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เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง
และรื้อถอนทาวเวอรเครน (Tower Crane)

2

โครงการอบรมเรื่อง

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและป นจั ่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

-ใบสมัคร-

ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................
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อีเมลล .....................................................................................................................................................................................................

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

เลขท่ีประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................        สำนักงานใหญ      สาขา.....................................

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)ขอสงรายช่ือเขารวมอบรบดังตอไปนี้

หมายเหตุ

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพิ่ม 7%  (คาอาหารและอาหารวาง
    เอกสารประกอบบรรยาย)
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
    สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดท่ี www.eit.or.th)
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
    (CDP 18 หนวย)

1.

2.

                       ชื่อ-นามสกุล                                                        เลขที่สมาชิก วสท.       

สมาชิก วสท.   4,300 บาท/ทาน

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  5,200 บาท/ทาน

บุคคลท่ัวไป   6,000 บาท/ทาน

อัตราคาลงทะเบียน

Tower Crane Erection, Dismantling 
and Climbing Technique

เงินสด ณ ที่ทำการสมาคม  
เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ  
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย  เลขท่ี 045-2-03026-1 
    ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ           เลขท่ี 147-4-32388-6
    ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส  เลขท่ี 162-0-09914-4
หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม
              ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 02-184-4662

การชำระเงิน

การอบรมเร่ือง  เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอรเครน  (Tower Crane)  รุนที่ 2

(Tower Crane Erection, Dismantling and Climbing Technique)

ระหวางวันที่  9 - 10  มีนาคม  2561   ณ หองประชุม วสท.

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

ตั้ง+ดีดเครนอยางไร ไมใหเครนถลม!     ขอควรระวังในการตั้งและดีดทาวเวอรเครน!
วิเคราะหกรณีศึกษา อุบัติเหตุทาวเวอรเครน จากไทยและตางประเทศ!

ระหวางวันที่ 9-10
มีนาคม  2561
เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ หองประชุม อาคาร วสท.



•  ใหเขาใจถึงวิธีการติดต้ังทาวเวอรเครนที่ถูกตองตามคูมิอผูผลิต
•  ใหเขาใจถึงชิ้นสวนประกอบตางๆของทาวเวอรเครน
•  ใหเขาใจถึงขั้นตอนวิธีการเพิ่ม-ลดความสูงทาวเวอรเครนที่ถูกตองตามคูมือผูผลิต
•  ใหเขาใจถึงขั้นตอนวิธีการรื้อถอนทาวเวอรเครนที่ถูกตองตามคูมือผูผลิต
•  ใหเขาใจในการประสานงาน การวางแผนงานระหวางหนวยงานกอสรางกับชางติดต้ังทาวเวอรเครน
•  บทลงโทษตามกฎหมาย ถาไมปฏิบัติตามที่ขอกฏหมายไดบัญญัติไวในเรื่องการทำงานเก่ียวกับ
ทาวเวอรเครน

•  วิศวกรที่เกี่ยวของ   •  วิศวกรโครงการ  •  วิศวกรผูตรวจสอบปนจั่น
•  วิทยากรดานปนจั่น-เครน  •  ผูจัดการโครงการ  •  ผูยึดเกาะวัสดุ 
•  ผูบังคับปนจั่น   •  ชางติดตั้ง  •  ชางเทคนิค 
•  ผูสนใจทั่วไป   •  เจาหนาที่ดานความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 
•  ผูควบคุมการใชปนจั่น

 จากเหตุการณทาวเวอรเครนถลมทำใหมีผู เสียชีวิตมากมายนับวาเปนอุบัติเหตุ
ครั ้งรายแรงในรอบหลายๆ ปเลยก็วาได หรือแมแตอุบัติเหตุในกรณีศึกษาอื ่นๆ
ที ่ไมเปนขาว แตก็มีผู เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงทรัพยสินที ่เสียหายก็พบไดบอย
ในงานกอสราง
 ในหลักสูตรนี้จะเนนย้ำเรื ่องการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูงและการรื้อถอนอยางไร
ใหปลอดภัย ใหปฏิบัติตามขั ้นตอนตามที่คู มือผู ผลิตไดใหไว เพื ่อใหทุกคนที่เกี ่ยวของ
ไดตระหนักถึงความสำคัญในสวนนี้ใหมาก เพื ่อที ่จะไดไมมีผู สูญเสียหรือลดนอยลง
กวาที ่เคยเปนมา

