
Question 

นิยาม : ป้ันจัน่ คือเคร่ืองจักรทีใ่ช้ยกสิง่ของขึ้นลง
แนวด่ิงและเคลื่อนย้ายแขวนลอยตามแนวราบ

เครื่องตอกเสาเขม็ เรียกวา่ป้ันจัน่ ?

Answer

อ้างอิง : กฎกระทรวงแรงงานฯ เคร่ืองจักร ป้ันจัน่ หม้อนา ปี 2564

นิยาม : เครื่องตอกเสาเข็ม คือเคร่ืองจักรและ
ส่วนประกอบที่อาจแยกออกจากกันหรือรวมเป็นชุด
เดียวกันเพื่อใช้ในการตอกเสาเข็ม

อ้างอิง : กฎกระทรวงแรงงานฯ ในการทํางานเกีย่วกับงานกอ่สร้าง ปี 2564



Question 
หลักสูตรผู้ใช้งานป้ันจัน่ อบรมกี ่ชม. ? 

Answer

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการอบรม ผู้ปฎิบัติ
หน้าทีผู้่บังคับป้ันจัน่ ผู้ให้สัญญาณแกผู่้บังคับป้ันจัน่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้
ป้ันจัน่ และการอบรมทบทวนการทํางานเกีย่วกับป้ันจัน่ ปี 2554

หลักสตูรอบรม ป้ันจัน่อยูกั่บที ่Overhead 
Crane, Gantry Crane

ป้ันจัน่เคลื่อนที่ Mobile Crane, 
Ship Crane, Tower Crane

1. ผู้บงัคบัป้ันจัน่ 12 ชม. 18 ชม.

2. ผู้บงัคับป้ันจัน่ +ผู้ยึดเกาะวัสด+ุผู้ให้สัญญาณ 12 – 15 ชม. 18 – 21 ชม.

3. ผู้บงัคับป้ันจัน่ +ผู้ยึดเกาะวัสดุ + ผู้ให้สัญญาณ + 
ผู้ควบคุมการใช้

15 – 18 ชม. 21 – 24 ชม.

4. อบรมทบทวน 3 ชม. (ทุก 2 ปี) 3 ชม. (ทกุ 2 ปี)



Question 
พนักงานอบรมป้ันจั่นในหลักสูตรหลักไปแล้ว (ผู้
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่นขั้นตา 12 ชม.) แต่ไม่ได้
อบรมทบทวน ภายใน 2 ปี ต้องอบรมใหม่หมดเลย
หรือไม่

Answer

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการอบรม ผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับ
ป้ันจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจัน่ และการอบรมทบทวน
การทํางานเกี่ยวกับป้ันจัน่ ปี 2554

ไมจ่ําเป็น เพราะกฎกระทรวงฯ หรือประกาศกรม
สวัสดิฯ ไมไ่ด้กําหนดเรื่องนี้เอาไว้



Question 
วิทยากรป้ันจัน่ต้องขึ้นทะเบียน กับหนว่ยงานใด 
และต้องใสเ่ลขทะเบียนวิทยากรในใบเซอร ์?

Answer

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการอบรม ผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ให้
สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น ปี 
2554 หมวด 3 คุณสมบตัิวทิยากรฝึกอบรม

ยังไม่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนวิทยากรฝึกอบรมป้ันจั่นกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกฎกระทรวงฯ ยังไม่ได้
กําหนดให้ขึ้นทะเบียนด้วย เพราะฉะนั้นเลขทะเบียนวิทยากรที่
ออกโดยกรมสวัสดิฯ ก็ยังไมม่เีช่นกัน



Question 
วิทยากรป้ันจัน่ต้องผา่นการอบรมหลกัสูตรวิทยากรป้ันจัน่

จากสมาคมฯ ?

