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หลักสูตรการอบรม (PUBLIC)
เทคนิคการตรวจสอบและการบาํรุงรักษาเชงิป้องกัน

สาํหรับรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ
ตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิตรอกและป้ันจ่ันเหนือศีรษะและหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

โดย วิทยากร คุณจิรายุ เอี่ยมสมร 

ประธานวิทยากรป้ันจ่ันหลักสูตรเป็นวิทยากรป้ันจ่ัน รุ่นที ่๑ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิว้และป้ันจ่ันไทย โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

หลักสูตรช่าง

ตามตารางทีก่าํหนดประจาํปี 2566 ณ ศูนยบ์ริการมาตรฐานรอกและเครนอุตสาหกรรม 

09.00 น. - 16.00 น. 2 วัน รวม 12 ชม.           บริษัท โททลั เมคคานิค จาํกัด สาขาพระราม 2

รุ่นละ 40 ทา่น ทา่นละ 4,900 บาท* บริษัท ไทรทนั เมคคานิค จาํกัด สาขาศรีราชา
ได้ใบรับรองผ่านการอบรมและประสบการณจ์ริง

*สาํหรบัลกูคา้สญัญาบรกิารรายปีจะไดร้บัสทิธิพิเศษฟร ี2 ท่ีนั่งตอ่ 1 หลกัสตูรตอ่รอบขึน้อยูม่ลูคา่สญัญาตลอดอายสุญัญารายปี*

085-908-2254, 081-457-2707
034-458-024, 038-339-265

@TTMCRANE

TV06-3

@TTMCRANE



หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบและการบาํรุงรักษาเชิงป้องกัน

สาํหรับรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ

จาํนวน 12 ช่ัวโมง 2 วัน

หลักการและเหตุผล

ในปัจจบุนั มีการใชง้านรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะในหน่วยงานตา่ง ๆ จาํนวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นดงักล่าวรวมทัง้ในการจดัทาํการบาํรุงรกัษาเชิงปอ้งกัน เพ่ือให้

รอกไฟฟ้าและป้ันจั่นอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยันัน้เป็นท่ีผูต้รวจสอบและผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งมี

ความรูข้อ้กาํหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการบาํรุงรกัษาท่ีถูกตอ้ง รวมทัง้สามารถวิเคราะห์

สาเหตปัุญหา หาความผิดปกตท่ีิอาจเกิดขึน้ของอปุกรณด์งักลา่วได้

วัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะตามคู่มือหรือผูล้ิตเครนแนะนาํ และเป็น

แนวทางในการวางแผนบาํรุงรกัษาเชิงปอ้งกัน (Preventive Maintenance) สาํหรบัรอกไฟฟ้าและป้ันจั่น
เหนือศีรษะ อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางในการวิเคราะหปั์ญหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มลูในการ

แกไ้ขและปอ้งกนัใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชง้านมากย่ิงขึน้

ผู้เข้ารับการอบรม

1. ฝายซอ่มบาํรุง

2. ฝ่ายวิศวกรรม

3. ฝ่ายตรวจสอบ

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม

ผูท่ี้เขา้รบัการอบรมควรมีพืน้ฐานหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือทาํงานเก่ียวกับงานซ่อมบาํรุง งานวิศวกรรม งาน

ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ



หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบและการบาํรุงรักษาเชิงป้องกัน

สาํหรับรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ

จาํนวน 12 ช่ัวโมง 2 วัน

ตารางการอบรม

วันที ่1 09.00 น. - 16.00 น.
1.1 ความรูพื้น้ฐาน

(1) ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบักฎหมายป้ันจั่น
(2) ชนิดและประเภทรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ

(3) ขัน้ตอนวิธีการเลือกใชแ้ละตดิตัง้อปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ

1.2 สว่นประกอบของรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ

(1) สว่นประกอบของรอกไฟฟ้า
(2) ระบบขบัเคล่ือน

(3) ระบบหา้มลอ้

(4) ระบบสญัญาณเตือน
(5) ระบบตดัการทาํงาน

(6) ระบบควบคมุไฟฟ้า

1.3 การตรวจสอบตาม Check List และ ป.จ. 1
(1) การตรวจสอบทั่วไป

(2) การตรวจสอบตามแบบ ป.จ. 1
(3) การตรวจสอบแบบรายวนั

(4) การตรวจสอบเชิงปอ้งกนั

1.4 การวิเคราะหปั์ญหาผิดปกตสิาหรบัรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ

วันที ่2 09.00 น. - 16.00 น.

