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แบบตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นชนิดอยูกับที่ 
(Stationary Cranes) 

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

 
 ขาพเจา.........................................................................................................................อายุ...........................ป 
ที่อยูเลขที่.................ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ตําแหนง/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................โทรศัพท.......................................... 
สถานที่ทํางาน...........................................................................................................เลขที่........................................... 
ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง........................................ 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................โทรศัพท............................................... 
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
ประเภท...................................................เลขทะเบียน......................................ตั้งแต................................................... 
 
 
 ขาพเจาไดทําการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณปนจั่นของ.................................................................. 
โดย.......................................................................เจาของ/ผูจัดการ............................................................................... 
ที่อยูเลขที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน..................................ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท............................................ 
เมื่อวันที่.................................................................ขณะตรวจสอบปนจัน่ใชงานอยูที่................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจาไดทําการตรวจสอบปนจั่นและอุปกรณตามรายการตรวจสอบที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย พรอมทั้ง
ไดปรับปรุงแกไขสวนที่ชํารุดหรือบกพรองจนใชงานไดถูกตองปลอดภัย และขอรบัรองวาปนจัน่เครื่องนี้ใชงานได
อยางปลอดภยัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่วกับปนจั่น 
 
 
(ลงช่ือ).................................................................................        (ลงช่ือ)................................................................................. 
           (................................................................................)   (................................................................................) 
         วิศวกรผูตรวจสอบ      เจาของ/ผูจัดการ 
 
 
 

สําหรับเจาหนาท่ี 
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รายงานตรวจสอบสวนประกอบและอปุกรณของปนจั่นชนิดอยูกับที่ 
 

1. แบบปนจั่น    ปนจั่นหอสูง (Tower Crane) 
     ปนจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
     ปนจั่นขาสูง (Gantry Crane) 
     อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................ 
2. ผูผลิต     สรางโดย........................................................ประเทศ.............................................. 
     ตามมาตรฐาน............................................................................................................ 
     ออกแบบใหยกน้ําหนักไดสูงสุดที่ปลายแขนปนจั่น..............................ตัน (ยาวสุด) 
     ออกแบบใหยกน้ําหนักไดสั้นสุดที่ตนแขนปนจั่น.................................ตัน (สั้นสุด) 
3. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคูมือการใชงาน การประกอบ การทดสอบ การซอมบํารุงและการตรวจสอบ 
     มีมาพรอมกับปนจั่น 
     มี โดยวิศวกรรมกําหนดขึ้น 
     ไมมี 
4. สภาพโครงสราง 
    4.1 สภาพโครงสรางปนจั่น 
     เรียบรอย 
     แตก ชํารุด บอดเบี้ยว ตองแกไข 
    4.2 สภาพรอยเชื่อมตอ (Joints) 
     เรียบรอย 
     ชํารุดตองแกไข 
    4.3 สภาพของนอตและหมุดย้ํา 
     เรียบรอย 
     ชํารุดตองแกไข 
5. มีการตรวจปนจั่น 
    5.1 หลังประกอบเสร็จ   มี   ไมมี 
    5.2 หลังซอมสวนสําคัญ   มี   ไมมี 
    5.3 หลังเกิดอุบัติเหตุ   มี   ไมมี 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………(วิศวกรผูตรวจทดสอบ) 
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6. รอก กวานและตะขอยก 
    6.1 เสนผานศูนยกลางรอกปลายแขนปนจั่น....................................................................................................................................... 
    6.2 เสนผานศูนยกลางรอกของตะขอยก.............................................................................................................................................. 
    6.3 สภาพ กวานและตะขอยก 
    เรียบรอย 
    ชํารุดตองแกไข 
7. สภาพของสลัก ลูกปน เพลา เฟอง โรลเลอร (Rollers) 
    เรียบรอย 
    ชํารุดตองแกไข 
8. สภาพของเบรกและคลัทช 
     เรียบรอย 
     ชํารุดตองแกไข 
9. สภาพของลวดวิ่ง (Running Ropes) 
    9.1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง........................................................................................................สวนความปลอดภัย (Safety Factor) 
          เทากับ..................................................................................อายุการใชงาน..........................................ป 
    9.2 ในหนึ่งชวงเกลียวมีลวดขาดตั้งแต 3 เสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน 
    มี  ไมมี 
    9.3 มีลวดขาดตั้งแต 6 เสนขึ้นไปในหลายเกลียวรวมกัน 
    มี  ไมมี 
10. สภาพของลวดโยงยึด (Standing Ropes) 
      10.1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง.......................................................................สวนความปลอดภัย...................................................... 
              อายุการใชงาน.......................................ป 
      10.2 เสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดต้ังแตสองเสนขึ้นไป 
    มี  ไมมี 
11. ลวดว่ิง และ/หรือ สวดโยงยึด 
      11.1 เสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละ 5 ของเสนผานศูนยกลางเดิม 
    มี  ไมมี 
      11.2 ลวดเสนนอกสึกไปหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลาง 
    มี  ไมมี 
      11.3 ขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุดจนเปนเหตุใหการรับน้ําหนักเสีย 
    มี  ไมมี 
      11.4 ถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิทมากจนเห็นไดชัด 
    มี  ไมมี 
 
