คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิวและปันจันไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต

การตรวจสอบและทดสอบสําหรับสลิงและอุปกรณ์ ช่วยยก รุ่นที
Factory Visit: Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories

วันพฤหัสบดีที

กันยายน

ณ บริษทั ไทยมุย้ เทรดดิง คอร์ปอเรชัน จํากัด สาขาสมุทรปราการ
หลักการและเหตุผล:
ในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกนัน จําเป็ นทีจะต้องเข้าใจถึงชนิดต่าง ๆ ของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทังได้เข้าใจถึงวิธีการ
ตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกในรู ปแบบต่าง ๆ ซึงอาจหาทีศึกษาดูงานได้ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะในส่วนของลวดสลิง ซึงผูใ้ ช้งาน
จะได้เห็นเฉพาะของทีสําเร็ จรู ปแล้ว การได้ชมการสาธิตการประกอบข้อต่อแบบต่าง ๆ และการสาธิตการทดสอบแรงดึงแบบแตกหัก จะช่วยให้
เข้าใจถึงรู ปแบของข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึงมากยิงขึน อันจะส่ งผลให้การใช้งานเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้ได้ชมสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกหลากหลายชนิดจากสถานทีจัดจําหน่ายและประกอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 เพือให้ได้ชมการประกอบสลิงด้วยข้อต่อชนิดต่าง ๆ
 เพือให้ได้มีประสบการณ์ในการชมการทดสอบแรงดึงสลิงแบบแตกหัก
 เพือให้สามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าอบรม:
 ผูท้ าํ งานเกียวกับสลิง อุปกรณ์ช่วยยก และปั นจัน
 ผูค้ วบคุมงานตรวจสอบ
 ช่างเทคนิ คฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)
 ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม
 ผูท้ ีทํางานเกียวข้องกับงานยกหิ วและปั นจัน
 วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 ผูส้ นใจทัวไป
หมายเหตุ:
การพิจารณาผูเ้ ข้าอบรมเป็ นไปตามดุลพินิจของหน่วยงาน/โรงงาน/บริ ษทั ทีเข้าเยียมชม เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิตามความ
เหมาะสม
กําหนดการ

เนือหาการอบรม

08:00 – 08:30
08:30 – 10:00
10:00 – 12:00

 ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ บริ ษทั ไทยมุย้ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ
 บรรยายชนิ ดของสลิงและอุปกรณ์ยกทีนิ ยมใช้งาน
o Wire Rope Sling, Chain Sling, Webbing Sling
o Shackle, Eye Bolt, Hook, Hook, Chain Block, Hoist , Plate Clamp, etc.
 ระบบมาตรฐานควบคุม )Standard System Show)
o ISO , LEEA, etc.
 บรรยายวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกในรู ปแบบต่าง ๆ
o การตรวจสอบแบบทัวไป
o การทดสอบแบบแตกหัก (Breaking Test)
o การทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย (NDT)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:00 – 13:00

หมายเหตุ

ภาคทฤษฎี

13:00 – 15:00

15:00 – 17:00
วิทยากร:
 อ.ประวิทย์ โตรฐาน

 อ.วุฒินนั ทน์ ปั ทมวิสุทธิ

 ชมการสาธิ ตและการจัดทําข้อต่อสลิงชนิดต่าง ๆ (Production(
o wire rope sling with Socket
o wire rope sling with ferrule C type
o wire rope sling with hand spliced
o wire rope sling with wire rope clip
 การทดสอบสลิงแบบแตกหัก )Breaking test)
o wire rope sling with ferrule C type
o wire rope sling with hand spliced
o wire rope sling with wire rope clip
 สรุ ปและถาม – ตอบข้อสงสัย
 เดินทางกลับ วสท.
o ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ การ
o บริ ษทั ไทยมุย้ เทรดดิง คอร์ปอเรชัน จํากัด

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ วและปั นจันไทย
o วิทยากรหลักสู ตร ‘วิทยากรปั นจัน’

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

Showcase

-ใบสมัคร- โครงการศึกษาดูงานและสาธิต

การตรวจสอบและทดสอบสําหรับสลิงและอุปกรณชวยยก รุนที่ 6
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
ณ บริษัท ไทยมุย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ชื่อ-นามสกุล 1) ...............................................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................................
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ........................................................................................................................................................
เลขที่........... หมูที่ .............................อาคาร .................................................. ซอย ..........................................................
ถนน.............................................. ตําบล/แขวง .................................................... อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ..........................................โทรศัพท ....................................................................
โทรสาร ........................................................................ E-mail :............................................................................................
ผูประสานงานโดย ................................................................................ โทรศัพท ................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี......................................  สํานักงานใหญ สาขา .................................................................

อัตราคาลงทะเบียน

ทานละ 1,000 บาท

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% คาอาหาร และอาหารวาง และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษี ณ ที่จาย3%)
ขอปฏิบตั ิกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
 กรณี วสท เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม .จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน วัน 30
คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงิน 80 % ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน

คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน

หรือภายในวันจัดงาน ไมคนื คาลงทะเบียน

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

หมายเหตุ :

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
กรณีโอนเงิน กรุณา fax หลักฐานการชําระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
ระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ
สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

