หลักสู ตร ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กบั ที่
รวมหลักสู ตรตำมกฎหมำย 3 หลักสู ตร
หลักสู ตรที่ 1 หลักสู ตรกำรฝึ กอบรมผูบ้ งั คับปั้ นจัน่ ชนิดปั้ นจัน่ เหนือศีรษะ
ปั้ นจัน่ ขำสู ง และปั้ นจัน่ ชนิดอยูก่ บั ที่ชนิดอื่น
หลักสู ตรที่ 2 หลักสู ตรกำรฝึ กอบรมผูใ้ ห้สัญญำณแก่ผบู ้ งั คับปั้ นจัน่ ผูย้ ดึ เกำะวัสดุ
หลักสู ตรที่ 3 หลักสู ตรกำรฝึ กอบรมผูค้ วบคุมกำรใช้ป้ ั นจัน่

ทฤษฎี
9

ปฏิบตั ิ
3

9
9

3
3

กำหนดกำรอบรม
( ระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง )
รวมหลักสู ตร (1,2,3) ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กบั ที่
...........................................................................................................................
วันแรก
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

เนือ้ หาหลักสู ตร
หลักสู ตร
ลงทะเบียน ทาแบบทดสอบ
(1.1) ความรู้ พนื้ ฐาน
(1,2,3)
(1) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้ นจัน่ และ
หม้อน้ ำ พ.ศ.๒๕๕๒
(2) มำตรฐำนสัญลักษณ์ควำมปลอดภัย
(3) ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้ นจัน่ และชนิดของปั้ นจัน่
(4) ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่และอุปกรณ์ยก

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

(4) ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่และอุปกรณ์ยก (ต่อ)
(5) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูบ้ งั คับปั้ นจัน่ ผูใ้ ห้สัญญำณแก่ผบู ้ งั คับปั้ นจัน่
(6) ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน สำเหตุและกรณี ศึกษำกำรเกิดอุบตั ิเหตุของปั้ นจัน่
(1.2) ระบบไฟฟ้ ำเบื้องต้น
(1)
(1.3) ระบบสัญญำณเตือนและ Limit switch
(1)

กำหนดกำรอบรม
( ระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง )
รวมหลักสู ตร (1,2,3) ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กบั ที่ (ต่ อ)
...........................................................................................................................
วันทีส่ อง
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

เนือ้ หาหลักสู ตร
ลงทะเบียน
(1.4) กำรใช้สัญญำณมือ
(1.3) กำรเลือกใช้ และกำรตรวจสอบอุปกรณ์ยก
(1.5) วิธีผกู มัดและกำรยกเคลื่อนย้ำย
(1.6) กำรประเมินน้ ำหนักสิ่ งของ

หลักสู ตร

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

(1.7) กำรใช้คู่มือกำรใช้งำน กำรตรวจสอบ และกำรบำรุ งรักษำตำมระยะเวลำ (1)
ทดสอบภาคทฤษฎีหลักสู ตรผู้บังคับปั้นจั่น
(2.) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้ องมีการทดสอบการยกและเคลือ่ นย้ าย
สิ่ งของตามเส้ นทางทีก่ าหนดอย่ างถูกต้ องและปลอดภัย
(หลักสู ตรผู้บังคับปั้นจั่น )
(1)

(1,2,3)
(2)
(1,2,3)
(1,2,3)

กำหนดกำรอบรม
( ระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง )
รวมหลักสู ตร (1,2,3) ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กบั ที่ (ต่ อ)
...........................................................................................................................
วันทีส่ าม
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

เนือ้ หาหลักสู ตร
หลักสู ตร
ลงทะเบียน
(2.) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้ องมีการทดสอบเกีย่ วกับการให้ สัญญาณ
การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่ างถูกต้ องและปลอดภัย
(หลักสู ตรผู้ให้ สัญญาณแก่ ผ้ ูบังคับปั้นจั่น ผู้ยดึ เกาะ)
(2)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

(2.) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้ องมีการทดสอบเกีย่ วกับการวางแผน
การยกอย่างปลอดภัย และ พิจารณาพิกดั นา้ หนัก ทีจ่ ะทาการยกโดยกาหนด
ลักษณะรู ปร่ าง วัสดุของสิ่ งของทีจ่ ะยก
(หลักสู ตรผู้ควบคุมการใช้ ป้ ันจั่น)
(3)
ทดสอบหลังการอบรม

16.00 – 16.30 น.

หมำยเหตุ ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมจะต้องมีคะแนนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 60 จึงจะได้รับวุฒิบตั ร
หำกผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมเข้ำเรี ยนครบและผ่ำนเกณฑ์ดงั กล่ำวจะได้รับวุฒิบตั รรวม 3 หลักสู ตร

