โครงการอบรมเรื่อง

เทคนิคการตรวจสอบ
และบำรุงรักษา รถกระเชา

Inspection and Maintenance of Mobile

Elevated Work Platform (MEWP)
รุนที่ 2 : ระหวางวันที่
27 -28 เมษายน 2561
เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ หองประชุมอาคาร วสท.
และศูนยฝกอบรมรถกระเชา
บริษัท เอเซียไฟว จำกัด
ถ.รามอนทรา
ถ.รามอินทรา

อ.ณรงคศักดิ์ ดวงจันทร
วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว จำกัด
ผูจัดการฝายงานเชา บริษัท ไฟวบอนด จำกัด
ที่ปรึกษาดานเทคนิค บริษัท ไฟวบอนด จำกัด
อ.ชาญวิทย เลิศฤทธิ์
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ใบสมัคร

หลักการและเหตุผล
ปจจุบนั เครือ่ งจักรทีใ่ ชในการยกคนขึน้ ปฏิบตั งิ านในทีส่ งู มีการใชงานแพรหลายมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ รถกระเชาชนิดตางๆ
เนือ่ งจากเปนเครือ่ งจักรทีเ่ พิม่ ความรวดเร็วในการทำงานบนทีส่ งู และสามารถใชยกคนขึน้ ไปทำงานทีส่ งู ไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
เคลื่อนยายสะดวก และ ยังทำใหการทำงานมีความปลอดภัย
ในการใชงานรถกระเชานัน้ ผูใ ชงานจะตองทราบถึงขอมูลตางๆ และตองเลือกใหเหมาะสมกับงานทีใ่ ชดว ย รวมถึงวิธกี ารใชงาน
การดูสญ
ั ลักษณปา ยเตือน การตรวจสอบเบือ้ งตน ขอหาม ขอบังคับ รวมถึงการแกปญ
 หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับรถกระเชาและการบำรุงรักษา
ไดอยางถูกตอง ซึง่ ในหลักสูตรนีจ้ ะชวยใหผเู ขาอบรมไดพฒ
ั นาความรูค วามเขาใจและนำไปปฏิบตั ไิ ดอยางถูกตอง เพือ่ สามารถตรวจสอบ
อุปกรณของเครือ่ งจักรและจุดสำคัญทีเ่ ครือ่ งจักรนัน้ ตองมีตามหลักมาตรฐานสากล เพือ่ ใหผใู ชงาน ไดเกิดความปลอดภัยกับชีวติ และทรัพยสนิ

วัตถุประสงค
• รูกฎหมายที่เกี่ยวของกับรถกระเชา
• ใหเขาใจความตางระหวางรถยกวัสดุกับรถกระเชา
• ใหเขาใจหลักการทำงานของรถกระเชาแตละประเภท • สามารถตรวจสอบเบื้องตน ในสวนอุปกรณความปลอดภัยของรถกระเชา
• มีความเขาใจสวนประกอบและอุปกรณมาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเชาแตละประเภท

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม
• วิศวกรตรวจสอบ • วิทยากรดานรถกระเชา
• เจาหนาที่ดานความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

• วิทยากรดานการทำงานบนที่สูง
• ชางเทคนิคผูดูแลการซอมบำรุง

• ผูที่สนใจทั่วไป

12:00 – 13:00
13:00 – 15:30

•
•
•
•
•

•

ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................
เลขที่................หมูที่............อาคาร..................................................ซอย...........................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท.......................................................โทรสาร.........................................................มือถือ.............................................................
ผูประสานงานโดย............................................................................................................โทรศัพท..........................................................

ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปนี้

ลงทะเบียน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับรถกระเชา
ประเภทของรถกระเชา
ความแตกตางระหวางรถยกวัสดุกับรถกระเชา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลักษณะและการใชงานรถกระเชาแตละประเภท
สวนประกอบของรถกระเชาแตละประเภท
อุปกรณมาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเชาแตละประเภท
การตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยของรถกระเชาแตละประเภท
ถาม – ตอบขอสงสัย

ลงทะเบียน
ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเชา (Vertical Mast – Scissor Lift)
ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเชา (Boom Lift – Chassis Mounted)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐานของผูผลิตรถกระเชา
o เตรียมน้ำหนักทดสอบ
สาธิตระบบความปลอดภัยในความลาดเอียง
o การคำนวณตามมาตรฐานที่ผูผลิตกำหนด
กรณีศึกษา
o ปญหาที่เกิดขึ้นบอย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางปองกัน
สรุปและถาม-ตอบขอสงสัย

สำนักงานใหญ

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

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ชื่อ - นามสกุล

วันเสารที่ 28 เมษายน 2561
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00

ณ หองประชุม อาคาร วสท. และศูนยฝกอบรมรถกระเชา บริษัท เอเชียไฟว จำกัด รามอินทรา กทม.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................

กำหนดการฝกอบรม :

วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
•
•
•
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
•
•
•
•
16:00 – 16:30
•

ใบสมัครการอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเชา รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 27 – 28 เมษายน 2561

เลขที่สมาชิก วสท.

1.
2.

หมายเหตุ

อัตราคาลงทะเบียน
สมาชิก วสท.
4,300
ขาราชการ / พนักงานรัฐ วิสาหกิจ 5,200
บุคคลทั่วไป
6,000

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 (ดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.eit.or.th)
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
(PDU 18 หนวย)

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงิน คาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
> กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
> กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน
หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

การชำระเงิน

เงินสด ณ ที่ทำการสมาคม
เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุธวงศ เลขที่ 147-4-32388-6

หมายเหตุ กรณีโอนเงิน กรุณา FAX หลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
ระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ

