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หลักสูตรการอบรม (PUBLIC) 

เทคนิคการตรวจสอบและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ส าหรับรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ 

ตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิตรอกและป้ันจ่ันเหนือศีรษะและหลักวศิวกรรมความปลอดภัย 

โดย วทิยากร คุณจริายุ เอีย่มสมร  
ประธานวทิยากรป้ันจ่ันหลักสูตรเป็นวทิยากรป้ันจ่ัน รุ่นที ่๑ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิว้และป้ันจ่ันไทย โดย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

หลักสูตรช่าง 

ตามตารางท่ีก าหนดประจ าปี 2565   ณ ศูนยบ์ริการมาตรฐานรอกและเครนอุตสาหกรรม 
09.00 น. - 16.00 น. 2 วัน รวม 12 ชม.     บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จ ากัด สาขาศรีราชา 
รุ่นละ 30 ท่าน ท่านละ 5,000 บาท*       ได้ใบรับรองผ่านการอบรมและประสบการณจ์ริง 

*ส ำหรบัลกูคำ้สญัญำบรกิำรรำยปีจะไดร้บัสทิธิพิเศษฟร ี2 ที่นั่งต่อ 1 หลกัสตูรต่อรอบขึน้อยู่มลูค่ำสญัญำตลอดอำยุสญัญำรำยปี* 

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

@TTMCRANE 

TV06-3 

@TTMCRANE 



หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ส าหรับรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ 

จ านวน 12 ช่ัวโมง 2 วัน 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ในปัจจบุนั มีกำรใชง้ำนรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นเหนือศีรษะในหน่วยงำนตำ่ง ๆ จ  ำนวนมำกโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงใน
โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซึ่งในกำรใช้งำนยังขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรตรวจสอบอุปกรณ์และ
สว่นประกอบตำ่ง ๆ ของรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นดงักล่ำวรวมทั้งในกำรจัดท ำกำรบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกัน เพ่ือให้
รอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นอยู่ในสภำพพรอ้มใชง้ำนไดอ้ยำ่งปลอดภยันัน้จ  ำเป็นท่ีผูต้รวจสอบและผูป้ฏิบตัิงำนจะตอ้ง
มีควำมรูข้อ้ก  ำหนดและเทคนิควิธีกำรในกำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรกัษำท่ีถูกตอ้งรวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์
สำเหตปัุญหำ หำควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึน้ของอปุกรณด์งักลำ่วได ้
 

วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นเหนือศีรษะตำมคู่มือหรือผูล้ิตเครนแนะน ำ และเป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ส ำหรบัรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่น
เหนือศีรษะ อีกทัง้ยงัเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะหปั์ญหำควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึน้ เพ่ือน ำไปเป็นขอ้มลูในกำร
แกไ้ขและป้องกนัใหเ้กิดควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนมำกย่ิงขึน้ 
 

ผู้เข้ารับการอบรม 
 

1. ฝำยซ่อมบ ำรุง 
2. ฝ่ำยวิศวกรรม 
3. ฝ่ำยตรวจสอบ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 

ผูท่ี้เขำ้รบักำรอบรมควรมีพืน้ฐำนหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือท ำงำนเก่ียวกับงำนซ่อมบ ำรุง งำนวิศวกรรม งำน
ตรวจสอบรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
 
 

 



หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ส าหรับรอกไฟฟ้าและป้ันจั่นเหนือศีรษะ 

จ านวน 12 ช่ัวโมง 2 วัน 
 

ตารางการอบรม 
วันที ่1 09.00 น. - 16.00 น. 
1.1 ควำมรูพื้น้ฐำน 

(1) ควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบักฎหมำยป้ันจั่น 
(2) ชนิดและประเภทรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
(3) ขัน้ตอนวิธีกำรเลือกใชแ้ละตดิตัง้อปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นเหนือศรีษะ 

1.2 สว่นประกอบของรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
(1) สว่นประกอบของรอกไฟฟ้ำ 
(2) ระบบขบัเคลื่อน 
(3) ระบบหำ้มลอ้ 
(4) ระบบสญัญำณเตือน 
(5) ระบบตดักำรท ำงำน 
(6) ระบบควบคมุไฟฟ้ำ 

1.3 กำรตรวจสอบตำม Check List และ ป.จ. 1 

        (1) กำรตรวจสอบทั่วไป 
          (2) กำรตรวจสอบตำมแบบ ป.จ. 1 

         (3) กำรตรวจสอบแบบรำยวนั 
           (4) กำรตรวจสอบเชิงป้องกนั 
1.4 กำรวิเครำะหปั์ญหำผิดปกติสำหรบัรอกไฟฟ้ำและป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
 

