คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิวและปันจันไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

ชื อหัวข้ อหลัก:
Class A1 :
Course:

MODULE A : SLING & LIFTING ACCESSORIES
เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
Sling and Lifting Accessories Inspection Technique

รุ่ นที 7
Class 7

หลักการและเหตุผล:
ในการทํางานยกเคลือนย้ายทัวไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทังมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรู ปแบบ ซึง
งานยกจัดว่าเป็ นงานทีมีความเสี ยงในการก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบตั ิเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลือนย้าย
เกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวติ ทรัพย์สินทีต้องสู ญเสี ย รวมถึงสิ งแวดล้อมทีอาจได้รับผลกระทบเป็ นวงกว้าง จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้อง
มีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบํารุ งรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากผูท้ ีทํา
หน้าทีในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ เพือปกป้องชีวติ ทรัพย์สิน และลดความสูญเสี ยทีอาจจะ
เกิดขึนได้
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม:
o สร้างความรู ้ความเข้าใจและเพิมศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
o สร้างจิตสํานึ กความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
o เสริ มสร้างความรู ้มาตรฐานสากลเกียวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
o เสริ มสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าอบรม:
วิศวกรทีเกียวข้อง  วิทยากรด้านปั นจัน-เครน  เจ้าหน้าทีด้านความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ผูค้ วบคุมการใช้ปันจัน  ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ 
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณ  ผูบ้ งั คับปันจัน  ช่างเทคนิ ค  ผูท้ ีมีความสนใจทัวไปเกียวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
กําหนดการฝึ กอบรม:
รุ่ นที 7 : ระหว่างวันที – 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้ องประชุ ม อาคาร วสท.
กําหนดการ
เนือหาการอบรม
หมายเหตุ
วันเสาร์ ที พฤษภาคม
09:00 – 12:00 o ความรู ้เกียวกับกฎหมายและคําจํากัดความ ป้ายชีบ่งต่าง ๆ เกียวกับอุปกรณ์ช่วยยก
ภาคทฤษฎี
o ความรู ้เกียวกับความแตกต่างของวัสดุทีใช้ในการผลิตเกียวกับอุปกรณ์ช่วยยก
[อ.วุฒินนั ทน์]
o ความรู ้เกียวกับตําแหน่งทีเกิดความเค้นและความเครี ยดทีเกิดขึนในอุปกรณ์ช่วยยก
o ความรู ้เกียวกับการทดสอบสอบแบบไม่ทาํ ลายของอุปกรณ์ช่วยยก
o กรณีศึกษาอุบตั ิเหตุเกียวกับอุปกรณ์ช่วยยก
12:00 – 13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30 o ความรู ้เกียวกับ การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้ อุปกรณ์ช่วยยก
ภาคทฤษฎี
o Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.
[อ.วุฒินนั ทน์]
วันอาทิตย์ที พฤษภาคม
วันทีหนึง
o ลวดสลิง (Wire Rope Sling)
ภาคทฤษฎี
09:00 – 12:00
[อ.ประวิทย์]
 ประเภทลวดสลิง โครงสร้างของลวดสลิง การขนย้ายติดตัง การบํารุ งรักษา
 คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง
 การยําหัวแบบต่าง ๆ ของลวดสลิง
 เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO4309
 เทคนิคการคํานวณการรับนําหนักของลวดสลิง

12:00 – 13:00
13:00 – 16:30

หมายเหตุ:

พักรับประทานอาหารกลางวัน
o ฝึ กการวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
o สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

ภาคปฏิบตั ิ
[อ.ประวิทย์+
อ.วุฒินนั ทน์]

o กําหนดพักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.
o จํานวนผูเ้ ข้าอบรม:
30
ท่าน
***สูงสุดได้ไม่เกิน***
40
ท่าน
o หน่วยความรู ้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนือง (CPD):
18
หน่วย

วิทยากร:
o อ.วุฒินนั ทน์ ปั ทมวิสุทธิ

o อ.ประวิทย์ โตรฐาน

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ วและปั นจันไทย
o วิทยากรหลักสู ตร ‘วิทยากรปั นจัน’
o ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ การ
บริ ษทั ไทยมุย้ เทรดดิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ วและปั นจันไทย

o ผูช้ ่วยวิทยากร ( - ท่าน)
o TBA
***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า***
o ภาพประกอบแผ่นพับ
ภาพที 1:
(ภาพหลัก)

ภาพที 2:

หมายเหตุ:
o Ref.No.

Course Sling #5
Course Sling #1

Rev.5.1
Rev.0

3/12/2559
4/6/2558

Revised by Wuthinan P.
Original by Prawit T.

ใบสมัคร การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก รุนที่ 7
(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)
ระหวางวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................
เลขที.่ ............ หมูที่ ................................ อาคาร ....................................................... ซอย .....................................................................
ถนน................................... ตําบล/แขวง ....................................................อําเภอ/เขต .............................................................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท..............................................................................
โทรสาร................................................................................ E-mail : ........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท ......................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ......................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ...............................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
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อัตราคาลงทะเบียน
 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทั่วไป

4,300
5,200
6,000

บาท/ทาน
บาท/ทาน
บาท/ทาน

หมายเหตุ
1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.
ฟรี 1 ป (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่ www.eit.or.th ) พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (PDU) 18 หนวย
ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา 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
โอนเงิน

เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส
เลขที่ 162-0-09914-4
กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม
ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาทีแ่ ฟกซ 0-2184-4662

