
 

 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

    
 Lashing Technique for Transportation 
  

หลกัการและเหตผุล: 
        การผูกรดัวสัดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นัน  เป็นสิงสาํคญัทีจะป้องกนัเหตุอนัตรายทีจะเกิดกบัชีวิตและทรพัยสิ์นของ
บุคคลบนทอ้งถนน.  หากการผูกรดัไม่ถูกตอ้งหรือไม่เพียงพอแลว้ อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกบัชีวิตและทรพัยสิ์นของบุคคลบนทอ้งถนน
ได ้รวมไปถึงวสัดุ/สินคา้ทีบรรทุกอาจไดร้บัความเสียหาย  นันหมายถึงการสูญเสียทงัเวลา และทรพัยสิ์น. 
        ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏบิติัรวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในเรืองการผูกรดัวสัดุบนรถขนส่ง หลกัสูตรนีจะเป็น
แนวทางในการปฏบิติัในการผูกรดัวสัดุบนรถขนส่งอยา่งปลอดภยั 
 

วัตถุประสงคข์องการฝึกอบรม: 
 เป็นแนวทางในการผูกรดัวสัดุบนรถขนส่งอยา่งปลอดภัย ตามหลกัสากล 
 เป็นแนวทางในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ผูกรดัสินคา้ใหถู้กตอ้งและเหมาะสม  ตามหลกัสากล  
 เป็นแนวทางในทางขบัเคลือนและผลกัดัน การผูกรดัวสัดุบนรถขนส่ง ใหเ้ป็นทีแพรห่ลายในวงกวา้งมากยงิขึน 
 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม: 
 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัส่งสินคา้หรือผูจ้ดัการโรงงาน 
 วิศวกรทีเกียวขอ้ง 
 บริษัทประกนัภยั 

 คนขบัรถบรรทุกสินคา้ 
 หน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง 
 ผูส้นใจทวัไป 

 

กาํหนดการ เนือหาการอบรม 
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 
09:00 – 12:00 

 
 ตวัอยา่งความเสียหายทีเกิดขนึและตวัอยา่งการรดัสินคา้ผิดวิธี 
 ตาํแหน่งการวางสินคา้บนรถบรรทุกอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
 การยกและการวางสินคา้บนรถบรรทุก 
 เทคนิคการรดัสินคา้แบบ (Tie-Down)  แรงเสียดทาน  มุมรดั การยดืตวั  จาํนวนการรดั 
 เทคนิคการยึดสินคา้แบบ (Direct)  มุมรดั ตาํแหน่งการรดั  จาํนวนการรดั 
 อุปกรณม์าตรฐานทีใชใ้นการผูกรดั (Load Restraint Equipment) 

 
12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 

 
 การตรวจสอบการรดัสินคา้ก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง 
 ป้ายบ่งชีต่างๆ(International Cargo Symbols and Signs) 
 การรดัสินคา้แบบเหลียม เช่น Packs and Pallets  
 การรดัสินคา้แบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums 
 การรดัสินคา้แบบทรงยาวเช่น Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets 
 การรดัสินคา้ขนาดใหญ่เช่น    รถขดุตีนตะขาบ  รถเครนลอ้ยาง 
 การคาํนวณเบืองตน้เกียวกบัการผูกรดั เช่น 

สมัประสิทธิแรงเสียดทาน  องศาทีผูกรดัมีผลต่อแรงดึง    สดัส่วนความกวา้งและความสูงของสินคา้    
จาํนวนเสน้ทีตอ้งผูกรดั     
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คณะวิทยากร: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***วทิยากรและกาํหนดการอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้*** 
 

o ภาพประกอบแผ่นพบั 

 

ภาพท ี1: 

(ภาพหลกั) 

 

 

ภาพท ี2: 

 



 
 

     

ใบสมัคร    การอบรมเรื่อง  เทคนิคการผูกรัดวัสดุสําหรับรถขนสง    รุนที่ 3 
(Lashing Technique for Transportation) 

วันเสารที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2562   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 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 

 สมาชิก วสท.       2,500  บาท/ทาน 
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    3,000  บาท/ทาน 
 บุคคลทั่วไป      3,500  บาท/ทาน 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ป  สําหรับผูเขารวมอบรมทีช่ําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป   
ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th   พรอมแนบเอกสารประกอบกอบ และยื่นใบสมคัรในวนัอบรมเทานั้น 

 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 

   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน 

   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบยีน  

 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 
 


