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หลักสูตร การปองกันและระงับอัคคีภยั
การใชอปุ กรณตางๆ ในการดับเพลิง การปฐม
พยาบาลและการชวยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน ขอบ
ขายบังคับ สําหรับผูม หี นาทีเ่ กีย่ วกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ
2. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
 หลักสูตร วิธีแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขณะขนถาย เคลือ่ นยาย หรือขนสงสาร
เคมีอนั ตราย ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจางทีท่ าํ
การขนถายเคลือ่ นยายและขนสงสารเคมีอนั ตราย
อยางนอยปละ 1 ครัง้
 หลักสูตร การควบคุมและระงับเหตุ
อันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจางทีท่ าํ การ
ขนถาย เคลือ่ นยาย และขนสงสารเคมีอันตราย
อยางนอยปละ 1ครัง้
3. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อ มในการ
ทํางานเกีย่ วกับงานกอสราง พ.ศ. 2551
 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง เชน การใชเครื่องจักร รหัสสัญญาณ
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจาง


กฎหมายฉบั บ สํา คั ญ ของกระทรวง
แรงงานที่มีขอกําหนดใหนายจางจัดการฝก
อบรมความปลอดภัยในการทํางานหลักสูตร
ตางๆ แกลกู จางในขอบขายบังคับ มีดงั นี้
1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภยั พ.ศ. 2555
 หลักสูตร การดับเพลิงขัน
้ ตน ขอบขาย
บังคับ สําหรับลูกจางในสถานประกอบกิจการ
โดยตองอบรมไมนอ ยกวารอยละ 40 ของจํานวน
ลูกจางในแตละหนวยงาน
 หลักสูตร ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
อพยพหนีไฟ ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจางทุก
คนภายในสถานประกอบกิจการฝกซอมอยาง
นอยปละ 1 ครัง้

ที่ตองทํางานกอสราง โดยใหอบรมเปนระยะๆ
ตามความเหมาะสม
 หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบือ
้ งตน
ขอบขายบังคับ สําหรับผูควบคุมงานขอบขาย
บังคับ ผูควบคุมงานที่ควบคุมการทํางานของ
ลูกจางที่เขาไปทํางานในรูเจาะ รูขดุ หลุม บอคู
หรือพื้นที่อนื่ ทีม่ ีลกั ษณะเดียวกัน ซึง่ มีความลึก
ตัง้ แต 2 เมตร ขึน้ ไป
 หลักสู ตร การใชเครื่ องตอกเสาเข็ม
และการใชสญ
ั ญาณสือ่ สารระหวางผูป ฏิบัตงิ าน
ในการตอกเสาเข็ม ขอบขายบังคับ สําหรับ
ลูกจางซึง่ มีหนาทีบ่ ังคับเครือ่ งตอกเสาเข็ม
 หลั กสู ต ร ความปลอดภั ย ในการใช
เครือ่ งจักรและปน จัน่ ในงานกอสราง ขอบขาย
บังคับ สําหรับลูกจางทีท่ าํ งานกับเครือ่ งจักรและ
ปน จัน่ ในงานกอสราง
 หลักสูตร การใชลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
และลิฟตโดยสารชั่วคราวในงานกอสราง ขอบขาย
บังคับ สําหรับลูกจางทีท่ ําหนาทีบ่ ังคับลิฟต
 หลักสูตร ฝกซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัย
จากธรรมชาติสําหรับงานกอสรางในน้ํา ขอบขาย
บังคับ สําหรับลูกจางทีท่ ํางานกอสรางในน้ํา
 หลักสูตร ขัน
้ ตอนและวิธีการรื้อถอน
ทำลายสิง่ กอสราง ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจาง
ทีต่ อ งรือ้ ถอน ทําลายสิง่ กอสราง โดยอบรมกอน
จะเริม่ ปฏิบตั ิงาน
 หลักสูตร การใชอป
ุ กรณปอ งกันอันตราย
สวนบุคคลสําหรับงานกอสราง ขอบขายบังคับ
