ใบสมัคร
โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสําหรับสลิงและอุปกรณชวยยก
( Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories) รุนที่ 5
วันเสารที่ 31 มีนาคม 2561
ณ ศูนยฝกอบรม Lee & Steel Warehouse 3 บริษัท ลี แอนด สตีล จํากัด สาขาสมุทรปราการ

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต
การตรวจสอบและทดสอบสําหรับสลิงและอุปกรณชวยยก
(Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories)

ชื่อ-สกุล (ผูสมัคร) ..................................................................เลขที่สมาชิก วสท........................................
หนวยงาน ....................................................................................................................................................
เลขที่ .....................อาคาร............................................... ชั้นที่ ................ ซอย.........................................
ถนน.....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด......................................................................................................รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท (Office) ..................................................โทรสาร.........................................................................
โทรศัพทมือถือ.............................................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................
ผูประสานงาน..............................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................  สํานักงานใหญ  .....................................

รุนที่ 5

อัตราคาลงทะเบียน

ทานละ 1,000 บาท
หมายเหตุ: อัตรานี้รวมภาษี 7% และไดรับการยกเวนภาษี หัก ณ ที่ จาย 3%
การชําระเงิน

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรสี แควร เลขที่บัญชี 162-0-09914-4
สอบถามรายละเอียดหรือสมัคร เพื่อยืนยันในการสํารองที่นั่ง ไดที่ www.eit.or.th
โทรศัพทหมายเลข 02-184-4600-9 ตอ 538 โทรสาร 0-2184-4662
คุณสุพรรณีย แสนภักดี E-mail : supannee@eit.or.th

วันเสารที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 08:30 – 15:30 น.
ณ ศูนยฝกอบรม Lee & Steel Warehouse 3
บริษัท ลี แอนด สตีล จํากัด สาขาสมุทรปราการ

จัดโดย

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล

กําหนดการ

ในการใชงานสลิงและอุปกรณชวยยกนั้น จําเปนที่จะตองเขาใจถึงชนิดตาง ๆ ของสลิงและอุปกรณ
ชวยยก รวมทั้งไดเขาใจถึงวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณชวยยกในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
อาจหาที่ศึกษาดูงานไดไมงายนัก โดยเฉพาะในสวนของลวดสลิง ซึ่งผูใชงานจะไดเห็น เฉพาะของที่
สําเร็จรูปแลว การไดชมการสาธิตการประกอบขอตอแบบตาง ๆ และการสาธิตการทดสอบแรงดึงแบบ
แตกหัก จะชวยใหเขาใจถึงรูปแบบของขอตอตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหการใชงาน
เปนไปอยางถูกตองและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

07.00-07.30 น.
07.30-08.30 น.
08.30-12.00 น.

วัตถุประสงคของการฝกอบรม
- เพื่อใหไดความรู สลิงและอุปกรณชวยยก กับการใชงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงงานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม และงานขุดเจาะนอกชายฝง
- เพื่อใหไดชมสลิงและอุปกรณชวยยกหลากหลายชนิดจากสถานที่จัดจําหนายและประกอบสลิงและ
อุปกรณชวยยก
- เพื่อใหไดชมการประกอบสลิงดวยขอตอชนิดตาง ๆ
- เพื่อใหไดมีประสบการณในการชมการทดสอบแรงดึงสลิงแบบแตกหัก
- เพื่อใหสามารถเขาใจลักษณะการใชงานของสลิงและอุปกรณชวยยกแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

กลุมเปาหมาย
-

12.00-13.00 น.
13.00-15.30 น.

ผูทํางานเกี่ยวกับสลิง อุปกรณชวยยก และปนจั่น
ชางเทคนิคฝายซอมบํารุง
ผูจัดการแผนกวิศวกรรม
วิศวกรผูตรวจสอบ
ผูควบคุมงานตรวจสอบ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับงานยกหิ้วและปนจั่น
ผูสนใจทั่วไป

รับจํานวนจํากัด 20 ทานเทานั้น
การพิจารณาผูเ ขารวมดูงานเปนไปตามดุลพินิจของหนวยงาน / โรงงาน
/ บริษทั ที่เขาเยีย่ มชมเปนผูพิจารณาอนุมัตติ ามความเหมาะสม

15.30-17.00 น.

ลงทะเบียน ที่ อาคาร วสท. ชั้น 1
เดินทางสู บริษัท ลี แอนด สตีล จํากัด สาขาสมุทรปราการ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณชวยยก
แนะนําสลิงและอุปกรณชวยยกชนิดตางๆ ที่นิยมใชงาน
- Wire rope, Chain, Webbing sling
- Shackle, Eyebolt, Lifting point, Hook, Plated clamp
- Hand chain block and Lever hoist
การสาธิตและแนะนํา (Demonstration & Workshop)
- การเขาขอตอสําหรับหวงลวดสลิง (Wire Rope Fabrication :
Wire rope sling end termination)
- ปลอกชนิดอลูมเิ นียม (Wire rope c/w Alu.Ferrules form type a & c)
- ปลอกชนิดเหล็กกลา Wire rope c/w Steel ferrules
- หวงยึดแบบเรซิน (Wire rope c/w Resin sockets)
- หวงยึดแบบถักดวยมือ (Wire rope c/w Hand splice)
- หวงยึดแบบตุม (Wire rope c/w Swaged button alu.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สาธิตการตรวจสอบอุปกรณชวยยก (Service and inspection lifting equipment)
- อุปกรณชวยยกจากยุโรป (Gunnebo application)
- การดูแลรักษาลวดสลิง (Handling and care of wire rope)
- ขั้นตอนการคลายลวดสลิงออกจากขดมวนลวดสลิง (Method of uncoiling
coils) ขนาดเล็ก (Small coils) ขนาดใหญ (Large coils)
การตรวจสอบอุปกรณชวยยกดวยสายตา (Visual Inspection)
- ลวดสลิง (Wire rope sling)
- สลิงผา (Webbing and Round sling)
- สะเก็น (Shackle)
- ชุดรอกโซมือสาวและกานโยก (Hand chain block and Lever hoist)
การทดสอบสลิงแบบแตกหัก (Breaking test)
- การยึดปลายลวดสลิง (Wire rope end termination
จากภาคการสาธิตทําขอตอ
- สะเก็น (Shackle : Europe, US, China)
- สลิงผา (Webbing Sling) ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบการเสียหายแบบตางๆ
สรุปและถาม – ตอบขอสงสัย
เดินทางกลับ วสท.