Answer

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑว์ิธีการอบรม ผู้ปฎิบัติหน้าทีผู้่บังคับป้ันจัน่ ผู้ให้สัญญาณแกผู้่บังคับป้ันจัน่ ผู้ยึดเกาะ
วัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจัน่ และการอบรมทบทวนการทาํงานเกีย่วกับป้ันจัน่ ปี 2554 หมวด 3 คุณสมบัติวิทยากรฝึกอบรม

ไมจ่ําเป็น เพราะวิทยากรฝึกอบรมป้ันจัน่ขอแคเ่พียงมี
คุณสมบัติอยา่งหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปน้ี

1. ไมต่าว่า ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล และ ประสบการณ์ ≥ 1 ปี
2. ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือเทียบเทา่, ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล

โรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า หรือ จป.วิชาชีพ
ซึ่งมีประสบการณท์ํางานเกี่ยวกับป้ันจัน่ ≥ 3 ปี หรือ มีประสบการณใ์น
หัวข้อบรรยาย ≥ 3 ปี

3.  ช่างชาํนาญการ มีประสบการณท์ํางานและหัวข้อบรรยาย ≥ 5 ปี
4. เจ้าหน้าทีข่องรัฐ มีประสบการณใ์นหัวข้อบรรยาย ≥ 1 ปี



Question 
ใบเซอรอ์บรมผู้ปฎิบัติงานป้ันจัน่ต้องสง่

กรมสวัสดิฯ ?

Answer

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการอบรม ผู้ปฎิบัติ
หน้าทีผู้่บังคับป้ันจัน่ ผู้ให้สัญญาณแกผู่้บังคับป้ันจัน่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจัน่ 
และการอบรมทบทวนการทาํงานเกี่ยวกับป้ันจัน่ ปี 2554 หมวด 3 คุณสมบัติวทิยากรฝึกอบรม

ไมจ่ําเป็น เพราะในประกาศกําหนดเพียงแคเ่ก็บไว้ให้พนกังาน
แรงงานตรวจสอบเทา่นัน้



Question 
สามารถจัดอบรมป้ันจัน่ภายในกันเองได้

หรือไม ่หรือต้องจ้างวิทยากรภายนอกเทา่นัน้?

Answer

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการอบรม ผู้ปฎิบัติ
หน้าทีผู้่บังคับป้ันจัน่ ผู้ให้สัญญาณแกผู่้บังคับป้ันจัน่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจัน่ 
และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับป้ันจัน่ ปี 2554

สามารถจัดอบรมภายในกันเองได้แต่ต้องมีเงื่อนไขคือ
1. วิทยากรต้องมีคณุสมบัติตามประกาศฯ ปี 54
2. เน้ือหาอบรม –ชัว่โมงอบรม ต้องครบถ้วน และแจ้งอบรมล่วงหน้า

อยา่งน้อย 7 วัน
3. ต้องมีการสอบภาคทฤษฎี-ปฎิบัติ วัดผลไม่น้อยกว่า 60% และ

ออกใบเซอร์ผู้ผา่นการอบรม



Question 
บริษัท หรือ ศูนยฝึ์กอบรมทีจ่ัดอบรมป้ันจัน่

ต้องขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิฯ หรือที่อื่นหรือไม ่?

Answer
ไมมี่การกําหนดให้ขึ้นทะเบียนกับที่ใด
เลย เพื่อให้สามารถทําการฝึกอบรม
ป้ันจั่นได้ สรุปคือ ถึงแม้ไม่มีการขึ้น
ทะเบียนจากที่ใดก็สามารถจัดการ
ฝึกอบรมได้

อ้างอิง : กฎกระทรวงแรงงานฯ เคร่ืองจักร ป้ันจัน่ หม้อนา ปี 2564



Question 
ผู้ทําการ “ทดสอบ”  ป้ันจัน่เป็นใคร และ 

ต้องขึ้นทะเบียนหรอืไม ่?

Answer
การทดสอบป้ันจั่น ตามรอบประจําปี ต้องทําโดย วิศวกร
เคร่ืองกลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 11

อ้างอิง : กฎกระทรวงแรงงานฯ เคร่ืองจักร ป้ันจัน่ หม้อนา ปี 2564



Question 

Answer
แบบฟอร์มการตรวจทดสอบป้ันจั่น
โดยวิศวกร 

ปจ.1 คือ แบบตรวจสําหรับป้ันจัน่อยูกั่บที่
ปจ.2 คือ แบบตรวจสําหรับป้ันจัน่เคล่ือนที่

คืออะไร ?