สําหรับลูกจางกอนจะเริม่ ใชงานอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล
4. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกีย่ วกับเครือ่ งจักร ปน จัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552
 หลักสูตร การทํางานเกี่ยวกับเครื่อง
ปม โลหะ เครือ่ งเชือ่ มไฟฟา เครือ่ งเชือ่ มกาซ รถยก
หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดย
สภาพทางกายภาพ ขอบขายบังคับ สําหรับ
ลูกจางทํางานกับเครือ่ งจักรและเครือ่ งมือทีอ่ าจ
กอใหเกิดอันตรายได โดยสภาพทางกายภาพ
เพื่อใหมีความชํานาญในการใชเครื่องจักร
 หลักสูตร ผูค
 วบคุมหมอน้าํ ขอบขาย
บังคับ สําหรับผูซ งึ่ นายจางจัดใหมหี นาทีค่ วบคุม
การทํางานและการใชหมอน้ํา
5. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกีย่ วกับเครือ่ งจักร ปน จัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552
และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครองแรง
งาน เรือ่ งหลักเกณฑและวิธกี ารอบรมหลักสูตร
การปฏิบตั หิ นาทีผ่ บู งั คับปน จัน่ ผูใ หสญ
ั ญาณ
แกผบู งั คับปน จัน่ ผูย ดึ เกาะวัสดุ หรือผูค วบคุม
การใช ป นจั่ น และการอบรมทบทวนการ
ทํางานเกีย่ วกับปน จัน่ พ.ศ. 2554
 หลักสูตร ทบทวนการทํางานเกีย
่ วกับ
ปน จัน่ ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจางอบรมเปน
ผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น
ผูย ึดเกาะวัสดุ หรือผูค วบคุมการใชปนจัน่ และ
ทํางานมาแลว 2 ป หรือโรงงานมีสถิติอบุ ตั เิ หตุ
สูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุรายแรงเกี่ยวกับปนจั่น
ในสถานทีท่ ํางาน หรือเมือ่ มีการนําปนจั่นชนิด
หรือลักษณะที่แตกตางจากเดิมมาใชงาน
6. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2547 และ ประกาศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2549

หลักสูตร ผู อนุ ญาต ผู ควบคุ มงาน
ผู ช วยเหลื อ และผู ปฏิบั ติ งานในที่ อั บอากาศ
ขอบขายบังคับ สําหรับผูตองปฏิบัติงานในที่
อับอากาศ โดยใหอบรมกอนเขาไปทํางาน
7. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการ ดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกีย่ วกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549
 หลักสูตร วิธก
ี ารใชและการบํารุงรักษา
อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลสําหรับ
ลูกจาง ขอบขายบังคับ สําหรับในกรณีนายจาง
จัดใหมีอปุ กรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเพื่อ
ปองกันอันตรายจากความรอน แสงสวาง และ
เสียงดังใหแกลกู จาง
8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครอง
แรงงาน เรื่ องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
โครงการอนุรกั ษการไดยนิ ในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2553
 หลักสูตร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการอนุรกั ษการไดยนิ ความสําคัญของการ
ทดสอบสมรรถภาพการไดยนิ อันตรายของเสียง
ดัง การควบคุมปองกันและการใชอุปกรณคุม
ครองความปลอดภัยสวนบุคคล ขอบขายบังคับ
สําหรับลูกจางทํางานในบริเวณทีม่ รี ะดับเสียงดัง
ทีไ่ ดรบั เฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช.ม.
