
Trainer in Thai 

หลักสูตรการอบรม 

ผูบังคับ ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะ และ ผูควบคมุ 

ปนจ่ันชนดิเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารฯ เกีย่วกบัเครือ่งจักร ปนจ่ัน และหมอนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

บริษัท เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั 

หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่วามปลอดภัยในการทํางาน 

เลขทะเบียนที ่จป. ๕๕ - ๐๐๘ 

www.trainerinthai.com 



บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14 

หลกัการและเหตผุล 

 ในการใชง้านป ัน้จัน่ ผูร้บัผดิชอบงานเกีย่วกบัป ัน้จัน่ ควรมคีวามรูค้วามชาํนาญในการใชง้านป ัน้จัน่นัน้ ๆ
ใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสดุ ตลอดจนมกีารควบคุมการปฏบิตังิาน การตรวจสอบสภาพการทาํงานและอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัป ัน้จัน่ จนเป็นทีแ่น่ใจวา่มคีวามปลอดภยัสงูสดุทีจ่ะป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จงึกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัใหล้กูจา้งซึง่เป็นผูบ้งัคบัป ัน้จัน่ ผูใ้ห้
สญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป ัน้จัน่ ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรอื ผูค้วบคุมการใชป้ ัน้จัน่ ผา่นการอบรมหลกัสตูรการปฏบิตัหิน้าที่
ดงักล่าว และตอ้งจดัใหม้กีารอบรมหรอืทบทวนการทาํงานเกีย่วกบัป ัน้จัน่ ทัง้น้ี การฝึกอบรมจะตอ้งเป็นไปตาม
ประกาศกรมฯ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอบรมหลกัสตูรการปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้งัคบัป ัน้จัน่ ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผู้
บงัคบัป ัน้จัน่ ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรอืผูค้วบคมุการใชป้ ัน้จัน่ และการอบรมทบทวนการทาํงานเกีย่วกบัป ัน้จัน่ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สาํหรบัสถานประกอบการทีม่กีารใชง้านป ัน้จัน่ทีม่ขีนาดพกิดัการยกอยา่งปลอดภยั ตัง้แต่ 1 ตนัขึน้ไป 

หลกัสตูรการฝึกอบรม 

 ประกอบดว้ยหลกัสตูรการฝึกอบรม รวม 3 หลกัสตูร คอื 

 (1) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูบ้งัคบัป ัน้จัน่ 

 (2) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป ัน้จัน่ ผูย้ดึเกาะวสัดุ 

 (3) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูค้วบคุมการใชป้ ัน้จัน่ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  

 ระยะเวลา 3 วนั (จาํนวน 18 ชัว่โมง) 

ผูเ้ข้ารบัการอบรม 

“ผูบ้งัคบัป ัน้จัน่” หมายความวา่ ผูซ้ึง่มหีน้าทีบ่งัคบัการทาํงานของป ัน้จัน่ใหท้าํงานตามความตอ้งการ 

 “ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป ัน้จัน่” หมายความวา่ ผูท้ีท่าํหน้าทีใ่ชส้ญัญาณมอืหรอืสญัญาณสือ่สารชนิดอื่น
กบัผูบ้งัคบัป ัน้จัน่ 

“ผูย้ดึเกาะวสัดุ” หมายความวา่ ผูท้าํหน้าทีผ่กู มดั หรอืเกีย่ววสัดุทีใ่หป้ ัน้จัน่ยก 

 “ผูค้วบคุมการใชป้ ัน้จัน่” หมายความวา่ ผูท้าํหน้าทีอ่าํนวยการใช ้หรอืสัง่การ ใหผู้บ้งัคบัป ัน้จัน่ปฏบิตัติาม 
ตลอดจนพจิารณาพกิดัน้ําหนกัทีจ่ะทาํการยก 

 

หลกัสตูร ผูบ้งัคบั ผูใ้ห้สญัญาณ ผูยึ้ดเกาะ และ ผูค้วบคมุ (3 หลกัสตูร) 

ปัน้จัน่ชนิดเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ เกีย่วกบัเครือ่งจกัร ป ัน้จัน่ และหมอ้น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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กาํหนดการอบรม 

วนัท่ี 1 

08.45 - 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎก่ีอนการอบรม 

09.00 - 16.30 (1.1) ความรูพ้ืน้ฐาน 

 (1) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั  
 อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัเครือ่งจกัรฯ พ.ศ. 2552 

  (2) มาตรฐานสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

  (3) ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัป ัน้จัน่ และชนิดของป ัน้จัน่ 

  (4) ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเชอืก ลวดสลงิ โซ่ และอุปกรณ์ยก 

