Trainer in Thai
www.trainerinthai.com

หลักสูตรการอบรม

ผูบังคับ ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะ และ ผูควบคุม

ปนจั่นชนิดเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารฯ เกีย่ วกับเครือ่ งจักร ปน จัน
่ และหมอน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒

บริษทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน
เลขทะเบียนที่ จป. ๕๕ - ๐๐๘

หลักสูตร ผูบ้ งั คับ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณ ผูย้ ึดเกาะ และ ผูค้ วบคุม (3 หลักสูตร)

ปัน้ จันชน
่ ิ ดเหนื อศีรษะ (Overhead Crane)
ั ้ น่ และหม้อนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เกีย่ วกับเครือ่ งจักร ปนจั

หลักการและเหตุผล
ั ้ น่ ผูร้ บั ผิดชอบงานเกีย่ วกับปนจั
ั ้ น่ ควรมีความรูค้ วามชํานาญในการใช้งานปนจั
ั ้ นนั
ในการใช้งานปนจั
่ น้ ๆ
ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมีการควบคุมการปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบสภาพการทํางานและอุปกรณ์ท่ี
ั ้ น่ จนเป็ นทีแ่ น่ใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดทีจ่ ะป้องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะเกิดขึน้
เกีย่ วข้องกับปนจั
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ั ้ น่ ผูใ้ ห้
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลกู จ้างซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับปนจั
ั ้ น่ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ หรือ ผูค้ วบคุมการใช้ปนจั
ั ้ น่ ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบตั หิ น้าที่
สัญญาณแก่ผบู้ งั คับปนจั
ั ้ น่ ทัง้ นี้ การฝึกอบรมจะต้องเป็ นไปตาม
ดังกล่าว และต้องจัดให้มกี ารอบรมหรือทบทวนการทํางานเกีย่ วกับปนจั
ั ้ น่ ผูใ้ ห้สญ
ประกาศกรมฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอบรมหลักสูตรการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ บู้ งั คับปนจั
ั ญาณแก่ผู้
ั ้ น่ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ หรือผูค้ วบคุมการใช้ปนจั
ั ้ น่ และการอบรมทบทวนการทํางานเกีย่ วกับปนจั
ั ้ น่ พ.ศ.
บังคับปนจั
ั ้ นที
๒๕๕๔ สําหรับสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้งานปนจั
่ ม่ ขี นาดพิกดั การยกอย่างปลอดภัย ตัง้ แต่ 1 ตันขึน้ ไป
หลักสูตรการฝึ กอบรม
ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึ กอบรม รวม 3 หลักสูตร คือ
ั ้ น่
(1) หลักสูตรการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับปนจั
ั ้ น่ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ
(2) หลักสูตรการฝึ กอบรมผูใ้ ห้สญ
ั ญาณแก่ผบู้ งั คับปนจั
ั ้ น่
(3) หลักสูตรการฝึกอบรมผูค้ วบคุมการใช้ปนจั
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระยะเวลา 3 วัน (จํานวน 18 ชัวโมง)
่
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ั ้ นให้
ั ้ น”
่ ทาํ งานตามความต้องการ
“ผูบ้ งั คับปนจั
่ หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ มีหน้าทีบ่ งั คับการทํางานของปนจั
ั ้ น”
“ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณแก่ผบู้ งั คับปนจั
่ หมายความว่า ผูท้ ท่ี าํ หน้าทีใ่ ช้สญ
ั ญาณมือหรือสัญญาณสือ่ สารชนิดอื่น
ั ้ น่
กับผูบ้ งั คับปนจั
ั ้ นยก
“ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ” หมายความว่า ผูท้ าํ หน้าทีผ่ กู มัด หรือเกีย่ ววัสดุทใ่ี ห้ปนจั
่
ั ้ น”
ั ้ นปฏิ
“ผูค้ วบคุมการใช้ปนจั
่ หมายความว่า ผูท้ าํ หน้าทีอ่ าํ นวยการใช้ หรือสังการ
่ ให้ผบู้ งั คับปนจั
่ บตั ติ าม
ตลอดจนพิจารณาพิกดั นํ้าหนักทีจ่ ะทําการยก

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14

หลักสูตร ผูบ้ งั คับ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณ ผูย้ ึดเกาะ และ ผูค้ วบคุม (3 หลักสูตร)

ปัน้ จันชน
่ ิ ดเหนื อศีรษะ (Overhead Crane)
ั ้ น่ และหม้อนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เกีย่ วกับเครือ่ งจักร ปนจั

กําหนดการอบรม
วันที่ 1
08.45 - 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม
09.00 - 16.30 (1.1) ความรูพ้ น้ื ฐาน
(1) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับเครือ่ งจักรฯ พ.ศ. 2552
(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
ั ้ น่ และชนิดของปนจั
ั ้ น่
(3) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับปนจั
(4) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
ั ้ น่ ผูใ้ ห้สญ
ั ้ น่
(5) บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ งั คับปนจั
ั ญาณแก่ผบู้ งั คับปนจั
ั ้ น่
(6) ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและกรณีศกึ ษาการเกิดอุบตั เิ หตุของปนจั
วันที่ 2
08.30 - 12.15 (1.2) ระบบไฟฟ้าเบือ้ งต้น
(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch
(1.4) การใช้สญ
ั ญาณมือ
(1.5) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
(1.6) วิธผี กู มัดและการยกเคลื่อนย้าย
(1.7) การประเมินนํ้าหนักสิง่ ของ
(1.8) การใช้คมู่ อื การใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
13.15 - 13.30 ทดสอบภาคทฤษฎีหลังการอบรม
13.30 - 16.30 การทดสอบภาคปฏิบตั ิ การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกดั นํ้าหนักทีจ่ ะยก
วันที่ 3
09.00 - 16.00 น. การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
การยกและเคลื่อนย้ายสิง่ ของตามเส้นทางทีก่ าํ หนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
การให้สญ
ั ญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย
16.00 - 16.30 น. มอบวุฒบิ ตั รสําหรับผูท้ ผ่ี า่ นเกณฑ์การอบรม

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14

แผนการฝกอบรม Public Training หลักสูตร ปน
 จัน
่ และ รถยก ประจําป 2557

กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ค่ าอบรม

การใช้ งานรถยก (Fork Lift)

ปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane)

รถปั้นจั่น (Mobile Crane)

(ได้ รับวุฒิบตั ร 3 หลักสู ตร
ผู้บงั คับ, ผู้ให้ สัญญาณ ผู้ยดึ เกาะ, ผู้ควบคุม)

(ได้ รับวุฒิบตั ร 3 หลักสู ตร
ผู้บงั คับ, ผู้ให้ สัญญาณ ผู้ยดึ เกาะ, ผู้ควบคุม)

เครื่องยนต์

ไฟฟ้า

29 - 31 ก.ค. 57
28 - 30 ส.ค. 57
16 - 18 ก.ย. 57
9 - 11 ต.ค. 57
13 - 15 พ.ย. 57
1 - 3 ธ.ค. 57
5,000

21 - 23 ส.ค.
25 - 27 ก.ย.
29 - 31 ต.ค.
27 - 29 พ.ย.
18 - 20 ธ.ค.
6,500

14 ส.ค.
15 ก.ย.
15 ต.ค.
12 พ.ย.
16 ธ.ค.
2,000

27 ส.ค.
29 ก.ย.
28 ต.ค.
24 พ.ย.
2,000

(ไม่ รวม vat)

สถานทีอ่ บรม: ศูนย์ ฝึกอบรม บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จํากัด (ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ประเวศ กทม.)
สิ่ งที่ผเู้ ข้าอบรมจะได้รบั :


คูม่ อื ประกอบการอบรม พร้อมกระเป๋าเอกสาร สมุดโน้ต และ ปากกา



CD สือ่ ความปลอดภัย และ กฎหมายความปลอดภัย



วุฒบิ ตั รรับรองการผ่านการฝึกอบรม และ บัตรประจําตัวผูผ้ า่ นการอบรม
(กรณีเข้าอบรมครบตามเวลาและผ่านการประเมิน)



อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง (3 ครัง้ )



ั ้ น่ 3 ชัวโมง
ั ้ น)
ฟรี หลักสูตรทบทวนการทํางานเกีย่ วกับปนจั
่ จํานวน 1 ครัง้ (เฉพาะหลักสูตรปนจั
่
รับจํานวนจํากัด
สอบถามรายละเอียดและสํารองที่นัง่
ได้ที่ 02 328 2110 ต่อ 14
training@trainerinthai.com

www.trainerinthai.com

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “ปัน้ จันชน
่ ิ ดปัน้ จันเหนื
่
อศรีษะ (Overhead Crane)”
ใบลงทะเบียนเข้าอบรม
วันที่อบรม …………………………………………………………
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม
ลําดับ
คํานําหน้ า - ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

เลขบัตรประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและที่อยู่บริ ษทั สําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษทั ..................................................................................ผูป้ ระสานงาน...........................................................
ทีอ่ ยู.่ ....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... ต่อ .................... แฟกซ์ .............................e-mail.....................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................ ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที.่ ............

