
 

ขอเชิญเข้าร่วม : การแข่งขัน ผู้ยดึเกาะวสัดุ และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถป้ันจ่ัน 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวนัออก จังหวัดระยอง 

วนัศุกร์ที ่24 พฤษภาคม 2562 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
- เป็นผูป้ฏิบติังานในการใหส้ัญญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่มาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

- มีใบรับรองการท างาน หรือใบรับรองการผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตร “ ผูย้ดึเกาะวสัดุ และผูใ้หส้ัญญาณแก่ผู ้ 
  บงัคบัรถป้ันจัน่ ” 
แนวคิด 

ปัจจุบนัอุบติัเหตุเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัป้ันจัน่เกิดข้ึนบ่อย และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัจจุบัน “ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้ ังคับป้ันจัน่” มีความส าคัญเป็นอย่างมากในงานก่อสร้างและงาน
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้และทกัษะในการท างานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อบุคคลสาธารณะ
เพื่อพฒันาและยกระดบัผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ใหมี้ความรู้และเทคนิคท่ีจะน าไปใชใ้นการให้สัญญาณใน
การยกเคล่ือนยา้ยวสัดุโดยมุ่งเนน้การใชร้หสัสัญญาณมือตามประกาศกระทรวงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า เพื่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและยงัเป็นต้นแบบในการน าไปใช้ในสถานประกอบการอ่ืนๆเพื่อความ
ปลอดภยั 

เง่ือนไข/กติกา 

1. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเขา้รับการทบทวนความรู้ก่อนท าการแข่งขนั(วนัเวลาจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) 

2. ผูเ้ขา้แข่งขนั สามารถสมคัรในนามบริษทั หรือในนามบุคคลก็ได ้ทีมละ 2 คน 

3. ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล นกหวดี เส้ือสะทอ้นแสง 

4. ใชร้หสัสัญญาณมือตามมาตรฐานท่ีประกาศกระทรวงก าหนด 

5. การแข่งขนัแบ่งเป็น 5 สถานี 

1) สถานีอ่านขอ้ความสามารถการใชง้าน 

2) สถานีอ่านตารางขอ้ความสามารถของรถป้ันจัน่ 

3) สถานีผกูรัดวสัดุ 

4) สถานียดึเกาะวสัดุ 

5) สถานีการใชร้หสัสัญญาณมือ 

6. ยกเคล่ือนยา้ยวสัดุตามเส้นทางท่ีก าหนด ภายในเวลาท่ีก าหนด 

7. ปฏิบติัตามขั้นตอนงานยกและใชร้หสัสัญญาณมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. ปฏิบติัตามขั้นตอนขณะเคล่ือนยา้ยวสัดุและใชร้หสัสัญญาณมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. ปฏิบติัตามขั้นตอนการวางวสัดุและใชร้หสัสัญญาณมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

10. ทีมท่ีท าคะแนนสูงสุด สามอบัดบัแรก 



 

 
สถานทีจั่ดการแข่งขัน 

- บริเวณลานกิจกรรม โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี จงัหวดัระยอง ในวนัศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  

เวลา 09.30 - 15.30 น. 

- ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งลงทะเบียนรายงานตวัภายในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหนา้ห้อง สร้อยทอง 2  

และเขา้ร่วมพิธีเปิดงาน 

 หลกัเกณฑ์การตัดสิน 

1. การสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั     10 คะแนน 

2. ความชดัเจนการใชร้หสัสัญญาณมือตามกฎกระทรวง     10 คะแนน 

3. การใชน้กหวดีสั่งการ และควบคุมจงัหวะการเคล่ือนยา้ยวสัดุ    10 คะแนน 

4. การยนืต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานและการใชเ้ชือกควบคุมทิศทางวสัดุ   10 คะแนน 

5. การปฏิบติัตามขั้นตอนงานยกเคล่ือนยา้ยและวางวสัดุข้ึนจากต าแหน่ง   20 คะแนน 

6. การอ่านค่าขอ้ความสามารถของอุปกรณ์ช่วยยก     20 คะแนน 

7. การยดึเกาะคลอ้งเก่ียววสัดุและจดัอุปกรณ์เขา้ต าแหน่ง     10 คะแนน 

8. ความรู้เก่ียวกบัป้ันจัน่การอ่านตารางขีดความสามารถป้ันจัน่    10 คะแนน 

9. เกณฑก์ารตดัสินตามล าดบัผลคะแนนสูงสุด และเวลาท่ีดีท่ีสุด 

รางวลั 
1. รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมโล่รางวลั ใบประกาศเกียรติคุณ  

และของท่ีระลึก 

2. รางวลัรองชนะเลิศ จ านวน 2 รางวลั เงินรางวลั 1,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  

และของท่ีระลึก 

3. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีมีผลประเมินไม่นอ้ยกวา่ 80 คะแนน จะไดรั้บใบประกาศรับรอง 

ก าหนดการรับสมัคร 
สมคัรท่ีท าการสมาคมความปลอดภยัในการท างาน จงัหวดัระยอง 
หรือท่ีแฟกซ์038-691-853 E-mail:rsc_safety@hotmail.com;batzmom@gmail.com; 
rsatraining_87@hotmail.com 

หมดเขตรับสมคัรวนัที ่ 17 พฤษภาคม 2562 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมที่ 
คุณสุรศกัด์ิ มือถือ 081-830-1326 คุณอรวรรณ โทรศพัท ์038-691-852 มือถือ 086-151-9257  
โทรสาร 038-691-853 
E-mail: rsc_safety@hotmail.com;batzmom@gmail.com; rsatraining_87@hotmail.com 
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ใบสมคัร การแข่งขนั ผู้ยดึเกาะวสัดุ และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคบัรถป้ันจั่น 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามยัภาคตะวนัออก   จังหวดัระยอง 

 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................................................................................. 

ท่ีอยู ่................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท ์................................. E-MAIL ………………….………….………..….. 

ช่ือทีม…………… ........................................................... …………………………….………….……..….. 

ช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  1. …………… ......................................... …………………………….………….……..….. 

                          2. …………… ......................................... …………………………….………….……..….. 

                          3. …………… ......................................... …………………………….………….……..….. 

                          4. …………… ......................................... …………………………….………….……..….. 

                          5. …………… ......................................... …………………………….………….……..….. 

                          6. …………… ......................................... …………………………….………….……..….. 

ช่ือผูป้ระสานงาน…………… ..........................................(โดยผูจ้ดัสามารถติดต่อประสานงานไดต้ลอดเวลา)   

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี………………………….……..E-MAIL ………………….........................…………..….. 

มีความประสงค ์การแข่งขนั ผูย้ดึเกาะวสัดุ และผูใ้หส้ัญญาณแก่ผูบ้งัคบัรถป้ันจัน่ ในงานความปลอดภยัและ 

อาชีวอนามยัภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง 
  
 ลงช่ือ..............................................................ผูรั้บรอง 
 ต าแหน่ง....................................................... 
 วนัท่ี .............................................................. 
ส่งใบสมัครได้ที่ 
 สมคัรท่ีท าการสมาคมความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัระยอง 
 หรือแฟกซ์  038-691-853   

E-mail : rsc_safety@hotmail.com   ; rsatraining_87@hotmail.com 
หมายเหตุ  

 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ประชุมช้ีแจงกติกาการแข่งขนั ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี จงัหวดัระยอง  
  เวลา 17.00 น. 
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