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เทคนิคการผูกรัดวัสดุ
สำหรับรถขนสง รุนที่ 2
Lashing Technique for Transportation

17
มีนาคม 2561
วันเสารที่

................................
@ หองประชุม อาคาร วสท.

อ.ประวิทย โตรฐาน
o ผูจ ดั การฝายตรวจสอบและบริการ บริษทั โปรพอยท โกลบอล คอนซัลแทนต จำกัด
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย
นายณรงคศักดิ์ ดับทุกข
o ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
นายณรงศักดิ์ ดวงจันทร : บริษัท เอเชียไฟว จำกัด
o ผูจัดการฝายอบรม บริษัท เอเชียไฟว จำกัด
o ที่ปรึกษาดานเทคนิค บริษัท ไฟวบอนด จำกัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ใบสมัคร

หลักการและเหตุผล
การผูกรัดวัสดุบนรถขนสงตาง ๆ เชน รถบรรทุก รถลาก นั้น เปนสิ่งสำคัญที่จะปองกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและ
ทรัพยสินของบุคคลบนทองถนน. หากการผูกรัดไมถูกตองหรือไมเพียงพอแลว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพยสิน
ของบุคคลบนทองถนนได รวมไปถึงวัสดุ/สินคาที่บรรทุกอาจไดรับความเสียหาย นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพยสิน.
ประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัตริ วมถึงการบังคับใชกฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนสง หลักสูตรนี้จะเปน
แนวทางในการปฎิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนสงอยางปลอดภัย.

วัตถุประสงคของการฝกอบรม
• เปนแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนสงอยางปลอดภัย ตามหลักสากล
• เปนแนวทางในการเลือกใชอุปกรณผูกรัดสินคาใหถูกตองและเหมาะสม ตามหลักสากล
• เปนแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนสง ใหเปนที่แพรหลายในวงกวางมากยิ่งขึ้น

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม
• ผูจัดการฝายจัดสงสินคาหรือผูจัดการโรงงาน
• บริษัทประกันภัย
• หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

• วิศวกรที่เกี่ยวของ
• คนขับรถบรรทุกสินคา
• ผูสนใจทัว่ ไป

กำหนดการ
วันเสารที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น. / ณ หองประชุม อาคาร วสท.
กำหนดการ
เนื้อหาการอบรม
08:30 – 09:00

•

ลงทะเบียน

09:00 – 12:00

•

ตัวอยางความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และตัวอยางการรัดสินคาผิดวิธี

•

ตำแหนงการวางสินคาบนรถบรรทุกอยางถูกตองปลอดภัย

•

การยกและการวางสินคาบนรถบรรทุก

•

เทคนิคการรัดสินคาแบบ (Tie-Down) แรงเสียดทาน มุมรัด การยืดตัว จำนวนการรัด

•

เทคนิคการยึดสินคาแบบ (Direct) มุมรัด ตำแหนงการรัด จำนวนการรัด

•

อุปกรณมาตรฐานทีใ่ ชในการผูกรัด (Load Restraint Equipment)

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน
•

การตรวจสอบการรัดสินคากอนเดินทางและระหวางเดินทาง

•

ปายบงชีต้ า งๆ (International Cargo Symbols and Signs)

•

การรัดสินคาแบบเหลีย่ ม เชน Packs and Pallets

•

การรัดสินคาแบบทรงกลม เชน Rolls, Reels, Coils, Drums

•

การรัดสินคาแบบทรงยาวเชน Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets

•

การรัดสินคาขนาดใหญเชน รถขุดตีนตะขาบ รถเครนลอยาง

•

การคำนวณเบือ้ งตนเกีย่ วกับการผูกรัด เชน สัมประสิทธิแ์ รงเสียดทาน องศาทีผ่ กู รัดมีผลตอแรงดึง
สัดสวนความกวางและความสูงของสินคา จำนวนเสนทีต่ อ งผูกรัด

การอบรมเรื่อง
การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนสง รุนที่ 2
(Lashing Technique for Transportation)

วันเสารที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หองประชุม วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................
เลขที่................หมูที่............อาคาร..................................................ซอย...........................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท.......................................................โทรสาร.........................................................มือถือ.............................................................
ผูประสานงานโดย............................................................................................................โทรศัพท..........................................................
เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................
ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปนี้

สำนักงานใหญ

สาขา.....................................

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ชื่อ-นามสกุล 1)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................
2)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................
3)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................
หมายเหตุ
อัตราคาลงทะเบียน
สมาชิก วสท.
บุคคลทั่วไป

2,300
3,000

บาท/ทาน
บาท/ทาน

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพิ่ม 7% (คาอาหารและอาหารวาง
เอกสารประกอบบรรยาย)
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.eit.or.th)
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
(PDU 9 หนวย)

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงิน
คาลงทะเบียนกอนลวงหนา 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

เงินสด ณ ที่ทำการสมาคม
เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุธวงศ เลขที่ 147-4-32388-6
หมายเหตุ กรณีโอนเงิน กรุณา FAX หลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
ระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ

