
 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น 
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

             

 

การอบรมเรือ่ง  
มาตรฐานสากลที่ใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 2 

วันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ.2565  
เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและป้ันจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

**เพิ่มเนื้อหา ตามกฎกระทรวง ป้ันจั่น 2564** 
**เลื่อนมาจากวันที่ 17 ธันวาคม 2565** 
 

หลักการและเหตุผล: 
หลายองค์กรที่ใช้สลิงอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่างๆ  อาจมีการเลือกใช้  การตรวจสอบ และการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเหล่านั้ น

สอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐานสากลหรือไม่  
หลักสูตรนี้จะแนะนำรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานท่ีนิยมใช้ในสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ทั้งการผลิต การทดสอบ การบ่งช้ี บทบาทหน้าท่ี  

การออกแบบและการเลือกใช้ 
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
- เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 
- ยกระดับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
- สามารถเลือกใช้และออกแบบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล 
- แนะนำการขึ้นทะเบียนอุปกรณช่์วยยก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
- สามารถตรวจสอบและอ้างอิงเกณฑ์การยกเลิกใหส้อดคล้องกับมาตรฐานสากล 
- สามารถปรับปรุงการใช้งานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:    
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/ผู้ควบคมุการใช้ปั้นจั่น/ผู้ยดึเกาะวสัด/ุช่างเทคนิค/ผู้ที่มคีวามสนใจทั่วไป/วิทยากรปั้นจั่น/เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั 
 

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

08.15 - 09.00  เข้าระบบ ZOOM พร้อมเริม่ทำแบบทดสอบก่อนอบรม  
09:00 – 16.00 

 
   มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ASME,EN,ISO,API,JIS,TIS 
   การเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์การยก 
   ข้อมูลส่วนสำคัญในแตล่ะมาตรฐาน  
   การประยุกต์ใช้งานในแต่ละลกัษณะงาน 

ภาคทฤษฎ ี
[อ.ประวิทย์] 

16.00    ทำแบบทดสอบหลังอบรม 
   ถามตอบ 

ภาคทฤษฎ ี
[อ.ประวิทย์] 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น.และ 14.30-14.45 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น. 

 

วิทยากร: 
อ.ประวิทย์ โตรฐาน     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ  

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
    รองประธานคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว
และปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 
    อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.  



 

 

   
  

-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง  
มาตรฐานสากลที่ใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 2   

วันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565   
เวลา 09.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

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

เลขที่............. หมู่ที่ ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  

ถนน ................................... ตำบล/แขวง ....................................................อำเภอ/เขต .............................................................................  

จังหวัด ....................................  รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์..............................................................................  

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ......................................................    สำนักงานใหญ่    สาขา  ...............................................................  
 

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท. 1,200 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน 
ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณลีูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

การชำระเงิน 

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

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 

 
 
 
 

  สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662 

E-mail : saranrat@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 12 หน่วย 

สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม 

mailto:saranrat@eit.or.th