หลักการและเหตุผล

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม :

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงิน คาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
>  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
>  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปน้ี
- 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 หรือภายในวันจดังาน ไมคืนคาลงทะเบียน

วัตถุประสงคของการฝกอบรม :

08:30 – 09:00

09:00 – 10:30

10:45 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:30

14:45 – 16:00

16:00 – 16:30

วันที่ 10 มีนาคม 2561

08:30 – 09:00

09:00 – 10:30

• ลงทะเบียน

• ชนิดของทาวเวอรเครน

 o  ชนิดของทาวเวอรเครนตาง ๆ ที่นิยมใชงาน

 o  ขอดีและขอเสียของทาวเวอรเครนแตละชนิด

• ลักษณะการติดตั้งของทาวเวอรเครน

 o  รูปแบบการติดตั้งแบบตาง ๆ 

 o  ขอดีและขอเสียของแตละรูปแบบการติดตั้ง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

• สวนประกอบของทาวเวอรเครน

 o  รายละเอียดชิ้นสวนตาง ๆ ของทาวเวอรเครน

• การอานขอมูลจากผูผลิต

 o  ขอมูลจากผูผลิต การพิจารณาและการนำไปใชงาน

• การอานตารางพิกัดยกวัสดุ (Load Chart)

 o  ตารางพิกัดยกวสัดุของทาวเวอรเครนชนิดแขนราบ (Hammerhead Jib)

 o  ตารางพิกัดยกวัสดุแบบแขนชนิดกระดก (Lufng Jib)

• สรุป ถาม – ตอบ

• การติดตั้งและรื้อถอนทาวเวอรเครน

 o  ขั้นตอนและลำดับการติดต้ัง รื้อถอน

 o  ขอควรระวังขณะกำลังติดต้ัง รื้อถอน

 o  อุปกรณความปลอดภัย เชน ลิมิตสวิตช โอเวอรโหลด สัญญาณเตือน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

• การเพ่ิมความสูง (Jacking) การลดความสูง และการยึดโยงเขากับตัวอาคาร (Bracing)

 o  การอานคูมือแสดงความสามารถในการยืนของทาวเวอรเครน  (Free Standing)

 o  การอานคูมือแสดงระยะยึดโครงสรางทาวเวอรเครนกอนเพ่ิมความสูง

• การประสานงาน การวางแผนงานระหวางหนวยงานกอสรางกับชางติดต้ังทาวเวอรเครน

• กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางปองกัน

• สรุป ถาม – ตอบ

อ.หฤษฏ ศรีนุกูล
กรรมการผูจัดการ  บริษัท เดอะทาวเวอรเครน (ประเทศไทย) จำกัด
o วิศวกรผูเช่ียวชาญดานทาวเวอรเครน (Tower Crane) และลิฟตกอสราง (Construction Hoist)
o อนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิวและปนจั่นไทยในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

อ.สายัณต ฉิมประดิษฐ
กรรมการผูจัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด คอนซัลแทนต จำกัด
o วิศวกรตรวจสอบปนจั่น และวิทยากรดานความปลอดภัยในการทำงานกับปนจั่น
o อนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิวและปนจั่นไทยในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

• ลงทะเบียน

• กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเครน

 o  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทาวเวอรเครน

 o  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน

10:45 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:30

14:45 – 16:00

16:00 – 16:30

กำหนดการ       เนื้อหาการอบรม   

วันศุกรที่ 9 มีนาคม  2561

กำหนดการฝกอบรม

วิทยากร:


