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กฎหมายฉบับสําคัญของกระทรวง
แรงงานที่มีขอกําหนดใหนายจางจัดการฝก
อบรมความปลอดภยัในการทํางานหลกัสตูร
ตางๆ แกลกูจางในขอบขายบังคบั มดีงันี้

1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและดําเนนิการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภยั พ.ศ. 2555

 หลกัสตูร การดับเพลิงข้ันตน ขอบขาย
บังคับ สาํหรับลูกจางในสถานประกอบกิจการ
โดยตองอบรมไมนอยกวารอยละ 40 ของจาํนวน
ลูกจางในแตละหนวยงาน

 หลกัสตูร ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
อพยพหนไีฟ ขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจางทุก
คนภายในสถานประกอบกิจการฝกซอมอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง

 หลกัสตูร การปองกนัและระงบัอัคคีภัย
การใชอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง การปฐม
พยาบาลและการชวยเหลือในกรณฉุีกเฉิน ขอบ
ขายบังคบั สาํหรับผูมีหนาท่ีเกีย่วกบัการปองกนั
และระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ

2. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและดําเนนิการดานความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

 หลกัสตูร วิธีแกไขปญหาเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขณะขนถาย เคล่ือนยาย หรือขนสงสาร
เคมีอันตราย ขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจางท่ีทํา
การขนถายเคล่ือนยายและขนสงสารเคมีอันตราย
อยางนอยปละ 1 คร้ัง

 หลักสูตร การควบคุมและระงับเหตุ
อันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย ขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจางท่ีทําการ
ขนถาย เคล่ือนยาย และขนสงสารเคมีอันตราย
อยางนอยปละ 1คร้ัง

3. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเก่ียวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551

 หลกัสตูร ความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง เชน การใชเคร่ืองจักร รหัสสัญญาณ
ตางๆ ท่ีเกีย่วของ ขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจาง

ท่ีตองทํางานกอสราง โดยใหอบรมเปนระยะๆ
ตามความเหมาะสม

 หลกัสตูร การปฐมพยาบาลเบือ้งตน
ขอบขายบังคับ สําหรับผูควบคุมงานขอบขาย
บังคับ ผูควบคุมงานท่ีควบคุมการทํางานของ
ลูกจางท่ีเขาไปทํางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บอคู
หรือพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน ซึง่มีความลึก
ต้ังแต 2 เมตร ข้ึนไป

 หลักสูตร การใชเคร่ืองตอกเสาเข็ม
และการใชสญัญาณสือ่สารระหวางผูปฏิบัติงาน
ในการตอกเสาเข็ม ขอบขายบังคับ สําหรับ
ลูกจางซึง่มีหนาท่ีบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็ม

 หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช
เคร่ืองจักรและปนจัน่ในงานกอสราง ขอบขาย
บังคบั สาํหรับลูกจางท่ีทํางานกบัเคร่ืองจกัรและ
ปนจัน่ในงานกอสราง

 หลกัสตูร การใชลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
และลฟิตโดยสารชั่วคราวในงานกอสราง ขอบขาย
บังคับ สาํหรับลูกจางท่ีทําหนาท่ีบังคับลิฟต

 หลกัสตูร ฝกซอมแผนฉกุเฉนิกรณเีกดิภัย
จากธรรมชาติสําหรับงานกอสรางในน้ํา ขอบขาย
บังคับ สาํหรับลูกจางท่ีทํางานกอสรางในน้ํา

 หลกัสตูร ข้ันตอนและวิธีการร้ือถอน
ทำลายสิง่กอสราง ขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจาง
ท่ีตองร้ือถอน ทําลายสิง่กอสราง โดยอบรมกอน
จะเร่ิมปฏิบติังาน

 หลกัสตูร การใชอปุกรณปองกนัอนัตราย
สวนบคุคลสําหรับงานกอสราง ขอบขายบังคบั
สาํหรับลูกจางกอนจะเร่ิมใชงานอุปกรณ ปองกัน
อันตรายสวนบคุคล

4. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกีย่วกบัเคร่ืองจกัร ปนจัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552

 หลักสูตร การทํางานเกี่ยวกับเคร่ือง
ปมโลหะ เคร่ืองเชือ่มไฟฟา เคร่ืองเชือ่มกาซ รถยก
หรือเคร่ืองจักรท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายไดโดย
สภาพทางกายภาพ ขอบขายบังคับ สําหรับ
ลูกจางทํางานกบัเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพทางกายภาพ
เพื่อใหมีความชํานาญในการใชเคร่ืองจักร

 หลกัสตูร ผูควบคุมหมอน้าํ ขอบขาย
บังคบั สาํหรับผูซึง่นายจางจดัใหมีหนาท่ีควบคุม
การทํางานและการใชหมอน้ํา

5. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกีย่วกบัเคร่ืองจกัร ปนจัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552
และ ประกาศกรมสวสัดกิารและคุมครองแรง
งาน เรือ่งหลกัเกณฑและวธิกีารอบรมหลกัสตูร
การปฏบัิตหินาทีผู่บังคบัปนจ่ัน ผูใหสญัญาณ
แกผูบังคบัปนจ่ัน ผูยึดเกาะวสัด ุหรอืผูควบคมุ
การใชปนจ่ัน และการอบรมทบทวนการ
ทํางานเก่ียวกับปนจ่ัน พ.ศ. 2554

 หลกัสตูร ทบทวนการทํางานเกีย่วกบั
ปนจัน่ ขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจางอบรมเปน
ผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น
ผูยึดเกาะวัสดุ หรือผูควบคุมการใชปนจัน่ และ
ทํางานมาแลว  2 ป หรือโรงงานมีสถติิอุบติัเหตุ
สูงข้ึนหรือเกิดอุบัติเหตุรายแรงเกี่ยวกับปนจั่น
ในสถานท่ีทํางาน หรือเม่ือมีการนาํปนจั่นชนิด
หรือลักษณะท่ีแตกตางจากเดิมมาใชงาน

6. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 และ ประกาศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ
วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2549

 หลักสูตร ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน
ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ
ขอบขายบังคับ สําหรับผูตองปฏิบัติงานในท่ี
อับอากาศ โดยใหอบรมกอนเขาไปทํางาน

7. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการ ดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกีย่วกบัความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549

 หลกัสตูร วิธกีารใชและการบาํรุงรักษา
อุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคลสาํหรบั
ลูกจาง ขอบขายบังคบั สาํหรับในกรณนีายจาง
จัดใหมีอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลเพื่อ
ปองกันอันตรายจากความรอน แสงสวาง และ
เสยีงดังใหแกลูกจาง

8. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุมครอง
แรงงาน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
โครงการอนรุกัษการไดยินในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2553

 หลกัสตูร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการอนรัุกษการไดยนิ ความสาํคัญของการ
ทดสอบสมรรถภาพการไดยนิ อันตรายของเสยีง
ดัง การควบคุมปองกันและการใชอุปกรณคุม
ครองความปลอดภัยสวนบคุคล ขอบขายบังคบั
สาํหรับลูกจางทํางานในบริเวณท่ีมีระดับเสยีงดัง
ท่ีไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช.ม.
ต้ังแต 85 เดซเิบลเอข้ึนไป และลูกจางท่ีเกีย่วของ
ในสถานประกอบกิจการ

9. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกับรังสีชนดิกอไอออน พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการอบรมความ
ปลอดภยัในการทาํงานในการปองกันอนัตราย
จากรงัสี

 หลกัสตูร การปองกนัอันตรายทางรังสี
ของผูรับผิดชอบดําเนินการทางดานเทคนิคใน
เร่ืองรังส ีขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจางท่ีปฏิบติั
งานเกี่ยวกับรังสี โดยใหอบรมกอนเร่ิมงาน

10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม
ครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ วิธกีาร และ
เงือ่นไขการฝกอบรมผูบรหิารหัวหนางานและ
ลกูจางดานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน

 หลักสูตร ความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานสาํหรับลูกจาง
ระดับบริหาร ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจาง
ระดับบริหารของสถานประกอบกิจการท่ีไมได
อยูใน 14 ประเภท ตามท่ีกฎกระทรวง กาํหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 กาํหนด

 หลกัสตูร ความปลอดภัยอาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอม ในการทํางานสาํหรับลูกจาง
ท่ัวไปและลูกจางเขาทํางานใหม ขอบขายบังคบั
สําหรับลูกจางใหม โดยใหอบรมกอนเร่ิมงาน
และลูกจางท่ัวไป

 หลักสูตร ความปลอดภัย อาชวีอนามัย
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และสภาพแวดลอมในการทํางาน สาํหรับลูกจาง
เปล่ียนงาน เปล่ียนสถานท่ีทํางาน หรือเปล่ียน
แปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณซึ่งมีปจจัยเสี่ยง
แตกตางไปจากเดิม ขอบขายบังคับ สําหรับ
ลูกจางท่ีเปล่ียนงานหรือเปล่ียนสถานท่ีทํางาน
หรือโรงงานมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร อุปกรณ
แตกตางไปจากเดิม โดยใหอบรมกอนเร่ิมงาน

 หลักสูตร ความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานสาํหรับลูกจาง
ระดับบริหาร ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจาง
ระดับบริหารของสถานประกอบกิจการท่ีไมได
อยูใน 14 ประเภท ตามท่ีกฎกระทรวงกาํหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดานความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2549 กําหนด

11. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ.2549 และ ประกาศกรมสวัสดกิารและ
คุมครองแรงงาน เรือ่งหลกัเกณฑและวธิกีาร
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

 หลักสูตร เจาหนาท่ีความปลอดภัย
ในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง ขอบขาย
บังคับ สําหรับลูกจางระดับหัวหนางานและ
ลูกจางระดับบริหารทุกคน และสาํหรับลูกจางท่ี
ไดรับการแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ในการทํางานเพือ่ปฏิบติังานดานความปลอดภัย
ประจําสถานประกอบกิจการ

12. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2549 และ ประกาศกรมสวสัดกิารและ
คุมครองแรงงาน เรือ่งหลกัเกณฑและวธิกีาร
อบรมหวัหนาหนวยงานความปลอดภยั พ.ศ. 2551

 หลักสูตร หัวหนาหนวยงานความ
ปลอดภัย ขอบขายบังคบั สาํหรับลูกจางท่ีไดรับ
แตงต้ังใหเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย

13. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2549 และ ประกาศกรมสวสัดกิารและ
คุมครองแรงงาน เรือ่งหลกัเกณฑและวธิกีาร
อบรมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2549

 หลกัสตูร คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ ขอบขายบังคับ
สําหรับคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับแตงต้ังหรือ
เลือกต้ังใหม โดยใหอบรมภายใน 60 วัน หลัง
จากไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ัง

กฎหมายฉบับสําคัญของกระทรวง
อตุสาหกรรมทีม่ขีอกําหนดใหนายจางจัดการ
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานหลัก
สตูรตางๆ แกลกูจางในขอบขายบังคบั มดีงันี้

1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความ
ปลอดภัยเก่ียวกับระบบทําความเย็นที่ ใช

แอมโมเนยีทาํความเย็นในโรงงาน พ.ศ. 2554
 หลกัสตูร ผูควบคุมระบบทําความเยน็

ขอบขายบังคบั สาํหรับผูควบคุมดูแลการทํางาน
ประจําระบบทําความเย็น

2. ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง
มาตรการความปลอดภยัเก่ียวกับหมอน้าํและ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ.
2549 และ ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม
เรื่องหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือ
หมอตมทีใ่ชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน

 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางาน
สาํหรับผูปฏิบติังานในสถานท่ีเกบ็รักษาสารเคมี
และวัตถอัุนตราย ในหัวขอการจําแนกประเภท
สาํหรับการจดัเกบ็ขอมูลความปลอดภัย และวิธี
จัดเก็บ วิธีใชอุปกรณเคร่ืองปองกันสวนบุคคล
วิธปีฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และการซอมปฏิบติั
งานแผนฉกุเฉนิ วธิดีบัเพลิงโดยใชเครือ่งดบัเพลิง
การฝกอบรมพนกังานขับรถยก และการจดัการ
เม่ือมีเหตุสารเคมีร่ัวไหล ขอบขายบังคบั สาํหรับ
ผูปฏิบติังานในสถานท่ีเกบ็รักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย อยางนอยปละ 1คร้ัง

3. กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน และภาชนะรับแรงดันใน
โรงงาน พ.ศ. 2549 และ กฎกระทรวง กําหนดให
มีคนงานซึ่ งมีความรู เฉพาะเพื่ อปฏิบัติหนาที่
เกี่ ยวกับการใช เก็บ สง และบรรจุกาซประจํา
โรงงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2555 และ ระเบยีบกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ
ขึน้ทะเบยีนเปนคนงานควบคมุกาซ คนงานสงกาซ
และคนงานบรรจุกาซประจําโรงงาน พ.ศ. 2551 และ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักสูตร
คนงานควบคุม สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน
พ.ศ. 2553 และ ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม
เร่ืองหลักเกณฑและวิ ธีการขึ้นทะเบียนเปนผู
ดําเนนิการจดัฝกอบรมและการออกหนงัสือรับรอง
การฝกอบรมหลกัสูตรคนงานควบคมุ สง และบรรจุ
กาซประจาํโรงงาน พ.ศ. 2554

 หลกัสตูร คนงานควบคุมกาซคนงาน
สงกาซ หรือคนงานบรรจกุาซ ขอบขายบังคับ
สําหรับคนงานควบคุมกาซ หรือผูซึ่งมีหนาท่ี
ควบคุมดูแลการใชและการเก็บกาซในภาชนะ
บรรจ ุกาซ หรือคนงานสงกาซ หรือผูซึง่มีหนาท่ี
สงหรือขนสงกาซท่ีอยูในภาชนะบรรจกุาซ หรือ
คนงานบรรจกุาซ หรือผูซึง่มีหนาท่ีบรรจกุาซลง
ในภาชนะบรรจกุาซ
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สิ่งท่ีผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่นจําเปน
จะตองรูคือ สิ่งท่ีอยูในหลักสูตรฝกการอบรม
ตามกฎหมายบงัคับ ไดแก

 หลกัสตูรการฝกอบรมผูบังคบัปนจ่ัน
 หลกัสตูรการฝกอบรมผูใหสญัญาณ

แกผูบังคบัปนจ่ัน ผูยึดเกาะวสัดุ
 หลกัสตูรการฝกอบรมผูควบคมุการ

ใชปนจ่ัน
 หลกัสตูรการอบรมหรอืทบทวนการ

ทาํงานเก่ียวกับปนจ่ัน
หลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวขางตน

เปนการฝกกอบรมความรูพืน้ฐานภาคทฤษฎี มี
กาํหนดระยะเวลาไมนอยกวา 6 ชัว่โมง ซึง่อยาง
นอยตองมีเนือ้หาวิชาท่ีอบรม ดังนี้

 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดานความปลอดภัย อาชวี-
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ว
กับเคร่ืองจกัร ปนจัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552

 มาตรฐานสญัลักษณความปลอดภัย
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปนจั่นและ

ชนดิของปนจัน่
 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัเชอืก ลวดสลิง

โซ และอุปกรณยก
 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ผูบงัคับปนจัน่ ผูใหสญัญาณแกผูบงัคับปนจัน่
 ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุ

และกรณศึีกษาการเกดิอุบติัเหตุของปนจัน่
นอกเหนือจากหลักสตูรฝกอบรมความรู

พื้นฐานท่ัวไปแลวจะมีหลักสูตรเฉพาะดานและ
ฝกอบรมทบทวน ดังตอไปนี้

 หลกัสตูรการฝกอบรมผูบังคบัปนจ่ัน
ชนดิปนจ่ันเหนอืศรีษะ ปนจ่ันขาสงู และปนจ่ัน
ชนดิอยูกับทีช่นดิอืน่ ประกอบดวย

 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอย
กวา 9 ชั่วโมง และอยางนอยตองมีเนื้อหาดังนี้

 ความรูพืน้ฐาน (ไมนอยกวา 6 ชัว่โมง)
 ระบบไฟฟาเบือ้งตน
 ระบบสญัญาณเตือนและ Limit switch
 การใชสัญญาณมือ
 วิธีผกูมัดและการยกเคล่ือนยาย
 การประเมินน้ําหนักสิง่ของ
 การใชคูมือการใชงาน การตรวจสอบ

และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

 การทดสอบภาคปฏิบติัเสมือนจริง มี
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ชั่วโมง ซึง่ตองทดสอบ
การยกและเคลือ่นยายสิง่ของตามเสนทางกําหนด
อยางถกูตองและปลอดภัย

 หลกัสตูรการฝกอบรมผูบังคบัปนจ่ัน
ชนดิปนจ่ันหอสงู รถ เรอืปนจ่ัน ประกอบดวย

 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอย
กวา 15 ชัว่โมง และอยางนอยตองมีเนือ้หาดังนี้

 ความรูพืน้ฐาน (ไมนอยกวา 6 ชัว่โมง)
 ระบบเคร่ืองยนตดีเซลเบือ้งตน
 ระบบการไฮดรอลิกเบือ้งตน
 ระบบไฟฟาเบือ้งตน
 ระบบสญัญาณเตือนและ Limit switch
 การใชสัญญาณมือและเคร่ืองหมายจราจร
 การอานคาตารางพกิดัยก
 การเลือกใชและตรวจสอบอุปกรณยก
 วิธผีูกมัด และการยกเคล่ือนยาย
 การประเมินน้ําหนักสิง่ของ
 การใชคูมือการใชงาน การตรวจสอบ

และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
 การทดสอบภาคปฏิบติัเสมือนจริง มี

ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ชั่วโมง ซึง่ตองทดสอบ
การยกและเคลือ่นยายสิง่ของตามเสนทางกําหนด
อยางถกูตองและปลอดภัย

 หลกัสตูรการฝกอบรมผูใหสญัญาณ
แกผูบังคบัปนจ่ัน ผูยึดเกาะวสัด ุประกอบดวย

 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอย
กวา 9 ชั่วโมง และอยางนอยตองมีเนื้อหาดังนี้

 ความรูพืน้ฐาน (ไมนอยกวา 6 ชัว่โมง)
 การใชสัญญาณมือ
 การเลือกใชและตรวจสอบอุปกรณยก
 วิธผีูกมัด และการยกเคล่ือนยาย

 การประเมินน้ําหนักสิง่ของ
 การทดสอบภาคปฏิบติัเสมือนจริง มี

ระยะเวลาไมนอยกวา 3  ชัว่โมง ซึ่งตองทดสอบ
เกีย่วกบัการใหสญัญาณ การผกูมัด การยดึเกาะ
วัสดุอยางถกูตองและปลอดภัย

 หลกัสตูรการฝกอบรมผูควบคมุการ
ใชปนจ่ัน ประกอบดวย

 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอย
กวา 9 ชั่วโมง และอยางนอยตองมีเนื้อหาดังนี้

 ความรูพืน้ฐาน (ไมนอยกวา 6 ชัว่โมง)
 การใชสัญญาณมือ
 วิธผีูกมัด และการยกเคล่ือนยาย
 การประเมินน้ําหนักสิง่ของ
 การทดสอบภาคปฏิบติัเสมือนจริง มี

ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ชั่วโมง ซึง่ตองทดสอบ
เกีย่วกบัการวางแผนการยกอยางปลอดภัยและ
พจิารณาพกิดัน้าํหนกัท่ีจะทําการยก โดยกาํหนด
ลักษณะรูปรางวัสดุของสิง่ของท่ีจะยก

 หลกัสตูรการอบรมหรอืทบทวนการ
ทํางานเก่ียวกับปนจ่ัน ระยะเวลาฝกอบรมไม
นอยกวา 3 ช่ัวโมง โดยมเีนือ้หาดังนี้

 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดานความปลอดภัย อาชวี-
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ว
กับเคร่ืองจกัร ปนจัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552

 กิจกรรมกลุ ม กรณีศึกษาการเกิด
อุบัติเหตุของปนจั่นและความสูญเสีย รวมท้ัง
นําผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะหเพื่อ
วางแผนปองกัน

 ความปลอดภัยในการใชงานปนจั่น
กรณีท่ีนําปนจั่นชนิดหรือประเภทท่ีแตกตาง
จากเดิมมาใชงาน


