CR5/ P1

รหัส CR5 หลักสู ตรการฝึ กอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้ สัญญาณแก่ ผ้ ูบังคับปั้นจั่น ผู้ยดึ เกาะวัสดุ
ผู้ควบคุมการใช้ ป้ ันจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสู ง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับทีช่ นิดอื่น
หลักสู ตรการฝึ กอบรมตามกฎหมาย 3 หลักสู ตร
ทฤษฎี
หลักสู ตรที่ 1 การฝึ กอบรมผูบ้ งั คับปั้ นจัน่ ชนิ ดปั้นจัน่ เหนื อศีรษะ ปั้นจัน่ ขาสู ง และปั้นจัน่ ชนิดอยูก่ บั ที่ชนิดอื่น
9 ชม.
หลักสู ตรที่ 2 การฝึ กอบรมผูใ้ ห้สัญญาณแก่ผบู้ งั คับปั้นจัน่ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ
9 ชม.
หลักสู ตรที่ 3 การฝึ กอบรมผูค้ วบคุมการใช้ป้ ั นจัน่
9 ชม.
วันที่ 1
07.45-08.00 ลงทะเบียน
08.00-08.30 ทดสอบก่อนการอบรม
08.30-16.00 (1.1) ความรู ้พ้ืนฐาน
08.30-09.30 (1) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้ นจัน่ และหม้อน้ า พ.ศ. 2552
09.30-10.30 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
10.30-10.45 พักเช้า
10.45-11.45 (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับปั้ นจัน่ และชนิ ดของปั้นจัน่
11.45-12.00 (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
12.00-13.00 พักทานอาหาร
13.00-13.45 (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (ต่อ)
13.45-14.45 (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับปั้ นจัน่ ผูใ้ ห้สัญญาณแก่ผบู้ งั คับปั้นจัน่
14.45-15.00 พักบ่าย
15.00-16.00 (6) ความปลอดภัยในการทางาน สาเหตุและกรณี ศึกษาการเกิดอุบตั ิเหตุของปั้นจัน่
16.00-16.30 (1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น [ผูบ้ งั คับ]
16.30-17.00 (1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch [ผูบ้ งั คับ]
วันที่ 2
08.00-08.15 ลงทะเบียน
08.15-09.00 (1.4) การใช้สัญญาณมือ [ผูบ้ งั คับ] (1.2) [ผูใ้ ห้สัญญาณ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ] (1.2) [ผูค้ วบคุม]
09.00-10.00 (1.3) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก (1.3) [ผูใ้ ห้สัญญาณ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ]
10.00-10.30 (1.5) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่ อนย้าย [ผูบ้ งั คับ] (1.4) [ผูใ้ ห้สัญญาณ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ] (1.3) [ผูค้ วบคุม]
10.30-10.45 พักเช้า
10.45-11.15 (1.5) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่ อนย้าย (ต่อ) [ผูบ้ งั คับ] (1.4) [ผูใ้ ห้สัญญาณ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ] (1.3) [ผูค้ วบคุม]
11.15-12.00 (1.6) การประเมินน้ าหนักสิ่ งของ [ผูบ้ งั คับ] (1.5) [ผูใ้ ห้สัญญาณ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ] (1.4) [ผูค้ วบคุม]
12.00-13.00 พักทานอาหาร
13.00-13.45 (1.7) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบารุ งรักษาตามระยะเวลา [ผูบ้ งั คับ]
13.45-16.45 (2) การทดสอบภาคปฏิบตั ิเสมือนจริ ง ซึ่ งต้องมีการทดสอบเกี่ ยวกับการวางแผนการยกอย่างปลอดภัย
และพิจารณาพิกดั น้ าหนักที่จะทาการยกโดยกาหนดลักษณะรู ปร่ าง วัสดุของสิ่ งของที่จะยก
(หลักสู ตรผู้ควบคุมการใช้ ป้ ันจั่น)
16.45-17.00 ทดสอบหลังอบรม
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รหัส C5 หลักสู ตรการฝึ กอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้ สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยดึ เกาะวัสดุ
ผู้ควบคุมการใช้ ป้ ันจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสู ง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับทีช่ นิดอื่น (ต่ อ)
วันที่ 3
08.30-08.45 ลงทะเบียน
08.45-12.00 (2) การทดสอบภาคปฏิบตั ิเสมือนจริ งซึ่ งต้องมีการทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่ งของตามเส้นทางที่กาหนดอย่าง
3 ชม.
ถูกต้องและปลอดภัย (หลักสู ตรผู้บังคับปั้นจั่น)
12.00-13.00 พักทานอาหาร
13.00-16.15 (2) การทดสอบภาคปฏิบตั ิเสมือนจริ งซึ่ งต้องมีการทดสอบเกี่ ยวกับการให้สัญญาณ การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่าง
3 ชม.
ถูกต้องและปลอดภัย (หลักสู ตรผู้ให้ สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยดึ เกาะวัสดุ)
16.15-16.45 เฉลยแบบทดสอบ / มอบวุฒิบตั รสาหรับผูท้ ี่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
30 นาที
หมายเหตุ 1. สาหรับผู้ทไี่ ม่ ผ่านเกณฑ์ วิทยากรจะให้ ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติซ้าในระหว่างทีท่ าการทดสอบ
ในหลักสู ตรนั้นๆ
2. ผู้เข้ ารับการอบรมจะต้ องมีคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 60 จึงจะได้ รับวุฒิบัตร
3. เรียนครบทั้ง 3 วันจะได้ รับวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสู ตร
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