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หลักสูตรการอบรมทบทวน (PUBLIC)

ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น 
ผู้ยดึเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่นชนิดป้ันจั่นเหนือศีรษะ
ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ เคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อน า้ พ.ศ. ๒๕๕๒

โดย วิทยากร คุณจิรายุ เอี่ยมสมร 
ประธานวิทยากรป้ันจ่ันหลักสูตรเป็นวิทยากรป้ันจ่ัน รุ่นที ่๑ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิว้และป้ันจ่ันไทย โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

หลักสูตรทบทวน

ตามตารางทีก่ าหนดประจ าปี 2565 ณ ศูนยบ์ริการมาตรฐานรอกและเครนอุตสาหกรรม 
09.00 น. - 16.00 น. 1 วัน รวม 6 ชม.           บริษัท โททลั เมคคานิค จ ากัด สาขาพระราม 2
รุ่นละ 30 ทา่น ทา่นละ 1,500 บาท* บริษัท ไทรทนั เมคคานิค จ ากัด สาขาศรีราชา        

ได้รับใบรับรอง 1 หลักสูตรตามกฎหมาย
*ส ำหรบัลกูคำ้สญัญำบรกิำรรำยปีจะไดร้บัสทิธิพิเศษฟร ี2-6 ที่นั่งตอ่ 1 หลกัสตูรตอ่รอบขึน้อยูม่ลูคำ่สญัญำตลอดอำยสุญัญำรำยปี*

085-908-2254, 081-457-2707
034-458-024, 038-339-265

@TTMCRANE

TV06-4 (อัพเดท 11/10/2565)

@TTMCRANE



หลักสูตรทบทวน (1) ผู้บังคับป้ันจั่น (2) ผู้ใหสั้ญญาณ ผู้ยดึเกาะวัสดุ 

(3) ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่นชนิดป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
รวม 3 หลักสูตร 4 ผู้ พร้อมกัน 6 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 วัน

หลักการและเหตุผล

ตำมประกำศกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนเรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรอบรมหลกัสตูรกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีผู้
บงัคบัป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญำณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูย้ึดเกำะวสัด ุหรือผูค้วบคุมกำรใชป้ั้นจั่น และกำรอบรมทบทวน
กำรท ำงำนเก่ียวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ให้
สญัญำณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูย้ดึเกำะวสัด ุหรือ ผูค้วบคมุกำรใชป้ั้นจั่น ผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี
ดงักลำ่ว และตอ้งจดัใหมี้กำรอบรมทบทวนกำรท ำงำนเก่ียวกบัป้ันจั่น เม่ือท ำงำนท ำงำนมำแลว้เป็นระยะเวลำ 
2 ปี หรือ เม่ือมีสถิติอบุตัิเหตสุงูขึน้ หรือ เกิดอบุตัิเหตรุำ้ยแรงเก่ียวกบัป้ันจั่ น ในสถำนท่ีท ำงำน หรือ เม่ือมีกำร
น ำป้ันจั่นชนิดหรือลกัษณะท่ีแตกตำ่งจำกเดมิมำใชง้ำน

วัตถุประสงค์

เพ่ือใหพ้นักงำนท่ีปฏิบตัิหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับป้ันจั่นไดเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้
เพ่ือใหน้ำยจำ้งไดป้ฏิบตัิตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนเรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิ ธีกำรอบรม
หลกัสูตรกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญำณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่ น ผูย้ึดเกำะวสัด ุหรือผูค้วบคมุกำรใช้
ป้ันจั่น และกำรอบรมทบทวนกำรท ำงำนเก่ียวกบัป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้เข้ารับการอบรม

1. ผูบ้งัคบัป้ันจั่น = ผูซ้ึ่งมีหนำ้ท่ีบงัคบักำรท ำงำนของป้ันจั่น ใหท้  ำงำนตำมควำมตอ้งกำร
2. ผูใ้หส้ญัญำณ = ผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีใชส้ญัญำณมือหรือสญัญำณส่ือสำรชนิดอ่ืนกับผูบ้งัคบัป้ันจั่น 
3. ผูย้ดึเกำะวสัดุ = ผูท้  ำหนำ้ท่ีผกู มดั หรือเก่ียววสัดท่ีุใหป้ั้นจั่นยก
4. ผูค้วบคมุกำรใชป้ั้นจั่น = ผูท้  ำหนำ้ท่ีอ ำนวยกำรใช ้หรือสั่งกำร ใหผู้บ้งัคบัป้ันจั่นปฏิบตัิตำมตลอดจน

