โครงการอบรมเรื่อง

เทคนิคการตรวจสอบ
สลิงและอุปกรณชวยยก

รุนที่

7

Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)

ระหวางวันที่

3-4

กุมภาพันธ 2561

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
วิทยากรโดย

อ.ประวิทย โตรฐาน
ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริการ บริษัท ไทยมุยเทรดดิ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด
อ.วุฒินันทน ปทมวิสุทธิ์
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย
และวิทยากรหลักสูตร “วิทยากรปนจั่น”

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ใบสมัคร

หลักการและเหตุผล
ในการทำงานยกเคลื่อนยายทั่วไป จะพบวามีการใชสลิงและอุปกรณชวยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งเปนที่ทราบดีวา งานยกเปนงานที่มีความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุคอนขางสูงดังจะเห็นไดจากขาวอุบัติเหตุตาง ๆ
หากมีสวนใดในงานยกเคลื่อนยายเกิดการผิดพลาดแลว อาจหมายถึงชีวิตทรัพยสินที่ตองสูญเสียอยางมากรวมถึงสิ่งแวดลอมที่อาจ
ไดรับผลกระทบเปนวงกวาง จึงจำเปนอยางยิ่งยวดที่จะตองมีการตรวจสอบ การใชงาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณชวยยก
อยางถูกวิธีและใหมีสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย หากผูที่เกี่ยวของในงานยกเคลื่อนยายมีความเขาใจและสามารถใชสลิงและ
อุปกรณชวยยกไดอยางถูกตองและปลอดภัย ก็จะมีสวนชวยปกปองชีวิต ทรัพยสิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได

วัตถุประสงค
-

สรางความรูความเขาใจอยางแทจริงตอวิธี การตรวจสอบ การใชงาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณชวยยก
เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก
สรางจิตสำนึกความปลอดภัยในการใชงานสลิงและอุปกรณชวยยก
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณชวยยกที่ถูกตองและปลอดภัย
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสลิงและอุปกรณชวยยก
เสริมสรางประสบการณในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก รุนที่ 7
(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)
ระหวางวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุม วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................
เลขที่................หมูที่............อาคาร..................................................ซอย...........................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท.......................................................โทรสาร.........................................................มือถือ.............................................................
ผูประสานงานโดย............................................................................................................โทรศัพท..........................................................
เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม
วิศวกรที่เกี่ยวของ/วิทยากรดานปนจั่น-เครน/เจาหนาที่ดานความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) /ผูควบคุมการใช
ปนจั่น/ผูยึดเกาะวัสดุ/ผูใหสัญญาณ/ผูบังคับปนจั่น/ชางเทคนิค/ผูที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานดานสลิงและอุปกรณชวยยก

กำหนดการ
วันเสารที่ 3 กุมภาพันธ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ปายชี้บงตาง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณชวยยก
- ความรูเกี่ยวกับความแตกตางของวัสดุที่ใชในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณชวยยก
- ความรูเกี่ยวกับตำแหนงที่เกิดความเคนและความเครียดที่เกิดขึ้นในอุปกรณชวยยก
- ความรูเกี่ยวกับการทดสอบสอบแบบไมทำลายของอุปกรณชวยยก
- กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณชวยยก
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น.
- ความรูเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การใชงาน และการยกเลิกการใช อุปกรณชวยยก
- Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

วันอาทิตยที่ 4 กุมภาพันธ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ลวดสลิง (Wire Rope Sling)
ประเภทลวดสลิง โครงสรางของลวดสลิง การขนยายติดตั้ง การบำรุงรักษา
คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง
การย้ำหัวแบบตาง ๆ ของลวดสลิง
เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื่อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO 4309
เทคนิคการคำนวณการรับน้ำหนักของลวดสลิง
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ภาคปฏิบัติ
- ฝกการวัดและการตรวจสอบอุปกรณชวยยก
- สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
*** หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น. ***
ติดตอสอบถามไดที่ คุณสุพรรณีย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โทร 0-2184-4600-9 ตอ 538 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: supannee@eit.or.th

ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปนี้

สำนักงานใหญ

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

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ชื่อ - นามสกุล
1) ชื่อ – นามสกุล
2) ชือ่ – นามสกุล
3) ชือ่ – นามสกุล

เลขที่สมาชิก วสท.
เลขที่สมาชิก วสท.
เลขที่สมาชิก วสท.

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

