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หลักสูตรการอบรมทบทวน (PUBLIC)
ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น 

ผู้ยดึเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น ชนิดรถ เรือ ป้ันจั่นเคลื่อนที่
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดาํเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเก่ียวกับ เคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อนํา้ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย วิทยากรทีม่ีประสบการณโ์ดยตรงในงานป้ันจ่ัน

วิทยากรป้ันจ่ันหลักสูตรเป็นวิทยากรป้ันจ่ัน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิว้และป้ันจ่ันไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

หลักสูตรทบทวน

ตามตารางทีก่าํหนดประจาํปี 2566 ณ ศูนยบ์ริการมาตรฐานรอกและเครนอุตสาหกรรม 

09.00 น. - 16.00 น. 1 วัน รวม 6 ชม.              บริษัท โททลั เมคคานิค จาํกัด สาขาพระราม 2

รุ่นละ 40 ทา่น ทา่นละ 1,900 บาท* บริษัท ไทรทนั เมคคานิค จาํกัด สาขาศรีราชา        
ได้รับใบรับรองหลักสูตรตามกฎหมายกาํหนด

*สาํหรบัลกูคา้สญัญาบรกิารรายปีจะไดร้บัสทิธิพิเศษฟร ี2-6 ท่ีนั่งตอ่ 1 หลกัสตูรตอ่รอบขึน้อยูม่ลูคา่สญัญาตลอดอายสุญัญารายปี*

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

@TTMCRANE

TV06-6

@TTMCRANE



หลักสูตรทบทวน (1) ผู้บังคับป้ันจั่น (2) ผู้ใหสั้ญญาณ ผู้ยดึเกาะวัสดุ 

(3) ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่นชนิดรถ เรือ ป้ันจั่นเคลื่อนที ่

รวม 3 หลักสูตร 4 ผู้ พร้อมกัน 6 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 วัน

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัิหนา้ท่ีผู้

บงัคบัป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูย้ึดเกาะวสัด ุหรือผูค้วบคมุการใชป้ั้นจั่น และการอบรมทบทวน

การทาํงานเก่ียวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ กาํหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บงัคับป้ันจั่น ผู้ให้

สญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูย้ดึเกาะวสัด ุหรือ ผูค้วบคมุการใชป้ั้นจั่น ผา่นการอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัิหนา้ท่ี

ดงักล่าว และตอ้งจดัใหมี้การอบรมทบทวนการทาํงานเก่ียวกับป้ันจั่น เม่ือทาํงานมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี 

หรือ เม่ือมีสถิติอุบตัิเหตสุูงขึน้ หรือ เกิดอุบตัิเหตรุา้ยแรงเก่ียวกับป้ันจั่น ในสถานท่ีทาํงาน หรือ เม่ือมีการนาํ

ป้ันจั่นชนิดหรือลกัษณะท่ีแตกตา่งจากเดมิมาใชง้าน

วัตถุประสงค์

เพ่ือใหพ้นักงานท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับป้ันจั่นไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายกาํหนดไว้

เพ่ือใหน้ายจา้งไดป้ฏิบตัิตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอบรม

หลกัสูตรการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูย้ึดเกาะวสัด ุหรือผูค้วบคมุการใช้

ป้ันจั่น และการอบรมทบทวนการทาํงานเก่ียวกบัป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้เข้ารับการอบรม

1. ผูบ้งัคบัป้ันจั่น = ผูซ้ึ่งมีหนา้ท่ีบงัคบัการทาํงานของป้ันจั่น ใหท้าํงานตามความตอ้งการ

2. ผูใ้หส้ญัญาณ = ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีใชส้ญัญาณมือหรือสญัญาณส่ือสารชนิดอ่ืนกบัผูบ้งัคบัป้ันจั่น 

3. ผูย้ดึเกาะวสัดุ = ผูท้าํหนา้ท่ีผกู มดั หรือเก่ียววสัดท่ีุใหป้ั้นจั่นยก

4. ผูค้วบคมุการใชป้ั้นจั่น = ผูท้าํหนา้ท่ีอาํนวยการใช ้หรือสั่งการ ใหผู้บ้งัคบัป้ันจั่นปฏิบตัิตามตลอดจน

พิจารณาพิกดันํา้หนกัท่ีจะทาํการยก

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม

ผูท่ี้จะสามารถเขา้สอบและไดร้บัใบรบัรอง “หลกัสตูรผูบ้งัคบัป้ันจั่น” จะตอ้งสามารถบงัคบัหรือใชป้ั้นจั่นได้

