
 

คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิว้และป้ันจัน่ไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
             

 

การอบรมเรื่อง เทคนคิการตรวจสอบสลงิและอุปกรณ์ชว่ยยก  รุ่นที ่10 
(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) 

ระหว่างวันท่ี  7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุม อาคา วสท. 
 

หลกัการและเหตุผล: 
ในการท างานยกเคลื่อนย้ายทัว่ไป จะพบวา่มกีารใช้สลิงและอุปกรณช์่วยยก รวมทัง้มกีารผกูมัดยึดเกาะวสัดหุลากหลายรูปแบบ  ซึ่ง 

งานยกจดัวา่เป็นงานทีม่คีวามเสีย่งในการก่อใหเ้กดิอบุัตเิหตคุ่อนขา้งสงู ดังจะเหน็ได้จากขา่วอุบตัิเหตุตา่ง ๆ หากมีสว่นใดในงานยกเคลือ่นย้าย
เกดิการผิดพลาดแลว้ อาจหมายถงึชวีิต ทรัพย์สนิทีต่้องสญูเสยี รวมถึงสิ่งแวดลอ้มที่อาจไดร้บัผลกระทบเป็นวงกวา้ง  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้อง
มีการตรวจสอบ การใชง้าน และการบ ารงุรกัษาสลิงและอุปกรณ์ชว่ยยกอย่างถกูวธิีและใหม้สีภาพพรอ้มใช้งานไดอ้ยา่งปลอดภยั  หากผูท้ี่ท าหน้าที่
ในการตรวจสอบสลงิจะมีสว่นช่วยในการดแูลสลงิและอุปกรณช์่วยยกต่าง ๆ เพือ่ปกปอ้งชีวติ ทรัพย์สนิ และลดความสูญเสยีทีอ่าจจะเกดิขึ้นได ้   
 

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
o สรา้งความรู้ความเข้าใจและเพิม่ศักยภาพในวิธกีารตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ชว่ยยก 
o สรา้งจิตส านึกความปลอดภยัในการใช้งานสลงิและอุปกรณช์่วยยก  
o เสริมสรา้งความรู้มาตรฐานสากลเกีย่วกับสลงิและอุปกรณช์่วยยก 
o เสริมสรา้งประสบการณใ์นการตรวจสอบสลิงและอปุกรณช์ว่ยยก 
 

กลุ่มเปา้หมายผูเ้ขา้อบรม:  วศิวกรที่เกี่ยวขอ้ง  วิทยากรดา้นปัน้จัน่-เครน  เจา้หน้าทีด่้านความปลอดภัยในการท างาน (จป.)   

ผู้ควบคุมการใชป้ั้นจั่น ผู้ยดึเกาะวสัดุ ผู้ให้สญัญาณ ผู้บงัคบัปัน้จัน่ ช่างเทคนคิ ผูท้ี่มคีวามสนใจทั่วไปเกีย่วกับงานดา้นสลิงและอปุกรณ์ชว่ยยก 
 

ก าหนดการ เน้ือหาการอบรม หมายเหตุ 

วันเสารท์ี่ 7 กนัยายน พ.ศ.2562 
09:00 – 12:00 

 
o ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายและค าจ ากัดความ ปา้ยชี้บง่ตา่ง ๆ เกีย่วกบัอปุกรณช์่วยยก 
o ความรู้เกี่ยวกบัความแตกตา่งของวัสดุทีใ่ชใ้นการผลิตเกีย่วกบัอปุกรณ์ชว่ยยก 
o ความรู้เกี่ยวกบัต าแหนง่ที่เกิดความเค้นและความเครยีดทีเ่กดิขึน้ในอุปกรณ์ชว่ยยก 
o ความรู้เกี่ยวกบัการทดสอบสอบแบบไม่ท าลายของอปุกรณช์ว่ยยก 
o กรณีศกึษาอบุัตเิหตุเกี่ยวกับอุปกรณช์่วยยก 

ภาคทฤษฎ ี
[อ.วฒุินนัทน์] 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:30 o ความรู้เกี่ยวกบั การตรวจสอบ การใชง้าน และการยกเลิกการใช ้ อุปกรณ์ชว่ยยก 

o Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc. 
ภาคทฤษฎ ี

[อ.วฒุินนัทน์] 

วันอาทิตย์ที ่8 กันยายน พ.ศ.2562 
09:00 – 12:00 

 
o ลวดสลิง (Wire Rope Sling) 

 ประเภทลวดสลิง  โครงสร้างของลวดสลงิ  การขนย้ายติดตั้ง การบ ารงุรกัษา 
 คุณสมบัตทิางกายภาพของลวดสลงิ 
 การย้ าหวัแบบต่าง ๆ ของลวดสลงิ  
 เทคนคิการตรวจสอบลวดสลิง และการเสือ่มสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO4309  
 เทคนคิการค านวณการรบัน้ าหนักของลวดสลิง 

ภาคทฤษฎ ี
[อ.ประวิทย์] 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:30 o ฝึกการวดัและการตรวจสอบอปุกรณ์ชว่ยยก  

o สอบประเมนิผลภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
ภาคปฏิบตั ิ

[อ.ประวิทย์+ 
อ.วุฒนิันทน]์ 



 

 

   
  

วิทยากร: 
o อ.วุฒนิันทน ์ปทัมวิสทุธิ์ 

 
o ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการวิศวกรรมยกหิว้และปัน้จัน่ไทย 
o วิทยากรหลกัสตูร ‘วิทยากรปัน้จัน่’ 

 
 
 
  

o อ.ประวทิย ์โตรฐาน o ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบและบรกิาร  
บรษิัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

o อนกุรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิว้และปั้นจั่นไทย 
 
 

  
o ผูช่้วยวทิยากร (2-4 ท่าน) o TBA  

***วทิยากรและก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้*** 
 

o ภาพประกอบแผ่นพบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

   
  

 
 
 

-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง  เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก  รุ่นที่ 10 
 (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) 

ระหว่างวันที่  7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม วสท. 
จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................  

เลขที่............. หมู่ที่ ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  
ถนน ................................... ต าบล/แขวง ....................................................อ าเภอ/เขต .............................................................................  
จังหวัด ....................................  รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์..............................................................................  
โทรสาร ................................................................................ E-mail : ........................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท์   ......................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ......................................................    ส านักงานใหญ่    สาขา  ...............................................................  
 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  
2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
  สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี 4,500 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 5,500 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป 6,500 บาท/ท่าน 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมที่ช ำระค่ำลงทะเบียนในอัตรำบุคคลทั่วไป   
ดำวน์โหลดใบสมัครสมำชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสำรประกอบกอบ และยื่นใบสมคัรในวันอบรมเท่ำนั้น 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

การช าระเงิน 

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์            เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม   ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 

 
  สนใจเข้ารับการอบรมหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538, FAX:(02)184-4662 
E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 18 หน่วย 

 

http://www.eit.or.th/
mailto:supannee@eit.or.th

