
สแกน QR Code  
เพื่อสมคัรอบรม 

 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น 
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

             

 

การอบรมเร่ือง  
เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง และปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 2 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2565  
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

 

หลักการและเหตุผล: 
หลักการทำงานของรถปั้นจั่น 
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Truck Crane 
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Rough Terrain Crane 
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane 
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
- เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรถปั้นจั่น และการอ่านค่าตารางพิกัดยก 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:    
วิศวกรที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความสนใจทั่วไป/วิทยากรปั้นจั่น/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที ่10 กันยายน พ.ศ.2565 

08.30 - 09.00  เข้าระบบ ZOOM  
09:00 – 16.00 

 
   หลักการทำงานของรถปั้นจั่น 
  การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Truck Crane 
  การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Rough Terrain Crane 
  การอ่านค่าตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane 

อ.วุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ ์

16.00    ทำแบบทดสอบหลังอบรม 
   ถาม-ตอบ 

อ.วุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ ์

หมายเหตุ 10.30 - 10.45 พักเบรก 
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
14.30 - 14.45 พักเบรก 

 

วิทยากร: 
อ.วุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ ์

 
    ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปัน้จั่น  วสท. 
    กรรมการ  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 
    อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงาน    
      เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัย 
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 
 

 

 
  



 

 

   
  

-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง  
เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง  

และปั้นจั่นติดตัง้บนรถบรรทุก รุ่นที่ 2 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565   

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น 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.  .................................................................  
2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3%) 

  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตร ี 1,200 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน 
ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณลีูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

การชำระเงิน 

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
• 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 

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

PDU 6 หน่วย 

สแกน QR Code  
เพื่อสมคัรอบรม 

mailto:saranrat@eit.or.th

