
 

คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหวิและปันจนัไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 
 

โครงการศกึษาดงูานและสาธติ   

การตรวจสอบและทดสอบสาํหรบัสลิงและอปุกรณ์ช่วยยก   รุ่นที  
Factory Visit: Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories 

วนัพฤหสับดีที    กนัยายน   
ณ    บรษิทั ไทยมุย้เทรดดงิ คอรป์อเรชนั จาํกดั   สาขาสมุทรปราการ 

 

หลกัการและเหตุผล: 

                ในการใชง้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกนนั จาํเป็นทีจะตอ้งเขา้ใจถึงชนิดต่าง ๆ ของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทงัไดเ้ขา้ใจถึงวธีิการ

ตรวจสอบและทดสอบสลิงและอปุกรณ์ช่วยยกในรูปแบบต่าง ๆ  ซึงอาจหาทีศึกษาดูงานไดไ้ม่ง่ายนกั โดยเฉพาะในส่วนของลวดสลิง ซึงผูใ้ชง้าน

จะไดเ้ห็นเฉพาะของทีสาํเร็จรูปแลว้ การไดช้มการสาธิตการประกอบขอ้ต่อแบบต่าง ๆ และการสาธิตการทดสอบแรงดึงแบบแตกหกั จะช่วยให้

เขา้ใจถึงรูปแบของขอ้ต่อต่าง ๆ ไดอ้ยา่งลึกซึงมากยงิขึน อนัจะส่งผลใหก้ารใชง้านเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัมากยงิขึน 
 

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 

 เพอืใหไ้ดช้มสลิงและอปุกรณ์ช่วยยกหลากหลายชนิดจากสถานทีจดัจาํหน่ายและประกอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 

 เพือใหไ้ดช้มการประกอบสลิงดว้ยขอ้ต่อชนิดต่าง ๆ  

 เพือใหไ้ดมี้ประสบการณ์ในการชมการทดสอบแรงดึงสลิงแบบแตกหกั 

 เพือใหส้ามารถเขา้ใจลกัษณะการใชง้านของสลิงและอปุกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 

 ผูท้าํงานเกียวกบัสลิง อุปกรณ์ช่วยยก และปันจนั 

 ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบาํรุง 

 ผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรม 

 วศิวกรผูต้รวจสอบ 

 ผูค้วบคุมงานตรวจสอบ 

 เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) 

 ผูที้ทาํงานเกียวขอ้งกบังานยกหิวและปันจนั 

 ผูส้นใจทวัไป 

หมายเหต:ุ การพจิารณาผูเ้ขา้อบรมเป็นไปตามดุลพินิจของหน่วยงาน/โรงงาน/บริษทัทีเขา้เยยีมชม เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัตามความ

เหมาะสม 
 

กาํหนดการ เนือหาการอบรม หมายเหตุ 

08:00 – 08:30  ลงทะเบียน ที วสท.  

08:30 – 10:00 เดินทางสู่ บริษทั ไทยมุย้ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ  

10:00 – 12:00 

 

 บรรยายชนิดของสลิงและอุปกรณ์ยกทีนิยมใชง้าน 

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. 

 บรรยายวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกในรูปแบบต่าง ๆ 

o การตรวจสอบแบบทวัไป 

o การทดสอบแบบแตกหัก (Breaking Test) 

o การทดสอบแบบไม่ทาํลาย (NDT) 

ภาคทฤษฎี 

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  



 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13:00 – 15:00  ชมการสาธิตและการจดัทาํขอ้ต่อสลิงชนิดต่าง 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 

 สรุปและถาม – ตอบขอ้สงสยั 

Showcase 

15:00 – 17:00  เดินทางกลบั วสท.  
 

วทิยากร: 

 อ.ประวทิย ์โตรฐาน o ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริการ  

o บริษทั ไทยมุย้เทรดดิง  คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 

 

 

 

 อ.วฒิุนนัทน์ ปัทมวสุิทธิ o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย 

o วทิยากรหลกัสูตร ‘วทิยากรปันจนั’ 

 

 

 

 

***วทิยากรอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
 



 
 

     

-ใบสมัคร-    โครงการศกึษาดูงานและสาธิต   

การตรวจสอบและทดสอบสําหรับสลิงและอปุกรณชวยยก  รุนท่ี 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 .......................................... โทรศพัท ....................................................................  

โทรสาร ........................................................................ E-mail : ............................................................................................  

ผูประสานงานโดย ................................................................................  โทรศัพท   ................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ......................................    สํานักงานใหญ  สาขา  .................................................................  
 

 
อัตราคาลงทะเบียน  ทานละ 1,000 บาท 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  คาอาหาร และอาหารวาง  และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษี ณ ที่จาย3%) 

 

ขอปฏบิตัิกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดงันี้ 

   กรณี วสท  .เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจาํนวน 
   กรณลูีกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  15 วัน   คืนเงิน 80 % ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  7  วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคนืคาลงทะเบียน 
 

การชําระเงิน 
เช็ค        สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย     เลขที่ 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขที ่147-4-32388-6 
หมายเหต ุ:     กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชาํระเงนิมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 
                       ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ 
 

สนใจเขารับการอบรมหรอืตองการขอมลูเพ่ิมเตมิตดิตอ  คุณสุพรรณยี  แสนภักด ี

Tel : (02)184-4600 ถงึ 9 ตอ 538     FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th  หรอืสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th 