พิจำรณำพิกดัน ำ้หนกัท่ีจะท ำกำรยก

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม

ผูท่ี้จะสำมำรถเขำ้สอบและไดร้บัใบรบัรอง “หลกัสตูรผูบ้งัคบัป้ันจั่น” จะตอ้งสำมำรถบงัคบัหรือใชป้ั้นจั่นได้
ส  ำหรบัต ำแหนง่อ่ืน ”ผูใ้หส้ญัญำณ ผูย้ดึเกำะ ผูค้วบคมุ” ไมจ่  ำเป็นจะตอ้งบงัคบัหรือใชป้ั้นจั่นได้



หลักสูตรทบทวน (1) ผู้บังคับป้ันจั่น (2) ผู้ใหสั้ญญาณ ผู้ยดึเกาะวัสดุ 

(3) ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่นชนิดป้ันจั่นเหนือศีรษะ 
รวม 3 หลักสูตร 4 ผู้ พร้อมกัน 6 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 วัน

ตารางการอบรม

09.00 น. - 12.00 น.
(1) กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำรและกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเก่ียวกบัเครื่องจกัรฯ พ.ศ. 2552
(2) ควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนป้ันจั่น กรณีทบทวน และกรณีท่ีน ำป้ันจั่น ชนิดหรือประเภทท่ีแตกตำ่ง

จำกเดมิมำใชง้ำน
(3) กรณีศกึษำกำรเกิดอบุตัเิหตขุองป้ันจั่น และควำมสญูเสีย รวมทัง้ น ำผลกำรสอบสวนอุบตัเิหตมุำ

วิเครำะหเ์พ่ือวำงแผนปอ้งกนั

13.00 น. - 16.00 น.
ทบทวนกำรปฏิบตังิำนกบัป้ันจั่นป้ันจั่นชนิดเหนือศีรษะ
(1)   กำรบงัคบัป้ันจั่น
(2)   กำรใหส้ญัญำณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น 
(3)   กำรยดึเกำะวสัดุ
(4)   กำรควบคมุกำรใชป้ั้นจั่น



ปี 2565

เดือน
หลักสูตรเต็ม 

ป้ันจ่ันเหนือศีรษะ
(2 วัน)

หลักสูตรทบทวน
ป้ันจ่ันเหนือศีรษะ

(1 วัน)

หลักสูตรเทคนิค
ซ่อมบ ารุงป้ันจ่ัน

(2 วัน)

พระราม 2 ศรีราชา พระราม 2 ศรีราชา ศรีราชา

มกราคม - วันที่ 20-21 - วันที่ 20 -

กุมภาพันธ์ - วันที่ 24-25 - วันที่ 24 -

มีนาคม - วันที่ 24-25 - วันที่ 24 วันที่ 3-4

เมษายน - วันที่ 21-22 - วันที่ 21 -

พฤษภาคม - วันที่ 26-27 - วันที่ 26 -

มิถุนายน - วันที่ 23-24 - วันที่ 23 -

กรกฎาคม - วันที่ 21-22 - วันที่ 21 -

สิงหาคม - วันที่ 25-26 - วันที่ 25 -

กันยายน - วันที่ 22-23 - วันที่ 22 วันที่ 8-9

ตุลาคม - วันที่ 20-21 - วันที่ 20 -

พฤศจิกายน วันที่ 10-11 วันที่ 24-25 วันที่ 10 วันที่ 24 -

ธันวาคม วันที่ 22-23 วันที่ 15-16 วันที่ 22 วันที่ 15 -

อัตราค่าอบรม 2,500 บำทตอ่ทำ่น 1,500 บำทตอ่ทำ่น 5,000 บำทตอ่ทำ่น

*อตัรำคำ่อบรมสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมโปรโมชั่นและสทิธ์ิพิเศษฟรสี  ำหรบัลกูคำ้สญัญำบรกิำรตำมท่ีบรษัิทฯก ำหนด*

สาขา

อัตราค่าบรกิารอบรมแต่ละหลักสูตร :
รวมเอกสำรอบรม วิทยำกร อำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำง และ ใบรบัรอง (Certificate)

