
 

 
 
 

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับรถปั้นจั่น และเรือปั้นจั่น(ปั้นจั่นชนิดเคล่ือนท่ี) 
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 

 
ข้าพเจ้า..................................................................................................................อายุ........................ป ี

ท่ีอยู่เลขท่ี.....................ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.......................... 
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์.................,,,,................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................เลขท่ี............................................ 
ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต............................................... จงัหวัด...............................................โทรศัพท์....................................... 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒                                 
และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ระดับ........................................................เลขทะเบียน........................................วันท่ีหมดอายุ................................ 

  ข้าพเจ้าได้ทําการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ปั้นจั่นท่ีใช้ในงาน     
  อุตสาหกรรม        ก่อสร้าง   อ่ืนๆ ระบุ.........................................................                         

ของนิติบุคคล..............................................................เจ้าของ/ผู้กระทําแทน............................................................ 
ท่ีอยู่เลขท่ี..............ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง............................... 
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................. 
เม่ือวันท่ี....................................................ขณะทดสอบป้ันจั่นใช้งานอยู่ท่ี................................................................ 
ชื่อผู้บังคับป้ันจั่น (๑).................................................................  ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

(๒).................................................................  ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

(๓).................................................................  ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

            ข้าพเจ้าได้ทําการทดสอบป้ันจั่นและอุปกรณ์ตามรายการทดสอบท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้
ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีชํารุดหรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย พร้อมท้ังมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบแล้ว                     

            จึงขอรับรองว่าปั้นจั่นเคร่ืองนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อท่ี ๕๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
(ลงชื่อ)..........................................................  (ลงชื่อ)....................................................... 
          (..........................................................)            (..........................................................) 
           วิศวกรผู้ทดสอบ            นายจ้าง/ผู้กระทําแทน 
 

 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

ปจ.๒ 



๒ 

รายการทดสอบป้ันจั่น 
 

๑. แบบปั้นจั่น   รถปั้นจั่นไฮดรอลิคล้อยาง    รถปั้นจั่นลอ้ตีนตะขาบ 
  เรือปั้นจั่น                     แบบอ่ืนๆ (ระบุ)................................. 

๒. ผู้ผลิต    สร้างโดย...................................................................ประเทศ.................................... 
  รุ่น.............................................ปท่ีีผลิต.....................ตามมาตรฐาน(ถ้ามี)................................ 

ผู้นําเข้า/ผู้จําหน่าย(ถ้ามี)...........................................................ท่ีอยู่......................................... 
..................................................................................................โทร.......................................... 

๓. ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)       ผู้ผลิตกําหนด   วิศวกรกําหนด 1 
  ท่ีแขนปั้นจั่นไกลสุด............ตัน    ท่ีแขนปั้นจั่นใกล้สุด................ตัน  
  ท่ีมุมองศามากสุด ..............ตัน    ท่ีมุมองศาน้อยสุด .................ตัน  
  อ่ืนๆ..................................ตัน 

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบํารุงและการตรวจสอบ 
  มีมาพร้อมกับปั้นจั่น   มีโดยวิศวกรกําหนดข้ึน 

๕. การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น 2      
  มี(ระบุ).....................   ไม่มี 

๖. โครงสร้างปั้นจั่น 
     ๖.๑  สภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น 3 

  เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
     ๖.๒  สภาพรอยเชื่อมต่อ  

  เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
    ๖.๓  สภาพของนอตสลักเกลียวยึดและหมุดยํ้า 

  เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
๗.  การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยนํ้าอื่นท่ีม่ันคง 4 

  เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
๘.  การติดต้ังน้ําหนักถ่วง (Counterweight) ท่ีม่ันคง  
    เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
๙.  ระบบต้นกําลัง  

๙.๑  สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต์ 
๙.๑.๑ ระบบหล่อลื่น 

  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
๙.๑.๒  ระบบเชื้อเพลงิ 

  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
๙.๑.๓  ระบบระบายความร้อน 

  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
๙.๑.๔  การติดต้ังม่ันคงแข็งแรง 

     เรียบร้อย     ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)......................................................... 
๙.๑.๕   ท่ีครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 

     เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)......................................................... 
 
