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วัตถุประสงค
เจตนารมณของคูมือคําแนะนําฉบับนี้ เพื่อแนะนําใหพนักงานทราบถึงวิธีตรวจสอบตรวจสภาพเครน
แบบรางเลื่อนไฟฟา ประจําวัน โดยขอบเขตจะครอบคลุม :




วิธีตรวจสอบตรวจสภาพฯ กอน On Switch (Pre-Check)
วิธีตรวจสอบตรวจสภาพฯ หลัง On Power (Functional Check)
วิธีตรวจสอบตรวจสภาพฯ หลัง Off Power เพื่อจอดเลิกใชงานประจําวัน (Parking Check)

อุปกรณปองกันอันตราย
อุปกรณปอ
 งกันสวนบุคคลระดับพื้นฐาน
Note-กรณีไมสวมเสื้อแขนยาวที่เปนยูนิฟอรมสะทอนแสง ใหสวมทับดวยเสื้อสะทอนแสง

การตัดแยกระบบ : ไมมี
เครื่องมือและอุปกรณ



แบบฟอรม Overhead Crane Daily Inspection
เศษผาทําความสะอาดอุปกรณควบคุม

วิธีปฏิบัติ
ขั้นตอน
1
1.1

การปฏิบัติ

คําแนะนํา

ตรวจสอบกอน On Power
ตรวจสอบวามีปายเตือนหรือกุญแจล็อค
ที่ตําแหนง Off ของตูค
 วบคุมไฟฟา
(Power Main Board) หรือไม



หากมีปายเตือนใหปฏิบต
ั ต
ิ าม
ขอความที่ระบุบนปายอยางเครงครัด



กรณีลอ
็ คดวยกุญแจ, แสดงวาเครน
ขัดของไมพรอมใหใชงาน

1.2

ตรวจสอบและยืนยันวาไมมีคนอยูบน
สะพานเครนและแนวรางเครน

1.3

ตรวจสอบและยืนยันวาไมมีจักรกล
เคลื่อนทีอ
่ ื่นใตรางเครน

เชนตองไมมีโฟรค-ลิฟทหรือรถกระเชา
อยูในพื้นที่ใตรางเครน

1.4

ตรวจสอบสภาพการมวนสลิงบนกวาน

สภาพการมวนตองเรียงเปนระเบียบ ไม
พันไขวทับไปมา

2
2.1

ตรวจสอบหลัง On Power และ
ทดสอบการทํางาน
ตรวจสอบสัญญาณเตือนทํางาน

อาจเปนสัญญาณไฟเตือนทํางานหรือ
สัญญาณเสียง ขึ้นอยูกับรุน
 และยี่หอ
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วิธีปฏิบัติ (ตอ)
การปฏิบัติ

ขั้นตอน
2.2

ทดสอบการทํางานทั้ง 6 ทิศทางของ
ตะขอยก


ตามแนวรางเดินหนา-ถอยหลัง



ตามแนวขวางซาย-ขวา



เคลื่อนตามแนวดิ่งขึ้นและลง

คําแนะนํา
การเคลื่อนทีต
่ องราบเรียบ ไมสะดุด

2.3

ตรวจสอบสภาพทั่วไปของชุดตะขอยก
(Hook Block) และกระเดือ
่ งกันสลิงตก

กระเดือ
่ งฯ ตองดีดแนบกับตะขอยก

2.4

ทดสอบการทํางานของระบบเบรก
(Hoist Break) โดยยกโหลดใหสูงจาก
พื้นประมาณ 10-15 เซนติเมตร

หากโหลดเคลือ
่ นที่ลงไดเอง แสดงวา
Hoist Break ผิดปกติใหหยุดใชเครน

2.5

ควบคุมตะขอยกขึ้นสุดเพื่อทดสอบการ
ทํางานของ Top limit switch

เมื่อตะขอถูกเคลื่อนขึ้น, กอนถึงกวาน
ของสลิง ประมาณเมตรครึ่ง ชุดตะขอจะ
หยุดทํางานเอง หากตะขอไมหยุดใหหยุดควบคุมการยกขึ้นทันที แสดงวา
Top limit switch ขัดของ

3

กรณีตรวจสอบ ทดสอบและพบความ
ผิดปกติ, ใหพักการใชงานและแจง
ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนางาน

โดยหลักการไมควรใชเครนที่มีสภาพ
บกพรอง

4

จอดเลิกใชงานประจําวันและ
ตรวจสอบ

4.1

ปกติปฏิบต
ั ิ ใหปลดโหลดทุกชนิดออก
จากตะขอยก เวนแตสถานประกอบการ
อนุญาต

4.2

ควบคุมเครนไปยังจุดจอดซึ่งบริษัท
กําหนด ควบคุมความสูงตะขอยกใหเปด
โลงดานลาง

4.3

ออฟระบบควบคุมและทําความสะอาด

5

บันทึกการตรวจสอบตรวจสภาพฯ
ประจําวันลงในใบตรวจสอบ

หากรางเครนต่ํา ใหควบคุมต่ํากวากวาน
ประมาณ 1.5-2.0 เมตร, หากรางเครน
สูงใหควบคุมสูงจากพื้นประมาณ 3.54.0 เมตร

คําแนะนําเพิ่มเติม


โปรดจําไววา กอนใชงานเครนรางเลื่อนไฟฟาประจําวันตองตรวจสอบตรวจสภาพกอนเสมอ



เครนที่ใชงานตองอยูในสภาพสมบูรณเทานั้น ความผิดปกติฯ แมเล็กนอยตองแจงใหหัวหนางาน
ทราบ, การตัดสินใจใชงานตอหรือหยุด ใหอยูในดุลพินิจและอยูในความรับผิดชอบของหัวหนางาน

Overhead Crane Daily Inspection
ลําดับที่
1

รายการตรวจสอบ
ตรวจสอบกอน On Power

1.1

ตรวจสอบปายเตือนหรือกุญแจล็อคที่
ตูค
 วบคุมไฟฟา

1.2

ตรวจสอบและยืนยันวาไมมีคนอยูบ
 น
สะพานเครนและแนวรางเครน

1.3

ตรวจสอบและยืนยันวาไมมีจักรกล
เคลือ
่ นทีอ
่ ื่นใตรางเครน

1.4

ตรวจสอบสภาพการมวนสลิงบนกวาน

2

ตรวจสอบหลัง On Power และ
ทดสอบการทํางาน

2.1

ตรวจสอบสัญญาณเตือนทํางาน

2.2

ทดสอบการทํางาน 6 ทิศทางของ
ตะขอยก

2.3

ตรวจสอบสภาพทั่วไปของชุดตะขอยก
(Hook Block) และกระเดือ
่ งกันสลิงตก

2.4

ทดสอบการทํางานของระบบเบรก
(Hoist Break) โดยยกโหลดใหสงู จาก
พื้นประมาณ 10-15 เซนติเมตร

2.5

ควบคุมตะขอยกขึ้นสุดเพือ
่ ทดสอบการ
ทํางานของ Top limit switch

3

จอดเลิกใชงานประจําวันและ
ตรวจสอบ

3.1

ปลดโหลดออกจากตะขอยก

3.2

ควบคุมเครนไปยังจุดจอดซึง่ บริษัท
กําหนด ควบคุมความสูงตะขอยกให
เปดโลงดานลาง

3.3

ออฟ (Switch Off) ระบบควบคุมและ
ทําความสะอาด

วันที่เดือนป-เวลา :
ผูตรวจสอบลงนาม :
ชื่อบรรจงหัวหนางาน-เบอรโทร :

ปกติ

ไมปกติ

ขอบกพรอง

