
 

 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย 
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

การอบรมเร่ือง   เทคนิคการผกูรัดวสัดสุ าหรับรถขนส่ง         รุ่นท่ี 3 

 Lashing Technique for Transportation 

 วันเสาร์ท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
หลกัการและเหตผุล: 

        การผูกรดัวสัดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก น้ัน  เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะป้องกนัเหตุอนัตรายท่ีจะเกิดกบัชีวิตและทรพัยสิ์นของ

บุคคลบนทอ้งถนน.  หากการผกูรดัไม่ถูกตอ้งหรือไม่เพียงพอแลว้ อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกบัชีวิตและทรพัยสิ์นของบุคคลบนทอ้งถนน

ได ้รวมไปถึงวสัดุ/สินคา้ท่ีบรรทุกอาจไดร้บัความเสียหาย  นัน่หมายถึงการสญูเสียทั้งเวลา และทรพัยสิ์น. 

        ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏบิติัรวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในเร่ืองการผูกรดัวสัดุบนรถขนส่ง หลกัสูตรน้ีจะเป็น

แนวทางในการปฏบิติัในการผูกรดัวสัดุบนรถขนส่งอยา่งปลอดภยั 
 

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม: 

 เป็นแนวทางในการผูกรดัวสัดุบนรถขนส่งอยา่งปลอดภยั ตามหลกัสากล 

 เป็นแนวทางในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ผูกรดัสินคา้ใหถู้กตอ้งและเหมาะสม  ตามหลกัสากล  

 เป็นแนวทางในทางขบัเคล่ือนและผลกัดนั การผูกรดัวสัดุบนรถขนส่ง ใหเ้ป็นท่ีแพรห่ลายในวงกวา้งมากยิง่ขึ้ น 
 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม: 

 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัส่งสินคา้หรือผูจ้ดัการโรงงาน 

 วิศวกรท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 บริษัทประกนัภยั 

 คนขบัรถบรรทุกสินคา้ 

 หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 ผูส้นใจทัว่ไป 
 

ก าหนดการ เน้ือหาการอบรม 

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 

09:00 – 12:00 

 

 ตวัอยา่งความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นและตวัอยา่งการรดัสินคา้ผิดวธีิ 

 ต าแหน่งการวางสินคา้บนรถบรรทุกอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

 การยกและการวางสินคา้บนรถบรรทุก 

 เทคนิคการรดัสินคา้แบบ (Tie-Down)  แรงเสียดทาน  มุมรดั การยดืตวั  จ านวนการรดั 

 เทคนิคการยดึสินคา้แบบ (Direct)  มุมรดั ต าแหน่งการรดั  จ านวนการรดั 

 อุปกรณม์าตรฐานท่ีใชใ้นการผูกรดั (Load Restraint Equipment) 

 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 

 

 การตรวจสอบการรดัสินคา้ก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง 

 ป้ายบ่งช้ีต่างๆ(International Cargo Symbols and Signs) 

 การรดัสินคา้แบบเหล่ียม เช่น Packs and Pallets  

 การรดัสินคา้แบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums 

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

 การรดัสินคา้ขนาดใหญ่เช่น    รถขดุตีนตะขาบ  รถเครนลอ้ยาง 

 การค านวณเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัการผูกรดั เช่น 

สมัประสิทธ์ิแรงเสียดทาน  องศาท่ีผูกรดัมีผลต่อแรงดึง    สดัส่วนความกวา้งและความสูงของสินคา้    

จ านวนเสน้ท่ีตอ้งผูกรดั     

 

PDU 9 หน่วย 



 

 

     

 
  

คณะวิทยากร: 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประวทิย ์  โตรฐาน 
ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบและบรกิาร  
บริษทั โปรพอยท์  โกลบอล คอนซลัแทนต์ จ ากัด 
อนุกรรมการ คณะอนกุรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปัน้จัน่ไทย 

 

 นายณรงคศ์ักดิ์ ดับทุกข์  
ผู้เชีย่วชาญดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 

 
 นายณรงคศ์ักดิ์   ดวงจนัทร์ 

วิทยากร  บริษทั เอเชยีไฟว ์ จ ากัด 
ผู้จัดการฝา่ยงานเช่า  บรษิัท ไฟวบ์อนด ์จ ากดั 
ที่ปรกึษาดา้นเทคนคิ บรษิัท ไฟว์บอนด ์จ ากดั 
 
 
 

 
***วทิยากรและก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้*** 

 

o ภาพประกอบแผ่นพบั 
 

ภาพที ่1: 
(ภาพหลกั) 

 

   
ภาพที ่2: 

 
 



 

 

     

ใบสมัคร    การอบรมเรื่อง  เทคนิคการผูกรัดวัสดุส าหรับรถขนส่ง    รุ่นที่ 3 
(Lashing Technique for Transportation) 

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ณ  ห้องประชุม อาคาร 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.  .................................................................  

3)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท.       2,500  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    3,000  บาท/ท่าน 
 บุคคลทั่วไป      3,500  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 

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

การช าระเงิน 

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์            เลขที่ 147-4-32388-6 
   หมายเหตุ :     กรณีโอนเงินเงินเขา้บัญชีธนาคาร  กรณุาส่งหลักฐานการช าระเงิน  ส่งมาที่แฟกซ ์0-2184-4662 
 

ติดตอ่สอบถาม หรอืสมัครได้ที ่  คณุสพุรรณยี์  แสนภักดี 
โทร  0-2184-4600-09 ตอ่ 538 โทรสาร  0-2184-4662 

www.eit.or.th   E-mail: supannee@eit.or.th 

http://www.eit.or.th/

