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ก ำหนดกำร
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หลักสูตร
 - ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 - ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจ่ัน
ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น
และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอ่ืน (ตำมกฎหมำย)
ระยะเวลำ 21 ชั่วโมง

 - ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 - ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจ่ัน
ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขำสูง
และปั้นจั่นชนิดอยู่ที่ชนิดอ่ืน (ตำมกฎหมำย)
ระยะเวลำ 18 ชั่วโมง

หลักสูตร ก ำหนดกำร

หลักสูตร ก ำหนดกำร
ทบทวนกำรท ำงำนกับปั้นจั่น (ตำมกฎหมำย) 
ส ำหรับกรณี
 - ผ่านการอบรมและท างานกับป้ันจ่ันมาแล้ว 2 ปี
 - เม่ือมีสถิติอุบัติเหตุสูงข้ึนหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
เก่ียวกับป้ันจ่ันในสถานท่ีท างาน
 - เม่ือมีการน าป้ันจ่ันชนิดหรือลักษณะท่ีแตกต่าง
จากเดิมมาใช้งาน 
ระยะเวลำ 6 ชั่วโมง

แผนฝึกอบรมประจ ำปี 2564
หลักสูตร“ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกำะวัสดุ และผู้ควบคุมกำรใช้ปั้นจั่น”



admin@rtn.co.th

www.rtn.co.th

ราคาข้างต้นน้ีรวมค่าคู่มือฝึกอบรม,วุฒิบัตรรับรอง,บัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงาน (บัตรแข็ง) ,อาหารและเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ www.rtn.co.th

กรอกรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ  -> ระบุชนิดป้ันจ่ัน  -> เลือกวันและรุ่นท่ีสะดวกเข้าร่วมอบรม  -> กด SEND

สถานท่ีจัดอบรม: ศูนย์ฝึกอบรม RTN ซ.นวมินทร์ 98 

รับจ านวนจ ากัดเพียง 20 ท่าน/รุ่น

ช าระเงินก่อนอบรม /ภายในวันอบรมหรือหลังวันอบรม (เครดิตเทอม 30 วันส าหรับนิติบุคคล)

 - ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 - ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจ่ัน
ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่นและปั้นจั่นเคลื่อนที่
ชนิดอ่ืนตำมกฎหมำย (ระยะเวลำ 21 ชั่วโมง)

หลักสูตร

ส่งใบสมัครเข้ำร่วมอบรม

ดาวน์โหลดใบสมัคร -> กรอกรายละเอียด -> ส่งใบสมัครเข้ามาท่ี 02-509-1139 หรือ E mail:admin@rtn.co.th

อัตรำค่ำลงทะเบยีน

11-20 ทำ่น1-5  ทำ่น 6-10  ทำ่น

4,500 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

4,100 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

3,500 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

บริษัท อำร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
ท่ีอยู่ (ส านักงานใหญ่) เลขท่ี 60 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : 0105562080353

 - ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
 - ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 - ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจ่ัน
ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขำสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
ชนิดอ่ืนตำมกฎหมำย   (ระยะเวลำ 18 ชั่วโมง)

ทบทวนกำรท ำงำนกับปั้นจั่นตำมกฎหมำย  
(ระยะเวลำ 6 ชั่วโมง)
ส าหรับกรณี
 - ผ่านการอบรมและท างานกับป้ันจ่ันมาแล้ว 2 ปี
 - เม่ือมีสถิติอุบัติเหตุสูงข้ึนหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเก่ียวกับ
ป้ันจ่ันในสถานท่ีท างาน
 - เม่ือมีการน าป้ันจ่ันชนิดหรือลักษณะท่ีแตกต่าง
จากเดิมมาใช้งาน

4,500 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

4,100 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

3,500 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

2,000 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

1,800 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

1,500 บำท
(ยังไม่รวม Vat7%)

ช่องทำงติดต่อ
02-509-1140-41

080-444-5454

02-509-1139
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หมำยเหตุให้บริกำร

ช่องทำงกำรสมัคร

https://rtn.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
https://rtn.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
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https://rtn.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
https://rtn.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
https://rtn.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
mailto:admin@rtn.co.th
http://www.rtn.co.th/
https://rtn.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
mailto:admin@rtn.co.th


 

 

 
     
 
 
 
 
 
 

 

 
หลักสูตร  

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
ชนิดปั้นจั่นหอสงู รถปั้นจัน่ เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย) 

(Operator, Signaler, Rigger and Controller of Tower Cranes Mobile Cranes) 
 
  ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรม
ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะ
วัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย 
มีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การ
ยกเคลื่อนย้ายวัสดุการใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ แม้กระทั่งวิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ผลิตจำหน่ายส่วน
ใหญ่มีคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทั้งหลายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด  
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้
อย่างถูกวิธี 
4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธี
ได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม 

Operator, Signaler, Rigger and 

Controller of Tower Cranes 

Mobile Cranes 

@ RTN SAFETY  
Tel 02-509-1140-41  
E mail: admin@rtn.co.th 

 



 

 

กำหนดการ 

วันที่ 1 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 

08.30-16.30 น. 
 
