
 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 

ชื่อหลักสูตร: เทคนิคการผูกรัดวสัดสุําหรับรถขนสง รุนที่ 2 
Course: Lashing Technique for Transportation Class 2 
 

หลักการและเหตุผล: 
                 การผูกรัดวสัดบุนรถขนสงตาง ๆ เชน รถบรรทุก รถลาก นั้น  เปนสิ่งสําคญัที่จะปองกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพยสินของ
บุคคลบนทองถนน.  หากการผูกรดัไมถูกตองหรือไมเพียงพอแลว อาจจะเกดิเหตคุวามเสียหายกับชีวิตและทรัพยสินของบุคคลบนทองถนนได รวมไป
ถึงวสัดุ/สินคาที่บรรทุกอาจไดรับความเสียหาย  นั่นหมายถึงการสญูเสียทั้งเวลา และทรัพยสิน. 
                 ประเทศไทยยังไมมมีาตรฐานหรือแนวทางปฏบิัตริวมถึงการบังคับใชกฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนสง หลักสตูรนี้จะเปน
แนวทางในการปฎิบัติในการผูกรัดวสัดุบนรถขนสงอยางปลอดภัย 
 

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 

 เปนแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนสงอยางปลอดภัย ตามหลักสากล 

 เปนแนวทางในการเลือกใชอุปกรณผูกรัดสินคาใหถูกตองและเหมาะสม  ตามหลักสากล  

 เปนแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดนั การผูกรัดวัสดบุนรถขนสง ใหเปนที่แพรหลายในวงกวางมากยิ่งข้ึน 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 

 ผูจัดการฝายจัดสงสินคาหรือผูจัดการโรงงาน 

 วิศวกรท่ีเก่ียวของ 

 บริษัทประกันภยั 

 คนขับรถบรรทุกสินคา 

 หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

 ผูสนใจทั่วไป 
 

กําหนดการฝกอบรม: วันเสารที ่ 6 ตุลาคม  2561 
เวลา 08:30 – 16:30 น.  

ณ หองประชุม อาคาร วสท.  

กาํหนดการ เนือหาการอบรม หมายเหตุ 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน  

09:00 – 12:00 
 

 ตัวอยางความเสียหายทีเ่กิดข้ึนและตัวอยางการรัดสินคาผดิวิธ ี

 ตําแหนงการวางสินคาบนรถบรรทกุอยางถูกตองปลอดภัย 

 การยกและการวางสินคาบนรถบรรทุก 

 เทคนิคการรดัสินคาแบบ (Tie-Down)  แรงเสียดทาน  มมุรัด การยดืตัว  จํานวนการรดั 

 เทคนิคการยดึสินคาแบบ (Direct)  มุมรัด ตําแหนงการรดั  จํานวนการรัด 

 อุปกรณมาตรฐานที่ใชในการผูกรดั (Load Restraint Equipment) 

  

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 

 
 การตรวจสอบการรัดสินคากอนเดนิทางและระหวางเดินทาง 

 ปายบงชี้ตางๆ(International Cargo Symbols and Signs) 

 การรัดสินคาแบบเหลีย่ม เชน Packs and Pallets  

 การรัดสินคาแบบทรงกลม เชน Rolls, Reels, Coils, Drums 

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

 การรัดสินคาขนาดใหญเชน    รถขุดตีนตะขาบ  รถเครนลอยาง 

 การคํานวณเบ้ืองตนเก่ียวกับการผกูรัด เชน 
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน  องศาที่ผูกรัดมผีลตอแรงดึง    สัดสวนความกวางและความสูง
ของสินคา   จํานวนเสนที่ตองผูกรดั     
 
 
 

 

 

 



 
 

     

 

 

  

คณะวทิยากร: 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประวทิย์   โตรฐาน 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริการ  

บริษทั โปรพอยท ์ โกลบอล คอนซลัแทนต ์จาํกดั 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย 

 

 

 นายณรงคศ์กัดิ ดบัทุกข ์ 

ผูเ้ชียวชาญดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 วทิยากร  บริษทั เอเชียไฟว ์ จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายงานเช่า  บริษทั ไฟวบ์อนด ์จาํกดั 

ทีปรึกษาดา้นเทคนิค บริษทั ไฟวบ์อนด ์จาํกดั 

 

 

 

 

 

***วทิยากรและกาํหนดการอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้*** 
 

o ภาพประกอบแผ่นพบั 

 

ภาพท ี1: 

(ภาพหลกั) 

 

 

ภาพท ี2: 

 



 
 

     

ใบสมัคร    การอบรมเรื่อง  เทคนิคการผูกรัดวัสดุสําหรับรถขนสง    รุนที่ 2 
(Lashing Technique for Transportation) 

วันเสารที่  6  ตุลาคม  2561   ณ หองประชุม วสท. 
จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

 
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................  

เลขที.่............ หมูที ่................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................................อําเภอ/เขต .............................................................................  
จังหวัด ....................................  รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ..............................................................................  
โทรสาร ................................................................................ E-mail : ........................................................................................................  

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

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ......................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ...............................................................  
 
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

3)  ชื่อ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  
 

อัตราคาลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท.       2,300  บาท/ทาน 
  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป  3,000  บาท/ทาน 

หมายเหต ุ  

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 7%     2.  วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

3.  ทานทีช่ําระคาลงทะเบยีนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  
  ฟรี 1 ป  (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น 
4.    ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบนัทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (PDU)    9  หนวย 
 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้

   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเตม็จํานวน 

   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคนืคาลงทะเบียน 

การชําระเงิน 

โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ            เลขที่ 147-4-32388-6 

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงินเงนิเขาบัญชีธนาคาร  กรณุาสงหลักฐานการชําระเงนิ  สงมาทีแ่ฟกซ 0-2184-4662 
 

 

 


