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ทฤษฎี ปฎิบัติ

หลักสูตรที่ 1 9 ชม. 3 ชม.

หลักสูตรที่ 2 9 ชม. 3 ชม.

หลักสูตรที่ 3 9 ชม. 3 ชม.

07.45-08.00 ลงทะเบียน

08.00-08.30

08.30-16.00 (1.1) ความรูพื้นฐาน

08.30-09.30

1 ชม.

09.30-10.30 1 ชม.

10.30-10.45 พักเชา

10.45-11.45 1 ชม.

11.45-12.00 15 นาที

12.00-13.00 พักทานอาหาร

13.00-13.45 45 นาที

13.45-14.45 1 ชม.

14.45-15.00

15.00-16.00 1 ชม.

16.00-16.30 30 นาที

16.30-17.00 30 นาที

08.00-08.15 ลงทะเบียน

08.15-09.00 45 

09.00-10.00 (1.3) การเลือกใช และการตรวจสอบอุปกรณยก (1.3) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ] 1 ชม.

10.00-10.30 30 นาที

10.30-10.45 พักเชา

10.45-11.15 30 นาที

11.15-12.00 45 นาที

12.00-13.00 พักทานอาหาร

13.00-13.45 45 นาที

13.45-16.45

(หลักสูตรผูควบคุมการใชปนจั่น) 3 ชม.

16.45-17.00 ทดสอบหลังอบรม 15 นาที

     (3) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปนจั่น และชนิดของปนจั่น

รหัส CR5 หลักสูตรการฝกอบรม ผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ  

ผูควบคุมการใชปนจั่น ชนิดปนจั่นเหนือศีรษะ ปนจั่นขาสูง และปนจั่นชนิดอยูกับที่ชนิดอื่น

หลักสูตรการฝกอบรมตามกฎหมาย 3 หลักสูตร

การฝกอบรมผูบังคับปนจั่นชนิดปนจั่นเหนือศีรษะ ปนจั่นขาสูง และปนจั่นชนิดอยูกับที่ชนิดอื่น

การฝกอบรมผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ 

การฝกอบรมผูควบคุมการใชปนจั่น

วันที่ 1

ทดสอบกอนการอบรม

     (1) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย

 อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2564

     (2) มาตรฐานสัญลักษณความปลอดภัย

(1.6) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ [ผูบังคับ] (1.5) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ]  (1.4) [ผูควบคุม]

     (4) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ และอุปกรณยก

     (4) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ และอุปกรณยก (ตอ)

     (5) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น

พักบาย

     (6) ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปนจั่น

(1.2) ระบบไฟฟาเบื้องตน [ผูบังคับ]

(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch [ผูบังคับ]

วันที่ 2

(1.4) การใชสัญญาณมือ [ผูบังคับ] (1.2) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ] (1.2) [ผูควบคุม]

(1.5) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนยาย [ผูบังคับ] (1.4) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ]  (1.3) [ผูควบคุม]

(1.5) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนยาย (ตอ) [ผูบังคับ] (1.4) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ]  (1.3) [ผูควบคุม]

(1.7) การใชคูมือการใชงาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา [ผูบังคับ]

 (2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งตองมีการทดสอบเกี่ยวกับการวางแผนการยกอยางปลอดภัย

และพิจารณาพิกัดน้ําหนักที่จะทําการยกโดยกําหนดลักษณะรูปราง วัสดุของสิ่งของที่จะยก
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08.30-08.45 ลงทะเบียน

08.45-12.00

3 ชม.

12.00-13.00 พักทานอาหาร

13.00-16.15

3 ชม.

16.15-16.45 30 นาที

หมายเหตุ

    ในหลักสูตรนั้นๆ

เฉลยแบบทดสอบ / มอบวุฒิบัตรสําหรับผูที่ผานเกณฑการทดสอบ

รหัส C5 หลักสูตรการฝกอบรม ผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ

ผูควบคุมการใชปนจั่น ชนิดปนจั่นเหนือศีรษะ ปนจั่นขาสูง และปนจั่นชนิดอยูกับที่ชนิดอื่น (ตอ)

วันที่ 3

(2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริงซึ่งตองมีการทดสอบการยกและเคลื่อนยายสิ่งของตามเสนทางที่กําหนด

อยางถูกตองและปลอดภัย (หลักสูตรผูบังคับปนจั่น)

(2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริงซึ่งตองมีการทดสอบเกี่ยวกับการใหสัญญาณ การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุ 

อยางถูกตองและปลอดภัย (หลักสูตรผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ)

1. สําหรับผูที่ไมผานเกณฑ วิทยากรจะใหทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติซ้ําในระหวางที่ทําการทดสอบ

2. ผูเขารับการอบรมจะตองมีคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะไดรับวุฒิบัตร

3. เรียนครบทั้ง 3 วันจะไดรับวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสูตร

*********************************
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ทฤษฎี ปฎบิัติ

หลกัสูตรที� 1 9 ชม. 3 ชม.

หลกัสูตรที� 2 9 ชม. 3 ชม.

หลกัสูตรที� 3 9 ชม. 3 ชม.