 
 

 
 

ภาคทฤษฎี 
 

• ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม (Pre-Test) 
• กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
• ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก 
• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 
• ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น 
• ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 
• ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch 
• ถาม-ตอบข้อสงสัย 
 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 -  14 : 45 น. (พักเบรก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการ 

วันที่ 2 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
08.30-16.30 น. 

 

ภาคทฤษฎี 
 

• การใช้สัญญาณมือ 
• การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก 
• วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย 
• การประเมินน้ำหนักสิ่งของ 
• ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น 
• ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น 
• การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา 
• การอ่านค่าตารางพิกัดยก 
• การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก 
•  วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย 
• การประเมินน้ำหนักสิ่งของ 
• ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังอบรม (Post-Test) 
• หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 60% 
 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 -  14 : 45 น. (พักเบรก) 
 
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการ 

วันที่ 3 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
08.30-16.30 น. 

 

ภาคปฏิบัติ 
 
• การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  

- การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
** สำหรับผู้บังคับปั้นจั่น ** 
 

• การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  
- การให้สัญญาณ  
- การผูกมัด  
- การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
** สำหรับผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ** 
 

• การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  
- การวางแผนการยกอย่างปลอดภัย 
พิจารณาพิกัดน้ำหนักท่ีจะทำการยกโดยกำหนดลักษณะรูปร่างวัสดุของสิ่งของที่จะยก 
** สำหรับผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ** 
 

• มอบวุฒิบัตร 
 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 -  14 : 45 น. (พักเบรก) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดการฝึกอบรม 

 
วิธีการอบรม บรรยาย > สาธิตและฝึกปฏิบัติ  > สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ( 21 ชั่วโมง)  

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน/รุ่น 

วิทยากร RTN 

วัน เวลา สถานที่ โปรดเลือกรุ่นและสถานที่ท่ีสะดวกเข้ารับการอบรม  

คุณสมบัติผู้อบรม กลุ่มเป้าหมาย 
– ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น 

ค่าลงทะเบียนอบรม 
ผู้เข้าอบรม 1-5 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน 
ผู้เข้าอบรม 6-10 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4,100 บาท/ท่าน 
ผู้เข้าอบรม 11-20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน 

สิทธิที่จะได้รับ 
ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมาย 
ชุดลงทะเบียน ได้แก่ หนังสือคู่มือการอบรม จำนวน 1 เล่ม,  
สมุด 1 เล่ม, ปากกา 1 ด้าม, อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 

การรับสมัคร 
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทของท่าน 
แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมอบรม  
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน เช่น เบอร์โทร / ID Line / E-mail 

เบอร์โทรติดต่อ 02-509-1140-41 E mail: admin@rtn.co.th (คุณรัตนา ฝ่ายฝึกอบรม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@rtn.co.th


 

 

แผนที่ฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สถานที่ฝึกอบรม: บางนา เรสซิเด้นส ์

สถานที่ฝึกอบรม: นวมินทร ์98 



 

 

แผนที่ฝึกอบรม (ภาคปฏบิัติ) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตร  

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
ชนิดปั้นจั่นหอสงู ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กบัที่ชนดิอื่น (ตามกฎหมาย) 

Operator, Signaler, Rigger and Controller of Overhead Cranes 
 
  ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรม
ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะ
วัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย 
มีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การ
ยกเคลื่อนย้ายวัสดุการใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ แม้กระทั่งวิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ผลิตจำหน่ายส่วน
ใหญ่มีคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทั้งหลายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด  
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้
อย่างถูกวิธี 
4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธี
ได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม 
 

Operator, Signaler, 

Rigger and Controller  

Of Overhead Cranes 

@ RTN SAFETY  
Tel 02-509-1140-41 E mail: admin@rtn.co.th 



 

 

กำหนดการ 

วันที่ 1 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคทฤษฎี 
 
• ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม (Pre-Test) 
• กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก 
• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 
• ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น 
• ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 
• ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 -  14 : 45 น. (พักเบรก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการ 

วันที่ 2 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคทฤษฎี 
 
• การใช้สัญญาณมือ  
• การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก 
• วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย 
• การประเมินน้ำหนักสิ่งของ 
• การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา 
• ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังอบรม (Post-Test)  

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 60% 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 -  14 : 45 น. (พักเบรก) 
 
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการ 

วันที่ 3 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคปฏิบัติ 
 
• การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  

- การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
** สำหรับผู้บังคับปั้นจั่น ** 
 

• การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  
- การให้สัญญาณ  
- การผูกมัด  
- การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
** สำหรับผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ** 
 

• การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  
- การวางแผนการยกอย่างปลอดภัย 
พิจารณาพิกัดน้ำหนักท่ีจะทำการยกโดยกำหนดลักษณะรูปร่างวัสดุของสิ่งของที่จะยก 
** สำหรับผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ** 
 