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
ประเภท

ค่าอบรม

+ Vat 7%

ค่าลงทะเบียน

5,000

350

หัก ณ ที่จ่าย

รวมจ่ายสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ่าย

ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

150

5,200

5,350

วิ ธีการชําระเงิ น:
 ชําระเงินสด หรือ สังจ่
่ ายเช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด
 กรุณาหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
ทีอ่ ยู:่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250
 กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160
 กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรุณานํามาให้ในวันอบรม
 กรณีเลื่อน / ยกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนัน
้ จะต้องชําระ 100% ของค่าอบรม
 ค่าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทรศัพท 02 328 2110 ::

Trainer in Thai Safety Training
บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด ได้รบั อนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วย
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน เลขทะเบียนที่ จป. ๕๕ - ๐๐๘
จาก กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
สถาบัน URS ในขอบเขตงานบริการฝึกอบรมและทีป่ รึกษาทัง้ หมดของบริษทั

ทีมวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางาน




อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ
อาจารย์สาํ ราญ ศิรนิ คร
อาจารย์สมชาย ลีละวนาเศรษฐ




อาจารย์วรวิทย์ ชัยรัตนฤกษ์ดี
อาจารย์เสนีย์ ศรีเทพ

สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าหลักสูตรเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และ คปอ. ทัง้ Public Training และ In-house Training
ผูเ้ ข้าอบรม จะได้รบั
 คูม
่ อื ประกอบการอบรม
พร้อมกระเป๋าเอกสาร สมุดโน้ต และ ปากกา
บริ การพิ เศษสําหรับบริ ษทั ลูกค้า
 บริการให้คา
ํ ปรึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน
 บริการให้ยม
ื สือ่ เพือ่ จัดนิทรรศการความปลอดภัย (Safety Week)

ขัน้ ตอนการจัดอบรมภายในสถานประกอบการ (In-house Training)








หลักสูตร จป.บริหาร และ จป. หัวหน้างาน กรุณาแจ้งยืนยันการจัดล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.) กรุณาแจ้งยืนยันการจัดล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
ลูกค้าจัดส่งรายชื่อผูเ้ ข้าอบรม และ เลขทีบ่ ตั รประชาชน ให้ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ จัดทําวุฒบิ ตั ร
ลูกค้าจัดเตรียมสถานทีฝ่ ึ กอบรม โดยจัดห้องในรูปแบบชัน้ เรียน (Class Room)
และอุปกรณ์ฝึกอบรม อาทิเช่น เครือ่ ง LCD Projector, กระดานไวท์บอร์ด / กระดาษฟลิปชาร์ท
บริษทั จะจัดเตรียมคูม่ อื ประกอบการอบรมให้แก่ผเู้ ข้าฝึกอบรมทุกท่าน
การมอบวุฒบิ ตั ร ทางบริษทั บริษทั จะมอบวุฒบิ ตั ใิ ห้ผปู้ ระสานงานในวันสุดท้ายของการฝึ กอบรม
เฉพาะผูท้ เ่ี ข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทัง้ หมด และผ่านการทดสอบหลังการอบรม

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14

TRAINER IN THAI TRAINING CENTER
บางกะป

ทางดวน (พระราม 9)

ถนนมมอเตอรเวย (ชลบุร)ี
มาทาง
ถนนกาญจนาภิเษก
ลงตรง “อ่อนนุช”

ถนนกาญจนาภิเษก
(บางนา – บางปะอิน)

สวนหลวงร.9

3 ก.ม.
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

สถานีอุดมสุข

ซอย 30

ถนนอุดมสุข

ลาดกระบัง >

ถนนออนนุช
ถนนศรีนครินทร

ถนนสุขุมวิท

ถนนออนนุช

คลอง

ศูนยฝกอบรม
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

ทางดวน
(บางนา)

ถนนบางนา-ตราด

เข้ าซอยเฉลิมพระเกียรติ 30
ประมาณ 700 เมตร

ถนนบางนา-ตราด

ชลบุรี >

สมุทรปราการ

GPS 13.683834, 100.674182
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

