Operator, Signaler,
Rigger and Controller
Of Overhead Cranes
@ RTN SAFETY
Tel 02-509-1140-41 E mail: admin@rtn.co.th
หลักสูตร
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ชนิดปั้นจั่นหอสูง ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)
Operator, Signaler, Rigger and Controller of Overhead Cranes
ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อนา พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้นายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุห รือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรม
ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะ
วัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังนัน ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทางานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย
มีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทางานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การ
ยกเคลื่อนย้ายวัสดุการใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินนาหนักสิ่งของ แม้กระทั่งวิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ผลิตจาหน่ายส่วน
ใหญ่มีคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบารุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทังหลายนีจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นาไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎหมายกาหนด
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้
อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชินงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคานวณที่ถูกวิธี
ได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม

กาหนดการ
วันที่ 1

08.30 – 16.30 น.
ภาคทฤษฎี
 ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม (Pre-Test)
 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อนา
พ.ศ. ๒๕๕๒
 มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 ความปลอดภัยในการทางาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
 ระบบไฟฟ้าเบืองต้น
 ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch

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

กาหนดการ
วันที่ 2

08.30 – 16.30 น.
ภาคทฤษฎี







การใช้สัญญาณมือ
การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
การประเมินนาหนักสิ่งของ
การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบารุงรักษาตามระยะเวลา
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังอบรม (Post-Test)
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 60%

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

กาหนดการ
วันที่ 3

08.30 – 16.30 น.
ภาคปฏิบัติ
 การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง
- การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กาหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
** สาหรับผู้บังคับปั้นจั่น **
 การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง
- การให้สัญญาณ
- การผูกมัด
- การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย
** สาหรับผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ **
 การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง
- การวางแผนการยกอย่างปลอดภัย
พิจารณาพิกัดนาหนักที่จะทาการยกโดยกาหนดลักษณะรูปร่างวัสดุของสิ่งของที่จะยก
** สาหรับผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น **
 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

2 วัน (18 ชั่วโมง)

รับจานวนจากัด

20 ท่าน/รุ่น

วิทยากร

RTN

วัน เวลา สถานที่

โปรดเลือกรุ่นและสถานที่ที่สะดวกเข้ารับการอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
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
ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมาย
ชุดลงทะเบียน ได้แก่ หนังสือคู่มือการอบรม จานวน 1 เล่ม,
สมุด 1 เล่ม, ปากกา 1 ด้าม, อาหารกลางวัน 1 มือ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทของท่าน
แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมอบรม
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน เช่น เบอร์โทร / ID Line / E-mail

คุณสมบัติผู้อบรม
ค่าลงทะเบียนอบรม
สิทธิที่จะได้รับ

การรับสมัคร
เบอร์โทรติดต่อ

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

แผนทีฝ่ ึกอบรม (ภาคทฤษฎี)
สถานที่ฝึกอบรม: นวมินทร์ 98

สถานที่ฝึกอบรม: บางนา เรสซิเด้นส์

แผนที่ฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ)