 
 

……………………………………………………………(วิศวกรผูตรวจทดสอบ) 
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12. สภาพของน้ํามันไฮโดรลิกและทอลม 
      12.1 มีการรั่วของน้ํามันและทอลมหรือขอตอ 
    มี  ไมมี 
      12.2 มีการบิดตัวอยางผิดปกติของทอน้ํามัน 
    มี  ไมมี 
      12.3 มีน้ํามันรั่วที่บริเวณขอตอที่ไมสามารถขันนอตใหหายรั่วได 
    มี  ไมมี 
      12.4 มีรอยสึกบริเวณเปลือกนอกของทอ 
    มี  ไมมี 
13. สภาพการสึกหรอของกลไกระบบควบคุม 
    เรียบรอย 
    ชํารุดตองแกไข 
14. สภาพการหลอลื่นโดยทั่วไป 
     เรียบรอย 
     บกพรองตองแกไข 
15. มีครอบปด (Guard) สวนที่หมุนได ที่อาจเปนอันตราย 
     มี   ไมมี 
16. การยึดโยงปนจั่นและน้ําหนักถวง (Counterweight) ใหมั่นคง 
     เรียบรอย 
     ชํารุดตองแกไข 
17. อุปกรณไฟฟา 
      17.1 สภาพแผงสวิตชไฟฟา รีเลยและอุปกรณอื่น 
     เรียบรอย 
     ชํารุดตองแกไข 
      17.2 สภาพมอเตอรไฟฟา 
     เรียบรอย 
     ชํารุดตองแกไข 
18. ความตึงของสายพานตัววี 
     ปกติ 
     ตองปรับ 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………(วิศวกรผูตรวจทดสอบ) 
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19. การทํางานของ Limit Switches ของ 
      19.1 ชุดตะขอยก 
      ถูกตองเรียบรอย 
      ตองปรับแตงใหม 
      19.2 ชุดลอเลื่อน 
      ถูกตองเรียบรอย 
      ตองปรับแตงใหม 
      19.3 มุมแขนปนจั่น (เฉพาะ Derricks) 
      ถูกตองเรียบรอย 
      ตองปรับแตงใหม 
      19.4 การเคลื่อนที่บนรางของปนจั่น 
      ถูกตองเรียบรอย 
      ตองปรับแตงใหม 
      19.5 ชุดพิกัดน้ําหนักยก 
      ถูกตองเรียบรอย 
      ตองปรับแตงใหม 
20. ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือมีรางลอเลื่อนอยู บนแขนมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองขางของราง 
      มี    ไมมี 
21. มีอุปกรณปองกันไมใหลอเลื่อนตกจากรางดานขาง 
      มี    ไมมี 
22. มีการดัดแปลงแกไขสวนหน่ึงสวนใดของปนจั่น 
      มี    ไมมี 
23. ปนจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร มีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตกใหแกลูกจางที่ทํางาน 
      มี    ไมมี 
24. มีการจัดทําพื้นและทางเดินบนปนจั่นเปนชนิดกันลื่น 
      มี    ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………(วิศวกรผูตรวจทดสอบ) 
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รายงานแกไข ซอมแซม ปรับแตง สิ่งชํารุดบกพรอง 
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