1.5 ฐานปฏิบตักิารสาธิตการทดสอบรบันํา้หนกัป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
1.6 ฐานปฏิบตักิารตรวจสอบระบบมอเตอรข์บัและระบบเบรก

1.7 ฐานปฏิบตักิารตรวจสอบระบบควบคมุไฟฟ้า

1.8 ฐานปฏิบตักิารตรวจสอบสลิง ตะขอ ดรมั พเูลย่์

1.9 ฐานปฏิบตักิารตรวจสอบราง ลอ้ ชดุยก (ขึน้ดา้นบนท่ีตวัรอกและป้ันจั่น)

สรุปและถาม-ตอบ ข้อสงสัย



หลักสูตร ป้ันจั่นเหนือศีรษะ รถ เรือ ป้ันจั่นเคล่ือนที่ เทคนิคการซ่อมบาํรุง

ปี 2566
เดือน

หลกัสตูรเต็ม (2 วนั)
หลกัสตูรทบทวน (6 ชม.)*

*อบรมวนัแรกของหลกัสตูรเต็ม

หลกัสตูรเต็ม (3 วนั)
หลกัสตูรทบทวน (6 ชม.)*

*อบรมวนัแรกของหลกัสตูรเต็ม

หลกัสตูรเทคนิค

ซอ่มบาํรุงป้ันจั่นและรอกไฟฟา้

(2 วนั)

พระราม 2 ศรีราชา พระราม 2 พระราม 2

มกราคม วันที่ 26-27 วันที่ 19-20 - -

กุมภาพันธ์ วันที ่23-24 วันที ่16-17 - -

มีนาคม วันที ่30-31 วันที ่23-24 วันที่ 8-9-10 -

เมษายน วันที ่27-28 วันที ่20-21 - -

พฤษภาคม วันที ่25-26 วันที ่18-19 - วันที่ 11-12

มิถุนายน วันที ่29-30 วันที ่22-23 วันที่ 7-8-9 -

กรกฎาคม วันที ่20-21 วันที ่13-14 - -

สิงหาคม วันที ่24-25 วันที ่17-18 - -

กันยายน วันที ่28-29 วันที ่21-22 วันที่ 6-7-8 -

ตุลาคม วันที ่26-27 วันที ่19-20 - วันที่ 19-20

พฤศจิกายน วันที ่23-24 วันที ่16-17 - -

ธันวาคม วันที ่21-22 วันที ่14-15 - -

ราคาต่อทา่น

รวมภาษี

หลักสูตรเต็ม 2,900 บาท 

หลักสูตรทบทวน 1,900 บาท 

หลักสูตรเต็ม 4,500 บาท 

หลักสูตรทบทวน 1,900 บาท 

4,900 บาทตอ่ทา่น

ซือ้ 3 ทา่นลด 15%

*อตัราคา่อบรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามโปรโมชั่นและสทิธ์ิพิเศษฟรสีาํหรบัลกูคา้สญัญาบรกิารตามที่บรษัิทฯกาํหนด*

สาขา

อัตราค่าบรกิารอบรมแต่ละหลักสูตร :
รวมเอกสารอบรม วิทยากร อาหารกลางวนั อาหารว่าง และ ใบรบัรอง (Certificate)
กรุณานาํใบหกั ณ ทีจ่่าย 3% มาตดิต่อรับใบกาํกับภาษแีละใบเสรจ็ในวันทีอ่บรม

ยกเลิกการเข้าอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะน้ันจะต้องชาํระ 100%
ค่าอบรมเฉพาะหลักสูตร 6 ช่ัวโมงขึน้ไปสามารถนาํไปขอลดหย่อนภาษไีด้ 200%

