
 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิวและป้ันจั่น 
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 

ชื่อหัวข้อหลัก: LIFTING ONLINE CLASS   
Series ON-1 : เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 

Module 1 – รถปั้นจั่นและป้ันจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ตามแบบ ปจ.2)  
Module 2 – ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1)  
Module 3 – ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1)  

รุ่นที่ 3 

Course: Technique of Inspection Report Preparing in Crane by Por.Jor.1 & 2 Form Class 3 
วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
 

หลักการและเหตผุล:                                                                                                      PDU 12 หน่วย 
ในการทำงานตรวจสอบปัน้จั่น/เครน ยังพบวา่การตรวจสอบและการลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม ปจ.1 ปจ.2 ที่นิยมใช้เปน็

หลักในงานตรวจสอบปัน้จั่น ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกพอสมควร หากวิศวกรตรวจสอบมีความเข้าใจในรายละเอียดตรวจสอบ
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่ถกูต้อง ก็จะช่วยให้ปั้นจัน่มีการแก้ไขปรับปรุงและอยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิง่ขึ้น  
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
o แบ่งปนัวิธีการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบฟอร์มการตรวจสอบปัน้จั่น ปจ.1 และ ปจ.2 ตามกฎหมาย 
o สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิม่ศักยภาพในวิธีการตรวจสอบปัน้จั่น 
o เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องและมาตรฐานสากลในงานตรวจสอบปั้นจั่น 
o เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบปั้นจั่น 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
- วิศวกรที่เก่ียวข้อง - วิทยากรด้านปั้นจัน่-เครน - เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)  - ผู้ควบคุมการใช้ปัน้จั่น  
- ผู้ยึดเกาะวัสดุ - ผู้ให้สัญญาณ - ผู้บังคับปั้นจั่น – ช่างเทคนิค - ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเก่ียวกับงานดา้นสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 
กำหนดการฝึกอบรม: รุ่นที่ 1 : วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น. @ ZOOM ONLINE 

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที่ 12 มีนาคม 2565  

 Module 1 : รถปั้นจั่นและปัน้จั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ตามแบบ ปจ.2) 
09:00 – 12:00 

 
o ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปจ.1 และ ปจ. 2 
o อ้างอิงตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ

ดำเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจัน่ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ ์

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 o แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดรถปัน้จั่นแบบล้อยาง  

o แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจัน่ติดรถบรรทุก 
o สอบถามข้อสงสัย (Q&A) 

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ ์

วันที่ 13 มีนาคม 2565 
Module 2, 3 : ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1) 

09:00 – 12:00 
 

o แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจัน่เหนือศีรษะ 
o แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจัน่ขาสูง 

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 o แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจัน่หอสูง 

o แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจัน่เดอร์ริก 
o สอบถามข้อสงสัย (Q&A) 

อ.หฤษฏ ์ศรีนุกูล 



 

 

   
  

o  
 

วิทยากร: 
o อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธ์ิ 

 
o ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. 
o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักร

ที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท. 
o กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
o อ.สายณัต์ ฉิมประดิษฐ o ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้

ในงานก่อสร้าง วสท. 
o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. 
o กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 

o อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. 
o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักร

ที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท. 

 
o ผู้ช่วยวิทยากร o TBA  

***วิทยากรและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*** 
 
 
 

สแกน QR Code  
เพ่ือสมัครอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
  

สแกน QR Code  
เพ่ือสมัครอบรม 

 

 
 

 

ใบสมัคร ออบรมออนไลน์ เรื่อง 
เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 รุ่นที่ 3 

Module 1 – รถปั้นจั่นและป้ันจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ปจ.2)  
Module 2 – ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1)  
Module 3 – ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1)  

วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและป้ันจั่น 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 

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

เลขที่ .................. หมู่ที่ ................................ อาคาร .......................................................  ซอย   ..........................................................  
ถนน ........................................ ตำบล/แขวง .................................................... อำเภอ/เขต ..................................................................  
จังหวัด .........................................  รหัสไปรษณีย ์................................................ โทรศัพท ์..................................................................  
โทรสาร ..................................................................................... E-mail : .............................................................................................  

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  .............................................................    สำนักงานใหญ่    สาขา ....................................................  
 

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

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 2,400 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
-  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 
 

การชำระเงิน 

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

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น  

PDU 12 หน่วย 
 



 

 

   
  

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

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