07.00-18.45 ลงทะเบียน

07.00-10.00 (1.1) ความรู้พื�นฐาน

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

10.00-10.15 พกัเชา้

10.15-12.00 1 ชม.

1 ชม.

12.15-13.00 พกัทานอาหาร

13.00-16.45 1 ชม.

45 นาที

45 นาที

1 ชม.

14.45-15.00

16.45-18.45 (1.3) การเลือกใช ้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก (1.3) [ผูใ้หสั้ญญาณ ผูย้ดึเกาะวสัดุ] 1 ชม.

1 ชม.

07.00-19.15

07.00-08.30 1 ชม.

30 นาที

08.30-11.45

(หลกัสูตรผู้ควบคุมการใช้ปั�นจั�น) 3 ชม.

10.30-10.45 พกัเชา้

ทดสอบหลงัอบรม /  เฉลยแบบทดสอบ 15 นาที

11.45-12.00 พกัทานอาหาร

13.00-16.15

3 ชม.

14.45-15.00 พกับ่าย

16.15-19.15

3 ชม.

หมายเหตุ

    ในหลกัสูตรนั�นๆ

     (4) ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

รหัส CR5 หลกัสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคบัปั�นจั�น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคบัปั�นจั�น ผู้ยดึเกาะวสัดุ  

ผู้ควบคุมการใช้ปั�นจั�น ชนิดปั�นจั�นเหนือศีรษะ ปั�นจั�นขาสูง และปั�นจั�นชนิดอยู่กบัที�ชนิดอื�น

หลกัสูตรการฝึกอบรมตามกฎหมาย 3 หลกัสูตร

การฝึกอบรมผูบ้งัคบัปั� นจั�นชนิดปั� นจั�นเหนือศีรษะ ปั� นจั�นขาสูง และปั� นจั�นชนิดอยูก่บัที�ชนิดอื�น

การฝึกอบรมผูใ้หสั้ญญาณแก่ผูบ้งัคบัปั� นจั�น ผูย้ดึเกาะวสัดุ 

การฝึกอบรมผูค้วบคุมการใชปั้� นจั�น

วันที� 1

     (1) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั

 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี�ยวกบัเครื�องจกัร ปั� นจั�น และหมอ้นํ�า พ .ศ. 2564

     (2) มาตรฐานสัญลกัษณ์ความปลอดภยั

     (3) ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัปั� นจั�น และชนิดของปั� นจั�น

และพิจารณาพิกดันํ�าหนกัที�จะทาํการยกโดยกาํหนดลกัษณะรูปร่าง วสัดุของสิ�งของที�จะยก

     (5) บทบาทหนา้ที�ความรับผดิชอบของผูบ้งัคบัปั� นจั�น ผูใ้หสั้ญญาณแก่ผูบ้งัคบัปั� นจั�น

     (6) ความปลอดภยัในการทาํงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบติัเหตุของปั� นจั�น

(1.2) ระบบไฟฟ้าเบื�องตน้ [ผูบ้งัคบั]

(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch [ผูบ้งัคบั]

(1.4) การใชสั้ญญาณมือ [ผูบ้งัคบั] (1.2) [ผูใ้หสั้ญญาณ ผูย้ดึเกาะวสัดุ] (1.2) [ผูค้วบคุม]

พกับ่าย

(1.5) วธีิผกูมดัและการยกเคลื�อนยา้ย [ผูบ้งัคบั] (1.4) [ผูใ้หสั้ญญาณ ผูย้ดึเกาะวสัดุ]  (1.3) [ผูค้วบคุม]

วันที� 2

(1.6) การประเมินนํ�าหนกัสิ�งของ [ผูบ้งัคบั] (1.5) [ผูใ้หสั้ญญาณ ผูย้ดึเกาะวสัดุ]  (1.4) [ผูค้วบคุม]

(1.7) การใชคู่้มือการใชง้าน การตรวจสอบ และการบาํรุงรักษาตามระยะเวลา [ผูบ้งัคบั]

 (2) การทดสอบภาคปฏิบติัเสมือนจริง ซึ� งตอ้งมีการทดสอบเกี�ยวกบัการวางแผนการยกอยา่งปลอดภยั

2. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับวุฒิบัตร

3. เรียนครบทั�ง 18 ชม.จะได้รับวุฒิบัตรทั�ง 3 หลกัสูตร

*********************************

(2) การทดสอบภาคปฏิบติัเสมือนจริงซึ�งตอ้งมีการทดสอบการยกและเคลื�อนยา้ยสิ�งของตามเส้นทางที�กาํหนดอยา่ง

ถูกตอ้งและปลอดภยั (หลกัสูตรผู้บังคับปั�นจั�น)

(2) การทดสอบภาคปฏิบติัเสมือนจริงซึ�งตอ้งมีการทดสอบเกี�ยวกบัการใหสั้ญญาณ การผกู มดั การยดึเกาะวสัดุอยา่ง

ถูกตอ้งและปลอดภยั (หลกัสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั�นจั�น ผู้ยึดเกาะวัสดุ)

1. สําหรับผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์ วิทยากรจะให้ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติซํ�าในระหว่างที�ทําการทดสอบ
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