สาํหรบัตาํแหนง่อ่ืน ”ผูใ้หส้ญัญาณ ผูย้ดึเกาะ ผูค้วบคมุ” ไมจ่าํเป็นจะตอ้งบงัคบัหรือใชป้ั้นจั่นได้



หลักสูตรทบทวน (1) ผู้บังคับป้ันจั่น (2) ผู้ใหสั้ญญาณ ผู้ยดึเกาะวัสดุ 

(3) ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่นชนิดรถ เรือ ป้ันจั่นเคลื่อนที ่

รวม 3 หลักสูตร 4 ผู้ พร้อมกัน 6 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 วัน

ตารางการอบรม

09.00 น. - 12.00 น.
(1) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารจดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรฯ พ.ศ. 2564

(2) ความปลอดภยัในการใชง้านป้ันจั่น กรณีทบทวน และกรณีท่ีนาํป้ันจั่น ชนิดหรือประเภทท่ีแตกตา่ง

จากเดมิมาใชง้าน

(3) กรณีศกึษาการเกิดอบุตัเิหตขุองป้ันจั่น และความสญูเสีย รวมทัง้ นาํผลการสอบสวนอบุตัเิหตมุา

วิเคราะหเ์พ่ือวางแผนปอ้งกนั

13.00 น. - 16.00 น.
ทบทวนการปฏิบตังิานกบัป้ันจั่น ป้ันจั่นชนิดรถ เรือ ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี

(1)   การบงัคบัป้ันจั่น

(2)   การใหส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น 
(3)   การยดึเกาะวสัดุ

(4)   การควบคมุการใชป้ั้นจั่น



หลักสูตร ป้ันจั่นเหนือศีรษะ รถ เรือ ป้ันจั่นเคล่ือนที่ เทคนิคการซ่อมบาํรุง

ปี 2566
เดือน

หลกัสตูรเต็ม (2 วนั)
หลกัสตูรทบทวน (6 ชม.)*

*อบรมวนัแรกของหลกัสตูรเต็ม

หลกัสตูรเต็ม (3 วนั)
หลกัสตูรทบทวน (6 ชม.)*

*อบรมวนัแรกของหลกัสตูรเต็ม

หลกัสตูรเทคนิค

ซอ่มบาํรุงป้ันจั่นและรอกไฟฟา้

(2 วนั)

พระราม 2 ศรีราชา พระราม 2 พระราม 2

มกราคม วันที่ 26-27 วันที่ 19-20 - -

กุมภาพันธ์ วันที ่23-24 วันที ่16-17 - -

มีนาคม วันที ่30-31 วันที ่23-24 วันที่ 8-9-10 -

เมษายน วันที ่27-28 วันที ่20-21 - -

พฤษภาคม วันที ่25-26 วันที ่18-19 - วันที่ 11-12

มิถุนายน วันที ่29-30 วันที ่22-23 วันที่ 7-8-9 -

กรกฎาคม วันที ่20-21 วันที ่13-14 - -

สิงหาคม วันที ่24-25 วันที ่17-18 - -

กันยายน วันที ่28-29 วันที ่21-22 วันที่ 6-7-8 -

ตุลาคม วันที ่26-27 วันที ่19-20 - วันที่ 19-20

พฤศจิกายน วันที ่23-24 วันที ่16-17 - -

ธันวาคม วันที ่21-22 วันที ่14-15 - -

ราคาต่อทา่น

รวมภาษี

หลักสูตรเต็ม 2,900 บาท 

หลักสูตรทบทวน 1,900 บาท 

หลักสูตรเต็ม 4,500 บาท 

หลักสูตรทบทวน 1,900 บาท 

4,900 บาทตอ่ทา่น

ซือ้ 3 ทา่นลด 15%

*อตัราคา่อบรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามโปรโมชั่นและสทิธ์ิพิเศษฟรสีาํหรบัลกูคา้สญัญาบรกิารตามที่บรษัิทฯกาํหนด*

สาขา

อัตราค่าบรกิารอบรมแต่ละหลักสูตร :
รวมเอกสารอบรม วิทยากร อาหารกลางวนั อาหารว่าง และ ใบรบัรอง (Certificate)
กรุณานาํใบหกั ณ ทีจ่่าย 3% มาตดิต่อรับใบกาํกับภาษแีละใบเสรจ็ในวันทีอ่บรม