  (5) บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้งัคบัป ัน้จัน่ ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป ัน้จัน่ 

  (6) ความปลอดภยัในการทาํงาน สาเหตุและกรณศีกึษาการเกดิอุบตัเิหตุของป ัน้จัน่ 

วนัท่ี 2 

08.30 - 12.15 (1.2) ระบบไฟฟ้าเบือ้งตน้ 

   (1.3) ระบบสญัญาณเตอืน และ Limit switch 

   (1.4) การใชส้ญัญาณมอื 

   (1.5) การเลอืกใช ้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก 

   (1.6) วธิผีกูมดัและการยกเคลื่อนยา้ย 

   (1.7) การประเมนิน้ําหนกัสิง่ของ 

   (1.8) การใชคู้ม่อืการใชง้าน การตรวจสอบ และการบาํรงุรกัษาตามระยะเวลา 

13.15 - 13.30 ทดสอบภาคทฤษฎหีลงัการอบรม 

13.30 - 16.30 การทดสอบภาคปฏบิตั ิการวางแผนการยกอยา่งปลอดภยัและพจิารณาพกิดัน้ําหนกัทีจ่ะยก 

วนัท่ี 3 

09.00 - 16.00 น.  การทดสอบภาคปฏบิตั ิ

   การยกและเคลื่อนยา้ยสิง่ของตามเสน้ทางทีก่าํหนดอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  

   การใหส้ญัญาณการผกู มดั การยดึเกาะวสัดุอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

16.00 - 16.30 น. มอบวุฒบิตัรสาํหรบัผูท้ีผ่า่นเกณฑก์ารอบรม 

หลกัสตูร ผูบ้งัคบั ผูใ้ห้สญัญาณ ผูยึ้ดเกาะ และ ผูค้วบคมุ (3 หลกัสตูร) 

ปัน้จัน่ชนิดเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ เกีย่วกบัเครือ่งจกัร ป ัน้จัน่ และหมอ้น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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แผนการฝกอบรม Public Training หลักสูตร ปนจ่ัน และ รถยก ประจําป 2557 

               
 

ป้ันจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) 
(ได้รับวุฒิบตัร 3 หลกัสูตร  

ผู้บงัคบั, ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยดึเกาะ, ผู้ควบคุม) 

รถป้ันจั่น (Mobile Crane) 
(ได้รับวุฒิบตัร 3 หลกัสูตร  

ผู้บงัคบั, ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยดึเกาะ, ผู้ควบคุม) 

การใช้งานรถยก (Fork Lift) 

เคร่ืองยนต์ ไฟฟ้า 

กรกฎาคม 29 - 31 ก.ค. 57    

สิงหาคม 28 - 30 ส.ค. 57  21 - 23 ส.ค.  14 ส.ค.  27 ส.ค. 

กนัยายน 16 - 18 ก.ย. 57 25 - 27 ก.ย. 15 ก.ย. 29 ก.ย. 

ตุลาคม 9 - 11 ต.ค. 57 29 - 31 ต.ค. 15 ต.ค. 28 ต.ค. 

พฤศจิกายน 13 - 15 พ.ย. 57 27 - 29 พ.ย.  12 พ.ย.  24 พ.ย.  

ธันวาคม 1 - 3 ธ.ค. 57 18 - 20 ธ.ค. 16 ธ.ค.  

ค่าอบรม 5,000 6,500 2,000  2,000 

          

สถานทีอ่บรม:  ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เทรนเนอร์ อนิ ไทย จํากดั (ซอยเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 ซอย 30 ประเวศ กทม.) 

            (ไม่รวม vat) 

ส่ิงท่ีผูเ้ข้าอบรมจะได้รบั: 

 คูม่อืประกอบการอบรม พรอ้มกระเป๋าเอกสาร สมดุโน้ต และ ปากกา 

 CD สือ่ความปลอดภยั และ กฎหมายความปลอดภยั 

 วุฒบิตัรรบัรองการผา่นการฝึกอบรม และ บตัรประจาํตวัผูผ้า่นการอบรม 
(กรณีเขา้อบรมครบตามเวลาและผา่นการประเมนิ) 

 อาหารกลางวนั และ อาหารวา่ง (3 ครัง้) 

 ฟร ีหลกัสตูรทบทวนการทาํงานเกีย่วกบัป ัน้จัน่ 3 ชัว่โมง จาํนวน 1 ครัง้  (เฉพาะหลกัสตูรป ัน้จัน่) 
 

รบัจาํนวนจาํกดั 

สอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ 

ได้ท่ี 02 328 2110 ต่อ 14  

training@trainerinthai.com 

www.trainerinthai.com 



ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ปัน้จัน่ชนิดปัน้จัน่เหนือศรีษะ (Overhead Crane)” 