พระราม 2 ศรีราชา

กรุณาชาํระเงนิสดหรือเช็คเงนิสดหรือโอนชาํระเงนิ ดังนี้ :
ในนาม บรษัิท โททลั เมคคานิค จาํกดั เลขท่ีบญัชี 591-1-00492-7
ธนาคารกสกิรไทย สาขาพนัทา้ยนรสงิห์ ประเภทกระแสรายวนั

ราคานีร้วม vat 7% แล้ว และ กรุณาหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% :
ในนาม บรษัิท โททลั เมคคานิค จาํกดั สาํนกังานใหญ่

เลขท่ีประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0745554001711
เลขท่ี 9/18 หมู่ 3 ตาํบลพนัทา้ยนรสงิห์ อาํเภอเมืองสมทุรสาคร

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ตดิต่อฝ่ายอบรม : 034-406-579-80 , 034-458-024
ส่งเอกสาร : contact@ttmcrane.com

กรุณาชาํระเงนิสดหรือเช็คเงนิสดหรือโอนชาํระเงนิ ดังนี้ :
ในนาม บรษัิท ไทรทนั เมคคานิค จาํกดั เลขท่ีบญัชี 989-1-00231-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาถนนอสัสมัชญั ศรีราชา ประเภทกระแสรายวนั

ราคานีร้วม vat 7% แล้ว และ กรุณาหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% :
ในนาม บรษัิท ไทรทนั เมคคานิค จาํกดั สาํนกังานใหญ่

เลขท่ีประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0205555020382
เลขท่ี 516 หมู่ 6 ตาํบลสรุศกัดิ์ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 20110
ตดิต่อฝ่ายอบรม : 038-339-265
ส่งเอกสาร : contact@ttmcrane.com

พระราม 2 ศรีราชา

mailto:contact@total-mechanic.com
mailto:contact@total-mechanic.com


ใบสมคัรเพ่ือลงทะเบียนเขา้อบรม

สาขาพระราม 2 สมทุรสาคร

สแกน QR CODE เพ่ือกรอกขอ้มลู

สาขาศรีราชา ชลบรุี

สแกน QR CODE เพ่ือกรอกขอ้มลู

เฉพาะกรณีไม่สะดวกกรอกขอ้มลูออนไลนผ์่าน QR Code
1. กรุณาใส่เครื่องหมายเลือกหลกัสตูรท่ีตอ้งการอบรม

( ) หลกัสตูรเตม็ ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวน ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (1 วนั)
( ) หลกัสตูรเทคนิคซอ่มบาํรุงป้ันจั่น (2 วนั)
( ) หลกัสตูรเตม็ รถ เรอื ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวนรถ เรือ ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (1 วนั)

( ) หลกัสตูรเตม็ ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวน ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (1 วนั)
( ) หลกัสตูรเทคนิคซอ่มบาํรุงป้ันจั่น (2 วนั)
( ) หลกัสตูรเตม็ รถ เรอื ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวนรถ เรือ ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (1 วนั)

2.กรุณากรอกรายละเอียดผูป้ระสานงาน

ช่ือบรษัิท/บคุคล

ช่ือผูป้ระสานงาน แผนก/ตาํแหน่ง

เบอรโ์ทรตดิตอ่ อีเมลต์ดิตอ่

3.กรุณากรอกรายช่ือผูเ้ขา้อบรม

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ แผนก/ตาํแหน่ง ระบรุอบวนัท่ีเขา้อบรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

4.กรุณายืนยนัและตอบรบัการเขา้รว่มอบรม/ประชมุสมัมนาภายใน 7 วนัก่อนวนัอบรม

โดยส่งมายงัอีเมล ์contact@ttmcrane.com หรือ Fax. 034-458-025 (พระราม 2) Fax. 038-339-267 (ศรีราชา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาตดิตอ่ 034-406-579-80 , 034-458-024 , 038-339-265 หรือ 081-457-2707

mailto:contact@ttmcrane.com
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