ตัง้ แต 85 เดซิเบลเอขึน้ ไป และลูกจางทีเ่ กีย่ วของ
ในสถานประกอบกิจการ
9. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย


อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกีย่ วกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในการปองกันอันตราย
จากรังสี
 หลักสูตร การปองกันอันตรายทางรังสี
ของผูรับผิดชอบดําเนินการทางดานเทคนิคใน
เรือ่ งรังสี ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจางทีป่ ฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับรังสี โดยใหอบรมกอนเริ่มงาน
10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ ม
ครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขการฝกอบรมผูบ ริหารหัวหนางานและ
ลูกจางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
 หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับลูกจาง
ระดับบริหาร ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจาง
ระดับบริหารของสถานประกอบกิจการที่ไมได
อยูใ น 14 ประเภท ตามทีก่ ฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบริ หารและการจั ดการด าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 กําหนด
 หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอม ในการทํางานสําหรับลูกจาง
ทัว่ ไปและลูกจางเขาทํางานใหม ขอบขายบังคับ
สําหรับลูกจางใหม โดยใหอบรมกอนเริ่มงาน
และลูกจางทัว่ ไป
 หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับลูกจาง
เปลีย่ นงาน เปลีย่ นสถานที่ทาํ งาน หรือเปลีย่ น
แปลงเครื่ องจักรหรืออุ ปกรณซึ่ งมีป จจัยเสี่ ยง
แตกตางไปจากเดิม ขอบขายบังคับ สําหรับ
ลูกจางที่เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
หรือโรงงานมีการเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักร อุปกรณ
แตกตางไปจากเดิม โดยใหอบรมกอนเริ่มงาน
 หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับลูกจาง
ระดับบริหาร ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจาง
ระดับบริหารของสถานประกอบกิจการที่ไมได
อยูใ น 14 ประเภท ตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2549 กําหนด
11. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ.2549 และ ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน เรือ่ งหลักเกณฑและวิธกี าร
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
 หลักสู ตร เจาหน าที่ ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร
ระดั บเทคนิ ค ระดับเทคนิ คขั้ นสู ง ขอบข าย
บั งคั บ สําหรั บลู กจ างระดั บหั วหน างานและ
ลูกจางระดับบริหารทุกคน และสําหรับลูกจางที่
ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
ในการทํางานเพือ่ ปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัย
ประจําสถานประกอบกิจการ

12. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2549 และ ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน เรือ่ งหลักเกณฑและวิธกี าร
อบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย พ.ศ. 2551
 หลั กสู ต ร หั ว หน า หน ว ยงานความ
ปลอดภัย ขอบขายบังคับ สําหรับลูกจางทีไ่ ดรบั
แตงตัง้ ใหเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย
13. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2549 และ ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน เรือ่ งหลักเกณฑและวิธกี าร
อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2549
 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิ จ การ ขอบข า ยบั งคั บ
สําหรั บ คณะกรรมการฯ ที่ ได รั บแต งตั้ งหรื อ
เลือกตัง้ ใหม โดยใหอบรมภายใน 60 วัน หลัง
จากไดรบั การแตงตัง้ หรือเลือกตัง้
กฎหมายฉบั บ สํา คั ญ ของกระทรวง
อุตสาหกรรมทีม่ ขี อ กําหนดใหนายจางจัดการ
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานหลัก
สูตรตางๆ แกลกู จางในขอบขายบังคับ มีดงั นี้
1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความ
ปลอดภั ยเกี่ ยวกั บระบบทํา ความเย็ นที่ ใช

แอมโมเนียทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. 2554
 หลักสูตร ผูค
 วบคุมระบบทําความเย็น
ขอบขายบังคับ สําหรับผูค วบคุมดูแลการทํางาน
ประจําระบบทําความเย็น
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง
มาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับหมอน้าํ และ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ.