 

……………………………………………..วิศวกรผู้ทดสอบ 

ปจ.๒ 



๓ 
๙.๒  ระบบส่งกําลัง ระบบตัดต่อกําลังและระบบเบรก  

๙.๒.๑  สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน  
    เรียบร้อย     ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 

๙.๒.๒  ระบบคลัตช์  
    เรียบร้อย     ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 

๙.๒.๓  ระบบเบรก 
     เรียบร้อย     ไม่เรียบร้อย  (ระบุ)........................................................ 
๑๐.  ครอบปิดหรือก้ัน (Guard) ส่วนท่ีหมุนรอบตัวเอง ส่วนท่ีเคลื่อนไหวได้ หรือส่วนท่ีอาจเป็นอันตราย 

    เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................. 
๑๑.  ระบบควบคุมการทํางานของปั้นจั่น  5 

๑๑.๑  สภาพของแผงควบคุม 
  เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................. 

๑๑.๒  สภาพกลไกท่ีใช้ควบคุม 
  เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................. 

๑๒. ระบบไฮดรอลิค และระบบลม (Pneumatic) 
 ๑๒.๑  สภาพของท่อน้ํามันและข้อต่อ 
   เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................... 
 ๑๒.๒  สภาพของท่อลมและข้อต่อ 
   เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................... 
๑๓.  ม้วนลวดสลิง รอกและตะขอ 

๑๓.๑  สภาพม้วนลวดสลิง   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 
           ๑๓.๒  มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาท่ีปั้นจั่นทํางานอย่างน้อย ๒ รอบ 
       เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย(ระบุ)................................................ 
  ๑๓.๓  อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง 

๑๓.๓.๑ รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า  ๑๘ : ๑       เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย(ระบุ)................... 
๑๓.๓.๒ รอกของตะขอไม่น้อยกว่า  ๑๖ : ๑               เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย(ระบุ)................... 
๑๓.๓.๓ รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่นอ้ยกว่า  ๑๕ : ๑         เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย(ระบุ)................... 

  ๑๓.๔  สภาพตะขอ 
๑๓.๔.๑ การบิดตัวของตะขอ            
    เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย(ระบุ)....................................... 
๑๓.๔.๒ การถ่างออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๕   
    เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ)....................................... 
๑๓.๔.๓ การสึกหรอท่ีท้องตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐       
    เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ)....................................... 
๑๓.๔.๔ ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว        
    เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ)....................................... 
๑๓.๔.๕ ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ          
   เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)....................................... 
๑๓.๔.๖ มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ                
   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ)....................................... 
 

……………………………………………..วิศวกรผู้ทดสอบ 

ปจ.๒ 



 

๔ 
 

๑๔.  สภาพของลวดสลิงเคลื่อนท่ี (Running Ropes) 
๑๔.๑  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง....................  ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.............  อายุการใช้งาน........ป ี
๑๔.๒  เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน ๓ เส้นในเกลียวเดียวกัน  หรือขาดไม่เกิน ๖ เส้นในหลายเกลียวรวมกัน 

    เรียบร้อย        ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................. 
๑๕.  สภาพของลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
 ๑๕.๑  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง....................  ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.............  อายุการใช้งาน........ป ี
 ๑๕.๒  เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว 

  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................. 
๑๖.  สภาพลวดสลิง 

๑๖.๑  ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 
  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................. 

๑๖.๒  ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด 
        เรียบร้อย        ไม่เรียบร้อย (ระบุ). .................................. 
 ๑๖.๓  เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 
    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................. 
 ๑๖.๔  ไม่ถูกความร้อนทําลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด 
    เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................. 

๑๖.๕  ไม่ถูกกัดกร่อนชํารุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
      เรียบร้อย         ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................... 
๑๗.  อุปกรณ์ป้องกันมิให้แนวแขนต่อเคล่ือนตกจากแนวเดิมเกิน ๕ องศา 
     เรียบร้อย         ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................... 
๑๘.  สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีปั้นจั่นทํางาน 

  เรียบร้อย         ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................                                                     
๑๙.  ป้ายบอกพิกัดน้ําหนักยกติดไว้ท่ีปั้นจั่น และรอกของตะขอ 

  เรียบร้อย         ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................... 
๒๐.  ตารางยกสิ่งของติดไว้ในบริเวณท่ีผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน 

  เรียบร้อย         ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................... 
๒๑. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับปั้นจั่นติดไว้ท่ีจุดหรือตําแหน่งท่ีลกูจ้าง    

ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน 
  เรียบร้อย        ไม่เรียบร้อย (ระบุ)..................................  

