
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรพัฒนาผู้ช านาญการติดตั้ง เพิ่ม-ลด ความสูง ทาวเวอรเ์ครน 
(Tower Crane)  ระดับ 1 

 

ครั้งแรกกับหลักสตูรการตดิตั้ง เพิ่มความสูง ทาวเวอร์เครน
ตั้งทาวเวอร์เครนจากพื้นจริง เพิ่มความสูงเครนจริง 

     

ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. และ Workshop ติดตั้ง-เพิ่มความสูงทาวเวอนร์เครน 

ที่โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด 
จัดโดย  อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
ร่วมกับ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย   และ บริษัท ซันจูปิเตอร์ จ ากัด 
 
หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทาวเวอร์เครน (Tower Crane) อยู่บ่อยครั้งซึ่งสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก จะพบว่าสาเหตุ
หลักมาจากการปฏิบัติงานที่ไมถู่กต้อง ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ และผู้ทีเ่กี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่างติดตั้ง ผู้ดแูล                            
ผู้บังคับ วิศวกรควบคุมการติดตั้ง วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของเครน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ จึงมีความจ าเป็นต้องรู้ข้อมลูและเทคนิคการติดตั้ง เพื่อไมใ่ห้เกิดเหตุซ้ าแล้วซ้ าอีก 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  จึงได้ก าหนดจัดหลักสูตรนี้ขึน้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ผู้เข้ารับการอบรม 
ช่างติดตั้ง ผู้ดูแล ผู้บังคับ วิศวกรควบคุมการติดตั้ง วิศวกรผูต้รวจทดสอบ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของเครน 
เจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สนใจทั่วไป 
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      วิทยากรโดย 
อาจารย์หฤษฏ์ ศรีนุกูล 
อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย 
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากัด 
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอร์เครน (Tower Crane) วิศวกรผู้ตรวจสอบเครน และ
เครื่องจักรก่อสร้างงานอาคารสูง 

 

อาจารย์สายัณต์  ฉิมประดิษฐ 
รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จ ากัด 
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครน วิศวกรผู้ตรวจสอบเครน 

 

 
ก าหนดการ 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 
เวลา 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน   
เวลา 08.45 – 09.00 น. เปิดการอบรม   
เวลา 09.00 – 10.30 น.   ชนิดของ ทาวเวอร์เครน 

 ลักษณะการติดตั้งของ ทาวเวอร์เครน 
 ส่วนประกอบของทาวเวอร์เครน 

เวลา 10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.15 น.          การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต 
  การอ่านตารางการยก (Load Chart) 
เวลา 12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 – 15.00 น.    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น/เครน   
เวลา 15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.15 – 16.00  น.   ขั้นตอนการตดิตั้ง รื้อถอน เพ่ิม-ลดความสูง ทาวเวอร์เครน 
เวลา 16.00 – 16.30  น.         ถามตอบข้อสงสัย 
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ณ โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด 
เวลา 09.00 – 09.30 น.         ลงทะเบียน 
เวลา 09.30 – 10.30 น.         Workshop การติดตั้งทาวเวอร์เครน 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.15 น.   Workshop การติดตั้งทาวเวอร์เครน (ต่อ) 
เวลา 12.15 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 – 15.00 น.   Workshop การติดตั้งทาวเวอร์เครน (ต่อ) 
เวลา 15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 15.15 – 16.00  น.    ถามตอบข้อสงสัย 
 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ณ โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด 
เวลา 09.00 – 09.30 น.         ลงทะเบียน 
เวลา 09.30 – 10.30 น.          Workshop การเพ่ิมความสูงทาวเวอร์เครน 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.15 น.   Workshop การเพ่ิมความสูงทาวเวอร์เครน 
เวลา 12.15 – 13.30 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 – 15.00 น.   Workshop การเพ่ิมความสูงทาวเวอร์เครน 
เวลา 15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 15.15 – 16.00  น.    ถามตอบข้อสงสัย / ปิดการอบรม 



  
 
 
-ใบสมคัร-  หลักสูตรพัฒนาผู้ช านาญการติดต้ัง เพ่ิมความสูง ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ระดับ 1  รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
จัดโดย   คณะอนกุรรมการวศิวกรรมยกหิ้วและปัน้จัน่ไทย  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

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 ำรองรำยชื่อเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณำเขียนชื่อ-นำมสกุลตัวบรรจง เพื่อควำมถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ......................................................  
2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ......................................................  
 

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

  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 7,500 บาท/ทา่น 
  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ 8,500 บาท/ทา่น 
  บุคคลทัว่ไป 9,500 บาท/ทา่น 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมที่ช ำระค่ำลงทะเบียนในอัตรำบุคคลทั่วไป   
ดำวน์โหลดใบสมัครสมำชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสำรประกอบกอบ และยื่นใบสมคัรในวันอบรมเท่ำนั้น 

 

ข้อปฏิบัติกรณีกำรยกเลิก อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ทั้งในและต่ำงประเทศ และได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนก่อนล่วงหน้ำ ดังนี้ 
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

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

  กรณีผู้เข้าร่วมอบรมมีจ านวนน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ วสท.ขอยกเลิก/เลื่อน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันท าการ   
 

กำรช ำระเงิน 
โอนเงิน    เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์        เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม   ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 
 

  สนใจเข้ารับการอบรมหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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http://www.eit.or.th/
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