2549 และ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่องหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือ
หมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับผูป ฏิบตั งิ านในสถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมี
และวัตถุอันตราย ในหัวขอการจําแนกประเภท
สําหรับการจัดเก็บขอมูลความปลอดภัย และวิธี
จัดเก็บ วิธีใชอุปกรณเครื่องปองกันสวนบุคคล
วิธปี ฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และการซอมปฏิบตั ิ
งานแผนฉุกเฉิน วิธดี บั เพลิงโดยใชเครือ่ งดับเพลิง
การฝกอบรมพนักงานขับรถยก และการจัดการ
เมือ่ มีเหตุสารเคมีรวั่ ไหล ขอบขายบังคับ สําหรับ
ผูป ฏิบตั งิ านในสถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย อยางนอยปละ 1ครัง้
3. กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลว
เป นสื่ อนําความร อน และภาชนะรั บ แรงดั นใน
โรงงาน พ.ศ. 2549 และ กฎกระทรวง กําหนดให
มี ค นงานซึ่ งมี ค วามรู เฉพาะเพื่ อปฏิ บั ติ หน าที่
เกี่ ย วกั บ การใช เก็ บ ส ง และบรรจุก าซประจํา
โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และ ระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
ขึน้ ทะเบียนเปนคนงานควบคุมกาซ คนงานสงกาซ
และคนงานบรรจุกา ซประจําโรงงาน พ.ศ. 2551 และ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักสูตร
คนงานควบคุม สง และบรรจุกาซประจําโรงงาน
พ.ศ. 2553 และ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่ องหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู
ดําเนินการจัดฝกอบรมและการออกหนังสือรับรอง
การฝกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม สง และบรรจุ
กาซประจําโรงงาน พ.ศ. 2554
 หลักสูตร คนงานควบคุมกาซคนงาน
สงกาซ หรือคนงานบรรจุกาซ ขอบขายบังคับ
สําหรับคนงานควบคุมกาซ หรือผูซึ่ งมีหนาที่
ควบคุมดูแลการใชและการเก็บกาซในภาชนะ
บรรจุกา ซ หรือคนงานสงกาซ หรือผูซ งึ่ มีหนาที่
สงหรือขนสงกาซทีอ่ ยูใ นภาชนะบรรจุกา ซ หรือ
คนงานบรรจุกา ซ หรือผูซ งึ่ มีหนาทีบ่ รรจุกา ซลง
ในภาชนะบรรจุกา ซ
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สิ่งที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่นจําเปน
จะตองรูคือ สิ่งที่อยู ในหลักสูตรฝกการอบรม
ตามกฎหมายบังคับ ไดแก
 หลักสูตรการฝกอบรมผูบ
 งั คับปน จัน่
 หลักสูตรการฝกอบรมผูใ หสญ
ั ญาณ
แกผบู งั คับปน จัน่ ผูย ดึ เกาะวัสดุ
 หลักสูตรการฝกอบรมผูค
 วบคุมการ
ใชปน จัน่
 หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการ
ทํางานเกีย่ วกับปน จัน่
หลักสู ตรการฝกอบรมดังกลาวขางตน
เปนการฝกกอบรมความรูพ นื้ ฐานภาคทฤษฎี มี
กําหนดระยะเวลาไมนอ ยกวา 6 ชัว่ โมง ซึง่ อยาง
นอยตองมีเนือ้ หาวิชาทีอ่ บรม ดังนี้
 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ ว
กับเครือ่ งจักร ปน จัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552
 มาตรฐานสัญลักษณความปลอดภัย
 ความรู เบื้ องต น เกี่ ย วกั บ ป น จั่ น และ
ชนิดของปน จัน่
 ความรูเ บือ
้ งตนเกีย่ วกับเชือก ลวดสลิง
โซ และอุปกรณยก
 บทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของ
ผูบ งั คับปน จัน่ ผูใ หสญ
ั ญาณแกผบู งั คับปน จัน่
 ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุ
และกรณีศกึ ษาการเกิดอุบตั เิ หตุของปน จัน่
นอกเหนือจากหลักสูตรฝกอบรมความรู