๒๒.  เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ท่ีห้องบังคับปั้นจั่น 
  เรียบร้อย        ไม่เรียบร้อย (ระบุ)..................................  

๒๓.  ระบบความปลอดภัย 6  
๒๓.๑ Anti-two block devices         เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๒๓.๒ Boom backstop devices     เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๒๓.๓ Swing radius warning devices    เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๒๓.๔ Boom Angle indicator     เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๒๓.๕ อ่ืนๆระบุ.................................      เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
 

…………………………………………..วิศวกรผู้ทดสอบ 

ปจ.๒ 



 

๕ 
 

๒๔.  ขายันพ้ืน (Outriggers) 7 
     เรียบร้อย     ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๒๕.  ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ํา หรือมาตรวัดระดับความเอียง)    

   เรียบร้อย           ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๒๖.  อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ 8 

น้ําหนักท่ีใช้ทดสอบการยก  ระบุ..........................................น้ําหนัก..............ตัน 
เคร่ืองมือวัดระบุ  ระบุ..........................................................  
การตรวจสอบแนวเชื่อม  ระบุ.............................................. 
อ่ืนๆระบุ.......................................................... 

๒๗.  การทดสอบการรับน้ําหนักปั้นจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี 
๒๗.๑  ปั้นจั่นใหม่  

ผลการทดสอบการรับน้ําหนัก ของพิกัดยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ท่ี 
    ๑ – ๑.๒๕ เท่า (ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน)               ผ่าน      ไม่ผ่าน 
    ๑ – ๑.๒๕ เท่า ทดสอบรับน้ําหนักเพ่ิมอีก ๕ ตัน (ขนาดมากกว่า ๒๐ - ๕๐ ตัน)    ผ่าน      ไม่ผ่าน 

๒๗.๒  ปั้นจั่นใชง้านแล้ว 
ผลการทดสอบการรับน้ําหนักท่ีใช้งานสงูสุด 9  โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ 
หรือท่ีวิศวกรกําหนด  

           ตามวาระทุก..........เดือน     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
           หลังการติดต้ังเสร็จ (กรณีย้ายท่ีต้ังใหม่)    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
           หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
           หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย    ผ่าน    ไม่ผ่าน 

๒๘.  น้ําหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน…………ตัน (ไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย) 
 

      
 

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง สิ่งชํารุดบกพร่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………..วิศวกรผู้ทดสอบ 
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๖ 

คําชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับปั้นจ่ัน(ชนิดเคลื่อนที่) 
 

1  วิศวกรต้องคํานวณหาขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
2  วิศวกรต้องคํานวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการดัดแปลงส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างท่ีมี

ผลต่อการรับน้ําหนัก 
3  โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนท่ีรับน้ําหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น  คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน 

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น  
4  ต้องมีเอกสารการรับรองการติดต้ังปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยนํ้าอย่างอ่ืน โดยผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
5  ให้มีการทดสอบความแม่นยําท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปน้ี ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก 
6  ระบบความปลอดภัย 

      Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน 
     Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทํามุมชันเกินพิกัด 

   Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด 

   Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก 

7  Outriggers หมายความรวมถึง แขนหรือขายืดท้ังชนิดรูปตัว H และ ตัว A  ขายัน สลักยึด แผ่นรอง     
และระบบไฮดรอลิค  

8 น้ําหนักท่ีใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ําหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ําหนักจําลอง  
เช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น   
                      เคร่ืองมือท่ีใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ  เช่น เวอร์เนียร์ 
คาลิปเปอร์ หรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีมีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร 

           การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา              
การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง  รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจําเป็นของ
ชิ้นงานอ่ืนๆ ระบุให้วิศวกรผู้ทดสอบ ระบุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

          9 กรณีปั้นจั่นท่ีใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ําหนักท่ี ๑.๒๕ เท่าของน้ําหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด
ยกอย่างปลอดภัยท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น 

 ตัวอย่างท่ี๑  ปั้นจั่นท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๖ X ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
 ๗.๕ ตัน ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ําหนักท่ี ๗.๕ ตัน 

 ตัวอย่างท่ี๒  ปั้นจั่นท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๙ X ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ําหนักท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ําหนักท่ี ๑๐ ตัน 

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง  
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
 

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูล ให้รายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนท่ีสุด ด้วยความถูกต้อง
เท่ียงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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