ใบลงทะเบียนเข้าอบรม 

รายช่ือผูเ้ข้าอบรม 

บรษิทั..................................................................................ผูป้ระสานงาน........................................................... 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................... ต่อ ....................  แฟกซ ์.............................e-mail..................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... (   )  สาํนกังานใหญ่   (    ) สาขาลาํดบัที.่............ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัสาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

ประเภท  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

ค่าลงทะเบียน 5,000 350 150 5,200 5,350 

วิธีการชาํระเงิน:   

 ชาํระเงนิสด หรอื สัง่จา่ยเชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

      หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  

     เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั      

 กรณุาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (สาํนกังานใหญ่) 

      ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
      2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 
 กรณีชาํระเงนิล่วงหนา กรณุา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  
 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% กรณุานํามาใหใ้นวนัอบรม 
 กรณีเลื่อน / ยกเลกิการเข าอบรมกรณุาแจง้ลว่งหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้จะตอ้งชาํระ 100% ของคา่อบรม 
 คา่อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

อตัราค่าลงทะเบียนอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

ลาํดบั คาํนําหน้า - ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง เลขบตัรประชาชน 
1.    
2.    

4.    
3.    

5.    

วนัท่ีอบรม ………………………………………………………… 
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Trainer in Thai Safety Training 
 บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั ไดร้บัอนุมตักิารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วย
ฝึกอบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงาน เลขทะเบียนท่ี จป. ๕๕ - ๐๐๘  
จาก กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  จาก  
สถาบนั URS ในขอบเขตงานบรกิารฝึกอบรมและทีป่รกึษาทัง้หมดของบรษิทั 

 ทีมวิทยากรด้านความปลอดภยัในการทาํงาน 

 อาจารยโ์สภณ พงษ์โสภณ 

 อาจารยส์าํราญ ศรินิคร 

 อาจารยส์มชาย ลลีะวนาเศรษฐ 

 อาจารยว์รวทิย ์ชยัรตันฤกษ์ด ี

 อาจารยเ์สนีย ์ศรเีทพ 

 ขัน้ตอนการจดัอบรมภายในสถานประกอบการ (In-house Training) 

 หลกัสตูร จป.บรหิาร และ จป. หวัหน้างาน กรณุาแจง้ยนืยนัการจดัล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั 

 หลกัสตูร คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน (คปอ.) กรณุาแจง้ยนืยนัการจดัล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนั 

 ลกูคา้จดัสง่รายชื่อผูเ้ขา้อบรม และ เลขทีบ่ตัรประชาชน ใหก่้อนวนัอบรมอยา่งน้อย 7 วนั เพือ่จดัทาํวุฒบิตัร 

 ลกูคา้จดัเตรยีมสถานทีฝึ่กอบรม โดยจดัหอ้งในรปูแบบชัน้เรยีน (Class Room) 
และอุปกรณ์ฝึกอบรม อาทเิชน่ เครือ่ง LCD Projector, กระดานไวทบ์อรด์ / กระดาษฟลปิชารท์ 

 บรษิทัจะจดัเตรยีมคูม่อืประกอบการอบรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทุกทา่น 

 การมอบวุฒบิตัร ทางบรษิทับรษิทัจะมอบวุฒบิตัใิหผู้ป้ระสานงานในวนัสดุทา้ยของการฝึกอบรม 
เฉพาะผูท้ีเ่ขา้อบรมอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของเวลาอบรมทัง้หมด และผา่นการทดสอบหลงัการอบรม 

 สิทธิพิเศษสาํหรบัลกูค้าหลกัสตูรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

สาํหรบัหลกัสตูร จป.หวัหน้างาน, จป.บรหิาร และ คปอ. ทัง้ Public Training และ In-house Training 

ผูเ้ข้าอบรม จะได้รบั  

 คูม่อืประกอบการอบรม  
พรอ้มกระเป๋าเอกสาร สมดุโน้ต และ ปากกา 

บริการพิเศษสาํหรบับริษทัลกูค้า  

 บรกิารใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงาน 

 บรกิารใหย้มืสือ่เพือ่จดันิทรรศการความปลอดภยั (Safety Week)  
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เข้าซอยเฉลมิพระเกียรติ 30

ประมาณ 700 เมตร

               ศูนยฝกอบรม

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

สถานีอุดมสุข

ลาดกระบัง >

ชลบุรี >

3 ก.ม.

คลอง

TRAINER IN THAI TRAINING CENTER

ศูนยฝกอบรม บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด 

เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุเทพ 10250 โทรศัพท 02-328-2110 แฟกซ 02 328 2160  

GPS 13.683834, 100.674182

บางกะป

สมุทรปราการ