พื้นฐานทัว่ ไปแลวจะมีหลักสูตรเฉพาะดานและ
ฝกอบรมทบทวน ดังตอไปนี้
 หลักสูตรการฝกอบรมผูบ
 งั คับปน จัน่
ชนิดปน จัน่ เหนือศีรษะ ปน จัน่ ขาสูง และปน จัน่
ชนิดอยูก บั ทีช่ นิดอืน่ ประกอบดวย
 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอ
ย
กวา 9 ชั่วโมง และอยางนอยตองมีเนื้อหาดังนี้
 ความรูพ
 นื้ ฐาน (ไมนอ ยกวา 6 ชัว่ โมง)
 ระบบไฟฟาเบือ
้ งตน
 ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
 การใชสัญญาณมือ
 วิธีผก
ู มัดและการยกเคลื่อนยาย
 การประเมินน้ําหนักสิง
่ ของ
 การใชคม
ู ือการใชงาน การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

การทดสอบภาคปฏิบตั ิเสมือนจริง มี
ระยะเวลาไมนอ ยกวา 3 ชั่วโมง ซึง่ ตองทดสอบ
การยกและเคลือ่ นยายสิง่ ของตามเสนทางกําหนด
อยางถูกตองและปลอดภัย
 หลักสูตรการฝกอบรมผูบ
 งั คับปน จัน่
ชนิดปน จัน่ หอสูง รถ เรือปน จัน่ ประกอบดวย
 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอ
ย
กวา 15 ชัว่ โมง และอยางนอยตองมีเนือ้ หาดังนี้
 ความรูพ
 นื้ ฐาน (ไมนอ ยกวา 6 ชัว่ โมง)
 ระบบเครือ
่ งยนตดีเซลเบือ้ งตน
 ระบบการไฮดรอลิกเบือ
้ งตน
 ระบบไฟฟาเบือ
้ งตน
 ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
 การใชสญ
ั ญาณมือและเครือ่ งหมายจราจร
 การอานคาตารางพิกด
ั ยก
 การเลือกใชและตรวจสอบอุปกรณยก
 วิธผ
ี ูกมัด และการยกเคลือ่ นยาย
 การประเมินน้ําหนักสิง
่ ของ
 การใชคม
ู ือการใชงาน การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
 การทดสอบภาคปฏิบต
ั ิเสมือนจริง มี
ระยะเวลาไมนอ ยกวา 3 ชั่วโมง ซึง่ ตองทดสอบ
การยกและเคลือ่ นยายสิง่ ของตามเสนทางกําหนด
อยางถูกตองและปลอดภัย
 หลักสูตรการฝกอบรมผูใ หสญ
ั ญาณ
แกผบู งั คับปน จัน่ ผูย ดึ เกาะวัสดุ ประกอบดวย
 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอ
ย
กวา 9 ชั่วโมง และอยางนอยตองมีเนื้อหาดังนี้
 ความรูพ
 นื้ ฐาน (ไมนอ ยกวา 6 ชัว่ โมง)
 การใชสัญญาณมือ
 การเลือกใชและตรวจสอบอุปกรณยก
 วิธผ
ี ูกมัด และการยกเคลือ่ นยาย


การประเมินน้ําหนักสิง่ ของ
 การทดสอบภาคปฏิบต
ั ิเสมือนจริง มี
ระยะเวลาไมนอ ยกวา 3 ชัว่ โมง ซึ่งตองทดสอบ
เกีย่ วกับการใหสญ
ั ญาณ การผูกมัด การยึดเกาะ
วัสดุอยางถูกตองและปลอดภัย
 หลักสูตรการฝกอบรมผูค
 วบคุมการ
ใชปน จัน่ ประกอบดวย
 ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไมนอ
ย
กวา 9 ชั่วโมง และอยางนอยตองมีเนื้อหาดังนี้
 ความรูพ
 นื้ ฐาน (ไมนอ ยกวา 6 ชัว่ โมง)
 การใชสัญญาณมือ
 วิธผ
ี ูกมัด และการยกเคลือ่ นยาย
 การประเมินน้ําหนักสิง
่ ของ
 การทดสอบภาคปฏิบต
ั ิเสมือนจริง มี
ระยะเวลาไมนอ ยกวา 3 ชั่วโมง ซึง่ ตองทดสอบ
เกีย่ วกับการวางแผนการยกอยางปลอดภัยและ
พิจารณาพิกดั น้าํ หนักทีจ่ ะทําการยก โดยกําหนด
ลักษณะรูปรางวัสดุของสิง่ ของทีจ่ ะยก
 หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการ
ทํางานเกีย่ วกับปน จัน่ ระยะเวลาฝกอบรมไม
นอยกวา 3 ชัว่ โมง โดยมีเนือ้ หาดังนี้
 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ ว
กับเครือ่ งจักร ปน จัน่ และหมอน้าํ พ.ศ. 2552
 กิ จ กรรมกลุ ม กรณี ศึ ก ษาการเกิ ด
อุบัติเหตุของปนจั่นและความสูญเสีย รวมทั้ง
นําผลการสอบสวนอุบั ติเหตุ มาวิ เคราะห เพื่ อ
วางแผนปองกัน
 ความปลอดภั ย ในการใช ง านป น จั่ น
กรณีที่ นําป นจั่ นชนิดหรื อประเภทที่ แตกตาง
จากเดิมมาใชงาน
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