กรุณาน าใบหกั ณ ทีจ่่าย 3% มาตดิต่อรับใบก ากับภาษแีละใบเสรจ็ในวันทีอ่บรม
ยกเลิกการเขา้อบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะน้ันจะต้องช าระ 100%

ค่าอบรมเฉพาะหลักสูตร 6 ชั่วโมงขึน้ไปสามารถน าไปขอลดหย่อนภาษไีด้200%

พระราม 2 ศรีราชา

กรุณาช าระเงนิสดหรือเช็คเงนิสดหรือโอนช าระเงนิ ดังนี้ :
ในนำม บรษัิท โททลั เมคคำนิค จ ำกดั เลขท่ีบญัชี 591-1-00492-7

ธนำคำรกสกิรไทย สำขำพนัทำ้ยนรสงิห์ ประเภทกระแสรำยวนั
ราคานียั้งไม่รวม vat 7% และ กรุณาหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% :

ในนำม บรษัิท โททลั เมคคำนิค จ ำกดั ส  ำนกังำนใหญ่
เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0745554001711

เลขท่ี 9/18 หมู่ 3 ต ำบลพนัทำ้ยนรสงิห์ อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร
จงัหวดัสมทุรสำคร 74000

ตดิต่อฝ่ายอบรม : 034-406-579-80 , 034-458-024

ส่งเอกสาร : contact@ttmcrane.com

กรุณาช าระเงนิสดหรือเช็คเงนิสดหรือโอนช าระเงนิ ดังนี้ :
ในนำม บรษัิท ไทรทนั เมคคำนิค จ ำกดั เลขท่ีบญัชี 989-1-00231-6

ธนำคำรกสกิรไทย สำขำถนนอสัสมัชญั ศรีรำชำ ประเภทกระแสรำยวนั
ราคานียั้งไม่รวม vat 7% และ กรุณาหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% :

ในนำม บรษัิท ไทรทนั เมคคำนิค จ ำกดั ส  ำนกังำนใหญ่
เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0205555020382

เลขท่ี 516 หมู่ 6 ต ำบลสรุศกัดิ์ อ  ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี 20110

ตดิต่อฝ่ายอบรม : 038-339-265

ส่งเอกสาร : contact@ttmcrane.com

พระราม 2 ศรีราชา

mailto:contact@total-mechanic.com
mailto:contact@total-mechanic.com


ใบสมคัรเพ่ือลงทะเบียนเขำ้อบรม
1.กรุณำใสเ่ครื่องหมำยเลือกหลกัสตูรท่ีตอ้งกำรเขำ้อบรม

สำขำพระรำม 2 สำขำศรีรำชำ
( ) หลกัสตูรเต็ม ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (2 วนั)

( ) หลกัสตูรทบทวน ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (1 วนั)

( ) หลกัสตูรเทคนิคซอ่มบ ำรุงป้ันจั่น (2 วนั)

( ) หลกัสตูรอื่นๆ
สแกน QR CODE เพื่อกรอกขอ้มลู

( ) หลกัสตูรเต็ม ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (2 วนั)

( ) หลกัสตูรทบทวน ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (1 วนั)

( ) หลกัสตูรเทคนิคซอ่มบ ำรุงป้ันจั่น (2 วนั) 

( ) หลกัสตูรอื่นๆ
สแกน QR CODE เพื่อกรอกขอ้มลู

2.กรุณำกรอกรำยละเอียดผูป้ระสำนงำน (เฉพำะกรณีไมส่ะดวกกรอกขอ้มลูออนไลนผ์ำ่น QR Code)

ช่ือบรษิัท/บคุคล

ช่ือผูป้ระสำนงำน แผนก/ต ำแหนง่

เบอรโ์ทรตดิตอ่ อีเมลต์ดิตอ่

3.กรุณำกรอกรำยช่ือผูเ้ขำ้อบรม

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ แผนก/ต ำแหนง่ ระบรุอบวนัท่ีเขำ้อบรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.กรุณำยืนยนัและตอบรบักำรเขำ้รว่มอบรม/ประชมุสมัมนำภำยใน 7 วนัก่อนวนัอบรม
โดยสง่มำยงัอีเมล ์contact@ttmcrane.comหรือ Fax. 034-458-025 (พระรำม 2) Fax. 038-339-267 (ศรีรำชำ)

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิกรุณำตดิตอ่ 034-406-579-80 , 034-458-024 , 038-339-265 หรือ 081-457-2707

mailto:contact@ttmcrane.com

