-ใบสมัครโครงการอบรม พื้นฐานความรูดานวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่น เพื่อเตรียมความพรอม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 I รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2560
เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท.......................................................โทรสาร.........................................................มือถือ.............................................................
อีเมลล .....................................................................................................................................................................................................
ผูประสานงานโดย............................................................................................................โทรศัพท..........................................................
เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................
ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปนี้

สำนักงานใหญ

สาขา.....................................

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่สมาชิก วสท.

1.
2.

วันจัดอบรม
รุนที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560
รุนที่ 3 วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2560
รุนที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560
รุนที่ 3 วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

อัตราคาลงทะเบียน
สมาชิก วสท.
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บุคคลทั่วไป

4,000
4,800
5,600

บาท/ทาน
บาท/ทาน
บาท/ทาน

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพิ่ม 7% (คาอาหารและอาหารวาง
เอกสารประกอบบรรยาย)
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดท่ี www.eit.or.th)
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
(DPU 18 หนวย)

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

เลขที่................หมูที่............อาคาร..................................................ซอย...........................................ถนน..............................................

เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2319-2410-3, 0-2319-2706-9, 0-2184-4600-09, 0-2184-4596 โทรสาร 0-2319-2710-1
E-mail: eit@eit.or.th www.eit.or.th

ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................

โครงการอบรมเรื่อง

พื้นฐานความรูดาน

วิเพื่อศเตรีวกรรมยกหิ
้
ว
และป

น
จั
่
น
ยมความพรอม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ
Basic Knowledge for License of Adjunct Engineer
for Lifting Engineering and Crane

รุนที่ 2

วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560

เวลา 09:00 – 16:30 น.

การชำระเงิน
เงินสด
เช็ค
โอนเงิน

ณ ที่ทำการสมาคม
สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส
เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม
ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2319-2710-1

รุนที่ 3
วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2560
เวลา 09:00 – 16:30 น.
จัดโดย

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันมีวิศวกรและชางเทคนิคที่ทำงานตรวจสอบดานวิศวกรรมยกหิ้วและ
ปนจั่นเปนจำนวนมาก ที่มีความประสงคจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนภาคีวิศวกร
พิเศษเพื่อใหสามารถพิจารณาตรวจสอบปนจั่นรวมถึงอุปกรณที่ใชในงานยกหิ้วไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย รวมทั้งยังมีปนจั่นและอุปกรณยกหิ้วตาง ๆ ที่ยังไมไดรับการตรวจสอบอยางถูก
วิธีจำนวนมาก จึงมีความจำเปนที่จะตองพัฒนาองคความรูใหกับผูปฏิบัติงานในดานนี้ให
มีความรูที่ถูกตองและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแบบสากล และจะชวยใหสามารถ
นำความรูไปพัฒนาเปนวิศวกรตรวจสอบที่ถูกตองตามกฎหมายได

กำหนดการ
วันเเรก
09:00 – 12:00

เนื้อหาการอบรม
o พื้นฐานความรูดานวิศวกรรมยกหิ้ว
กฎหมายดานวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวของ

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30

o พื้นฐานความรูดานวิศวกรรมยกหิ้ว

อ.วุฒนิ นั ทน ปทมวิสทุ ธิ์
o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิว้ และปน จัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล วสท.
o วิทยากรหลักสูตร ‘เทคนิคการเปนวิทยากรปน จัน่ ’
o อนุกรรมการยกรางมาตรฐานในการบริหาร ดานความปลอดภัยฯ
ในการทำงานเกีย่ วกับเครือ่ งจักร ปน จัน่ หมอน้ำ ตามคำสัง่
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

พื้นฐานดานสลิงและอุปกรณชวยยก

วัตถุประสงคของการฝกอบรม :
o เพือ่ เปนการใหความรูพ น้ื ฐานดานวิศวกรรมยกหิว้ และปน จัน่
o เปนแนวทางใหนำความรูไ ปใชเปนแนวทางในการเตรียมยืน่ ขอใบอนุญาตเปนภาคีวศิ วกรพิเศษกับสภาวิศวกร
o เสริมสรางความรูเ กีย่ วกับงานตรวจสอบดานวิศวกรรมยกหิว้ และปน จัน่ เพือ่ พัฒนาเปนวิศวกรตรวจสอบ
หมายเหตุ : ***การอบรมเปนการเสริมความรู เพือ่ เปนแนวทางในการเขารับการทดสอบเปนภาคีวศิ วกรพิเศษ
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล เทานัน้ มิใชเปนการยืนยันวาจะไดเปนภาคีพเิ ศษ ในสาขาดังกลาว เกณฑและ
การพิจารณาเปนอำนาจหนาทีโ่ ดยตรงในสวนของสภาวิศวกร

วิทยากร:

กำหนดการฝกอบรม

เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก
วันที่สอง
09:00 – 12:00

o พื้นฐานความรูดานปนจั่น

อ.ประวิทย โตรฐาน
o ผูจ ดั การฝายตรวจสอบและบริการ บริษทั ไทยมุย เทรดดิง้ คอรปอเรชัน่ จำกัด
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิว้ และปน จัน่ ไทย

พื้นฐานดานการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ
การเลือกใชสลิงและอุปกรณชวยยกตามลักษณะการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ
หลักการทำงานของปนจั่นชนิดตาง ๆ

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม :

การพิจารณาตารางพิกัดยกของปนจั่นชนิดตาง ๆ

วิศวกรและ ชางเทคนิคที่ทำงานดานตรวจสอบ
และบำรุงรักษาดานอุปกรณยกหิ้วและปนจั่นชนิดตาง ๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบปนจั่นตามกฎหมาย
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00

o การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ
พรบ. สภาวิศวกร, กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ, มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

อ.สายัณต ฉิมประดิษฐ
o กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เอเซียอินสเปคชัน่ แอนด คอนซัลแทนต จำกัด
o วิศวกรตรวจสอบปน จัน่ และวิทยากรดานความปลอดภัยในการทำงานกับปน จัน่
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิว้ และปน จัน่ ไทย
อ.ชาญวิทย เลิศฤทธิ์
o เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษทั นวโลหะไทย จำกัด
o ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
o เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิว้ และปน จัน่ ไทย

หลักเกณฑการยื่นเอกสารและผลงาน
การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ
การกรอกแบบฟอรม
16:00 – 16:30

o สรุปและถาม – ตอบขอสงสัย

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงิน คาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
> กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
> กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน

30 วัน
15 วัน
7 วัน
3 วัน

คืนเงินใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน
คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