• มอบวุฒิบัตร 
 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 -  14 : 45 น. (พักเบรก) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดการฝึกอบรม 

 
วิธีการอบรม บรรยาย > สาธิตและฝึกปฏิบัติ  > สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ระยะเวลาการอบรม 3 วัน (18 ชั่วโมง)  

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน/รุ่น 

วิทยากร RTN 

วัน เวลา สถานที่ โปรดเลือกรุ่นและสถานที่ท่ีสะดวกเข้ารับการอบรม  

คุณสมบัติผู้อบรม กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น  

ค่าลงทะเบียนอบรม 
ผู้เข้าอบรม 1-5 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน 
ผู้เข้าอบรม 6-10 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4,100 บาท/ท่าน 
ผู้เข้าอบรม 11-20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน 

สิทธิที่จะได้รับ 
ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมาย 
ชุดลงทะเบียน ได้แก่ หนังสือคู่มือการอบรม จำนวน 1 เล่ม,  
สมุด 1 เล่ม, ปากกา 1 ด้าม, อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 

การรับสมัคร 
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทของท่าน 
แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมอบรม  
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน เช่น เบอร์โทร / ID Line / E-mail 

เบอร์โทรติดต่อ 02-509-1140-41 E mail: admin@rtn.co.th (คุณรัตนา ฝ่ายฝึกอบรม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@rtn.co.th


 

 

 
แผนที่ฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ฝึกอบรม: บางนา เรสซิเด้นส ์

สถานที่ฝึกอบรม: นวมินทร ์98 



 

 

 

แผนที่ฝึกอบรม (ภาคปฏบิัติ) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตร  

" ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น " 
 
  ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับ
ปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔    
ข้อ ๙ ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง กรณีหนึ่งกรณี
ดังนี้ 
 
(๑)  ผู้ที่ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ ปี 
(๒) เมื่อมสีถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเก่ียวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน 
(๓) เมื่อมีการนำปั้นจั่นชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน 
 
  ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้  
ทางผู้ประกอบกิจการและฝ่ายบริหารระดับสูงได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นเป็นลำดับแรก อีก
ทั้งเพื่อให้องค์กรของตนเองได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ทางบริษัทฯจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัด
ฝึกอบรมและสัมมนาในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้
อย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุสิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธี  
ได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม 

Re-Training 
" ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น " 

@ RTN SAFETY  

Tel 02-509-1140-41 E-mail: admin@rtn.co.th 



 

 

กำหนดการ 
 

วันที่ 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ช่วงเช้า 
 
 

• ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม 
(Pre-Test) 

• กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อ
น้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ 

• มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของ

ปั้นจั่น 
• ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่

นำปั้นจั่นชนิด หรือประเภทที่แตกต่างจาก
เดิมมาใช้งาน 

• ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับเชือกลวดสลิง โซ่ 
และอุปกรณ์ยก 

• ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและ
กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น                                                                                      

ช่วงบ่าย 
 
 
• กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุ

ของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผล
การสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เ พ่ือ
วางแผนป้องกัน 

• ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังอบรม  
(Post-Test) 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 -  14 : 45 น. (พักเบรก) 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการฝึกอบรม 
 

วิธีการอบรม บรรยาย > สาธิตและฝึกปฏิบัติ  > สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)  

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน/รุ่น 

วิทยากร RTN 

วัน เวลา สถานที่ โปรดเลือกรุ่นและสถานที่ท่ีสะดวกเข้ารับการอบรม  

คุณสมบัติผู้อบรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
– ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น ผ่านการอบรม และทำงานมาแล้ว เป็นระยะเวลา  2  ปี 
– สถานประกอบการทีมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเก่ียวกับปั้นจั่น 
ในสถานที่ทำงาน 
– กรณีท่ีมีการนำปั้นจั่นชนิด หรือลักษณะ ที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน 

ค่าลงทะเบียนอบรม 
ผู้เข้าอบรม 1-5 ท่าน ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน 
ผู้เข้าอบรม 6-10 ท่าน ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/ท่าน 
ผู้เข้าอบรม 11-20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/ท่าน 

สิทธิที่จะได้รับ 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น 
ชุดลงทะเบียน ได้แก่ หนังสือคู่มือการอบรม จำนวน 1 เล่ม,  
สมุด 1 เล่ม, ปากกา 1 ด้าม, อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 

การรับสมัคร 
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทของท่าน 
แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมอบรม  
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน เช่น เบอร์โทร / ID Line / E-mail 

เบอร์โทรติดต่อ 02-509-1140-41 E mail: admin@rtn.co.th (คุณรัตนา ฝ่ายฝึกอบรม) 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:admin@rtn.co.th


 

 

แผนที่ฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ฝึกอบรม: บางนา เรสซิเด้นส ์

สถานที่ฝึกอบรม: นวมินทร ์98 