ยกเลิกการเข้าอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะน้ันจะต้องชาํระ 100%
ค่าอบรมเฉพาะหลักสูตร 6 ช่ัวโมงขึน้ไปสามารถนาํไปขอลดหย่อนภาษไีด้ 200%

พระราม 2 ศรีราชา

กรุณาชาํระเงนิสดหรือเช็คเงนิสดหรือโอนชาํระเงนิ ดังนี้ :
ในนาม บรษัิท โททลั เมคคานิค จาํกดั เลขท่ีบญัชี 591-1-00492-7
ธนาคารกสกิรไทย สาขาพนัทา้ยนรสงิห์ ประเภทกระแสรายวนั

ราคานีร้วม vat 7% แล้ว และ กรุณาหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% :
ในนาม บรษัิท โททลั เมคคานิค จาํกดั สาํนกังานใหญ่

เลขท่ีประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0745554001711
เลขท่ี 9/18 หมู่ 3 ตาํบลพนัทา้ยนรสงิห์ อาํเภอเมืองสมทุรสาคร

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ตดิต่อฝ่ายอบรม : 034-406-579-80 , 034-458-024
ส่งเอกสาร : contact@ttmcrane.com

กรุณาชาํระเงนิสดหรือเช็คเงนิสดหรือโอนชาํระเงนิ ดังนี้ :
ในนาม บรษัิท ไทรทนั เมคคานิค จาํกดั เลขท่ีบญัชี 989-1-00231-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาถนนอสัสมัชญั ศรีราชา ประเภทกระแสรายวนั

ราคานีร้วม vat 7% แล้ว และ กรุณาหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% :
ในนาม บรษัิท ไทรทนั เมคคานิค จาํกดั สาํนกังานใหญ่

เลขท่ีประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0205555020382
เลขท่ี 516 หมู่ 6 ตาํบลสรุศกัดิ์ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 20110
ตดิต่อฝ่ายอบรม : 038-339-265
ส่งเอกสาร : contact@ttmcrane.com

พระราม 2 ศรีราชา

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


ใบสมคัรเพ่ือลงทะเบียนเขา้อบรม

สาขาพระราม 2 สมทุรสาคร

สแกน QR CODE เพ่ือกรอกขอ้มลู

สาขาศรีราชา ชลบรุี

สแกน QR CODE เพ่ือกรอกขอ้มลู

เฉพาะกรณีไม่สะดวกกรอกขอ้มลูออนไลนผ์่าน QR Code
1. กรุณาใส่เครื่องหมายเลือกหลกัสตูรท่ีตอ้งการอบรม

( ) หลกัสตูรเตม็ ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวน ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (1 วนั)
( ) หลกัสตูรเทคนิคซอ่มบาํรุงป้ันจั่น (2 วนั)
( ) หลกัสตูรเตม็ รถ เรอื ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวนรถ เรือ ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (1 วนั)

( ) หลกัสตูรเตม็ ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวน ป้ันจั่นเหนือศีรษะ (1 วนั)
( ) หลกัสตูรเทคนิคซอ่มบาํรุงป้ันจั่น (2 วนั)
( ) หลกัสตูรเตม็ รถ เรอื ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (2 วนั)
( ) หลกัสตูรทบทวนรถ เรือ ป้ันจั่นเคล่ือนท่ี (1 วนั)

2.กรุณากรอกรายละเอียดผูป้ระสานงาน

ช่ือบรษัิท/บคุคล

ช่ือผูป้ระสานงาน แผนก/ตาํแหน่ง

เบอรโ์ทรตดิตอ่ อีเมลต์ดิตอ่

3.กรุณากรอกรายช่ือผูเ้ขา้อบรม

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ แผนก/ตาํแหน่ง ระบรุอบวนัท่ีเขา้อบรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

4.กรุณายืนยนัและตอบรบัการเขา้รว่มอบรม/ประชมุสมัมนาภายใน 7 วนัก่อนวนัอบรม

โดยส่งมายงัอีเมล ์contact@ttmcrane.com หรือ Fax. 034-458-025 (พระราม 2) Fax. 038-339-267 (ศรีราชา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาตดิตอ่ 034-406-579-80 , 034-458-024 , 038-339-265 หรือ 081-457-2707

mailto:contact@ttmcrane.com
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