ้า ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์ 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 14:30 น.     เทคนิคการติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าตามคู่มือผูผ้ลิต ภาคทฤษฎ ีอ.หฤษฏ์ 

14:45 – 16:00 น.     การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการบ ารุงรักษา 

    กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน 

ภาคทฤษฎ ีอ.หฤษฏ์ 

16:00 – 16:30 น.     สรุป ถาม – ตอบ  

วันเสาร์ที ่15 พฤษภาคม 2564 
08:30 – 09:00 น.     ลงทะเบียน  

09:00 – 10:30 น.     การตดิตั้งกระเช้าไฟฟ้า(ช่วงแรก) ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์ 

10:45 – 12:00 น.     การตดิตั้งกระเช้าไฟฟ้า(ช่วงที่สอง) ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์ 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 – 14:30 น.     การตรวจสอบความปลอดภยักระเช้าไฟฟ้า ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์ 
14:45 – 16:00 น.     ทดสอบขึ้นลง/การใช้งานของกระเช้าไฟฟ้า ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์ 

16:00 – 16:30 น.     สรุป ถาม – ตอบ  
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วิทยากร 
 

อ.หฤษฏ์  ศรีนุกูล กรรมการผู้จดัการ   
บริษัท เดอะทาวเวอรเ์ครน (ประเทศไทย) จ ากัด 
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอรเ์ครน (Tower Crane)     
และลิฟต์ก่อสรา้ง (Construction Hoist) 

 
อ.สายณัต์  ฉิมประดิษฐ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชัน่ แอนด์ 

คอนซัลแทนต์ จ ากัด 
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและ
เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
วิศวกรตรวจสอบปั้นจัน่ และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง 
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการท างานกับปั้นจั่น  
และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง 

 

***วิทยากรและก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*** 
รูปภาพประกอบแผ่นพับ 
 



 
 
 

ใบสมัครการอบรมเรื่อง 
การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน “กระเช้าไฟฟ้า”  (GONDOLA)  รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม  2564  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

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

 เลขที ่.................. หมู่ที่ ................................ อาคาร .......................................................    ซอย   ...................................................................  

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

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

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี..........................................................................    ส านักงานใหญ่  สาขา  ......................................................  
  

 ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1) . ................................................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.     
2) . ................................................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.     
 

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

 ช าระก่อนวันที่  7 พฤษภาคม 2564 ช าระหลังวันที่  7 พฤษภาคม 2564 
  สมาชิก วสท. 4,300 บาท/คน 5,000 บาท/คน 
  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,200 บาท/คน 6,000 บาท/คน 
  บุคคลทั่วไป 6,000 บาท/คน                 6,900    บาท/คน 

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      เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์             เลขที่ 147-4-32388-6 
- ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์   เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณโีอนเงิน  กรุณา fax หลักฐานการช าระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2319-27111-0 ระบุช่ือโครงการฯ ช่ือผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสรจ็ 
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  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 
 

http://www.eit.or.th/
mailto:saranrat@eit.or.th