วันที ่2 09.00 น. - 16.00 น. 
1.5 ฐำนปฏิบตัิกำรสำธิตกำรทดสอบรบัน ำ้หนกัป้ันจั่นเหนือศรีษะ  
1.6 ฐำนปฏิบตัิกำรตรวจสอบระบบมอเตอรข์บัและระบบเบรก 
1.7 ฐำนปฏิบตัิกำรตรวจสอบระบบควบคมุไฟฟ้ำ 
1.8 ฐำนปฏิบตัิกำรตรวจสอบสลิง ตะขอ ดรมั พเูลย่ ์
1.9 ฐำนปฏิบตัิกำรตรวจสอบรำง ลอ้ ชดุยก (ขึน้ดำ้นบนท่ีตวัรอกและป้ันจั่น) 

  

สรุปและถาม-ตอบ ข้อสงสัย 



อัตราค่าบริการอบรมแต่ละหลักสูตร : 
รวมเอกสำรอบรม วิทยำกร อำหำรกลำงวนั อำหำรวำ่ง และ ใบรบัรอง (Certificate) 

กรุณาช าระเงนิสดหรือเชค็เงนิสดหรือโอนช าระเงนิ ดังนี ้: 
ในนำม บริษัท ไทรทนั เมคคำนิค จ  ำกดั เลขท่ีบญัชี 989-1-00231-6  

ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนอสัสมัชญั ศรีรำชำ ประเภทกระแสรำยวนั  
ราคานีย้ังไม่รวม vat 7% และ กรุณาหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% : 
ในนำม บริษัท ไทรทนั เมคคำนิค จ  ำกดั ส  ำนกังำนใหญ่ เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0205555020382  
เลขท่ี 516 หมู ่6 ต ำบลสรุศกัดิ ์อ  ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี 20110 

กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงนิที ่Fax. 038-339-267 หรือ E-mail contact@ttmcrane.com 

กรุณาน าใบหัก ณ ทีจ่่าย 3% มาติดต่อรับใบก ากับภาษีและใบเสร็จในวันทีอ่บรม 
ยกเลิกการเขา้อบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะน้ันจะต้องช าระ 100% 

ค่าอบรมเฉพาะหลักสูตร 6 ช่ัวโมงขึน้ไปสามารถน าไปขอลดหย่อนภาษีได้ 200% 

ปี 2565 

เดือน 
หลักสูตรเต็ม  

ป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
(2 วัน) 

หลักสูตรทบทวน 
ป้ันจั่นเหนือศีรษะ 

(1 วัน) 

หลักสูตรเทคนิค 
ซ่อมบ ารุงป้ันจั่น 

(2 วัน) 

มกราคม วันที ่20-21 วันที ่20 - 

กุมภาพันธ ์ วันที ่24-25 วันท่ี 24 - 

มีนาคม วันท่ี 24-25 วันท่ี 24 วันท่ี 3-4 

เมษายน วันที ่21-22 วันท่ี 21 - 

พฤษภาคม วันที ่26-27 วันที ่26 - 

มิถนุายน วันที ่23-24 วันที ่23 - 

กรกฎาคม วันที ่21-22 วันที ่21 - 

สิงหาคม วันที ่25-26 วันที ่25 - 

กันยายน วันที ่22-23 วันที ่22 วันท่ี 8-9 

ตุลาคม วันที ่20-21 วันที ่20 - 

พฤศจกิายน วันที ่24-25 วันที ่24 - 

ธันวาคม วันที ่15-16 วันที ่15 - 

อัตราค่าอบรม 2,500 บำทต่อท่ำน 1,500 บำทต่อท่ำน 5,000 บำทต่อท่ำน 

*อตัรำค่ำอบรมสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมโปรโมชั่นและสทิธ์ิพิเศษฟรสี  ำหรบัลกูคำ้สญัญำบริกำรตำมที่บรษัิทฯก ำหนด* 
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ใบสมคัรเพ่ือลงทะเบียนเขำ้อบรม 

1.กรุณำใสเ่ครื่องหมำย เลือกหลกัสตูรท่ีตอ้งกำรเขำ้อบรม 

    (    ) หลกัสตูรเตม็ ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (2 วนั)                   (    ) หลกัสตูรทบทวน ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (1 วนั) 

   (    ) หลกัสตูรเทคนิคซ่อมบ ำรุงป้ันจั่น (2 วนั)                  (    ) หลกัสตูรอ่ืนๆ 

2.กรุณำยืนยนัและตอบรบักำรเขำ้รว่มอบรม/ประชมุสมัมนำภำยใน 7 วนัก่อนวนัอบรม 

โดยสง่มำยงัอีเมล ์ contact@ttmcrane.com     หรือ     Fax. 038-339-267 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมกรุณำติดตอ่ 038-339-265 หรือ 081-457-2707 

3.กรุณำกรอกรำยละเอียดผูป้ระสำนงำน 

   ช่ือบริษัท/บคุคล   

   ช่ือผูป้ระสำนงำน   แผนก/ต  ำแหน่ง 

   เบอรโ์ทรติดตอ่   อีเมลต์ิดตอ่ 

4. กรุณำกรอกรำยช่ือผูเ้ขำ้อบรม 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ แผนก/ต  ำแหน่ง ระบรุอบวนัท่ีเขำ้อบรม 

1       

2       

3       
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