Question 
วิศวกรตรวจเครน (ทดสอบ) ป้ันจัน่ ไม่

ต้องไปตรวจด้วยตัวเองได้หรือไม ่?

Answer
ต้องไปด้วยตนเอง เพราะตามแบบการตรวจ
เครน ปจ.1 (ป้ันจั่นอยู่กับที่ )  หรือ ปจ.2(
ป้ันจั่นเคล่ือนที่) วิศวกรผู้ตรวจต้องถ่ายรูปกับ
ป้ันจั่นขณะทําการทดสอบ แนบไปในรายงาน
ด้วย  รายงานตรวจถึงจะถือวา่สมบูรณ์

อ้างอิง : แบบฟอร์มการตรวจ ปจ.1 และ ปจ.2 ทีอ่อกโดยกรมสวัสดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน และจรรยาบัณของวิศวกร



Question 
สมมติรถเครน 50 ตนั จะเอาไปยกของ 10 ตัน 

ทดสอบด้วยนาหนัก 5 ตันถูกต้องหรือไม ่?

Answer
ไม่ถูกต้อง เพราะต้องทดสอบด้วยนาหนัก 1.25 เท่าของ
นาหนักที่ยกจริง แต่ไม่เกินพิกัดที่ ผู้ผลิตกําหนด (สําหรับ
ป้ันจัน่ใช้งานแล้ว)

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
สว่นประกอบและอุปกรณป้ั์นจั่น ปี 2554



Question 
รถบรรทุกตดิป้ันจัน่ (รถเฮีย๊บ) คนขับต้อง

อบรมผู้ปฎิบตัิงานกับป้ันจัน่หรือไม่

Answer
ต้องอบรม ถ้าเป็นรถป้ันจั่น หรือป้ันจัน่แบบอื่นๆ ที่มีพิกัดยก
ตัง้แต ่1 ตันเป็นต้นไปต้องมีการอบรม

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
สว่นประกอบและอุปกรณป้ั์นจั่น ปี 2554



Question 
ถ้ามีการใช้งานรอกมอืสาว รอกโยก ต้องมี

การตรวจโดยวิศวกรหรือไม ่?

Answer

รอกโยก(Chain Lever Hoist) รอกมือสาว(Manual Hoist) 
หรือรอกหางปลา ขนาดพิกัดยก 1 ตันขึ้นไปต้องทดสอบโดย
วิศวกรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

อ้างอิง : กฎกระทรวงแรงงานฯ เคร่ืองจักร ป้ันจัน่ หม้อนา ปี 2564



Question 
ผู้ปฏิบัติงานกับลิฟตข์นสง่วัสดตุ้องผา่น

การอบรมหลักสูตรตามกฎหมายหรือไม ่?

Answer
ไม่มีกฎกระทรวงข้องใดที่ระบุว่า ผู้
ปฎิบัติงานกับลิฟต์ขนส่งวัสดุต้องผ่าน
การอบรม

อ้างอิง : กฎกระทรวงแรงงานฯ เคร่ืองจักร ป้ันจัน่ หม้อนา ปี 2564



ช่องทางการจําหน่าย 

ช่องทางการชําระเงิน 

LINE SHOPPING

พิมพ์ 4 สี ทังเล่มเนือหา 45 หน้า 



ตัวอย่างในหนังสือ 



ตัวอย่างใน
หนังสือ 



ตัวอย่างใน
หนังสือ 



ตัวอย่างใน
หนังสือ 



ตัวอย่างใน
หนังสือ 



ตัวอย่างใน
หนังสือ 



สนใจหนังสือสรุปกฎกระทรวง

Line : @cranepro
โทร : 089-870-9778
คุณเจนจิรา
Email : janejira.c@craneprofessional.in.th

ติดตอ่เรา


