
ขาพเจา อายุ
ท่ีอยูเลขท่ี หมู ถนน ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต จังหวัด โทร.
สถานท่ีทํางาน       เลขท่ี
ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต จังหวัด โทร.
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเคร่ืองกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒และไมไดอยูระหวางถูกส่ัง
พักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ระดับ เลขทะเบียน            วันท่ีหมดอายุ

ขาพเจาไดทําการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณปนจั่นท่ีใชในงาน

1.
แบบ   ปจ.2

รายงานการตรวจสอบและการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณสําหรับรถปนจ่ัน และเรือปนจ่ัน

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ัน
(ปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่)

ขาพเจาไดทําการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณปนจั่นท่ีใชในงาน
อุตสาหกรรม กอสราง อ่ืนๆ ระบุ

ของนิติบุคคล เจาของ/ผูกระทําแทน
ท่ีอยูเลขท่ี หมู      ถนน ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต จังหวัด โทร.
เมื่อวันท่ี ขณะตรวจสอบปนจั่นใชงานอยูท่ี
ชื่อผูบังคับปนจั่น (1) ผานการอบรม(มีหลักฐานแสดง)ไมผานการอบรม
ชื่อผูบังคับปนจั่น (2) ผานการอบรม(มีหลักฐานแสดง)ไมผานการอบรม
ชื่อผูบังคับปนจั่น (3) ผานการอบรม(มีหลักฐานแสดง)ไมผานการอบรม

ขาพเจาไดทําการทดสอบปนจั่นและอุปกรณตามรายการทดสอบท่ีระบุไวในเอกสารแนบทาย และไดปรับปรุงแกไขสวนท่ี
ชํารุดหรือบกพรองจนใชงานไดถูกตองปลอดภัย พรอมท้ังมีการถายภาพของวิศวกรขณะทดสอบแลว
                              จึงขอรับรองวาปนจั่นเคร่ืองนี้ใชงานไดอยางปลอดภัยตามขอท่ี 50 แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2542

   ลงชื่อ
         (                                                  )

สําหรับเจาหนาที่

วิศวกรผูทดสอบ
(                                               )

  ลงชื่อ



1. แบบปนจั่น รถปนจั่นไฮดรอลิคลอยาง
รถปนจั่นลอ
เรือปนจั่น
แบบอ่ืน ๆ (ระบุ)

2. ผูผลิต สรางโดย ประเทศ
รุน                         ตามมาตรฐาน

3. ขนาดพิกัดยกอยางปลอดภัย (Safe Working Load) ผูผลิตกําหนด วิศวกรกําหนด
ท่ีแขนปนจั่นไกลสุด        ตัน ท่ีแขนปนจั่นใกลสุด         ตัน
ท่ีมุมองศามากสุด  ตัน ท่ีมุมองศานอยสุด                              ตัน

4. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคูมือการใชงาน  การประกอบ  การทดสอบ  การซอมบํารุงและการตรวจสอบ
มีมาพรอมกับปนจั่น มีโดยวิศวกรกําหนดขึ้น

5. การดัดแปลงแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น

2.
แบบ   ปจ.2

รายการทดสอบปนจ่ัน

5. การดัดแปลงแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น
มี (ระบุ) ไมมี

6. โครงสรางปนจั่น
6.1  สภาพโครงสรางหลักปนจั่น

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

     6.2 สภาพรอยเชื่อมตอ
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

     6.3 สภาพของนอตสลักเกลียวยึดและหมุดยํ้า
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

7. การยึดปนจั่นไวกับรถ เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอ่ืนท่ีมั่นคง
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

วิศวกรผูทดสอบวิศวกรผูทดสอบ



8. การติดต้ังน้ําหนักถวง (Counterweight) ท่ีมั่นคง
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

9. ระบบตนกําลัง
      9.1 สภาพและความพรอมของเคร่ืองยนต
             9.1.1 ระบบหลอลื่น

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
             9.1.2 ระบบเชื้อเพลิง

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
            9.1.3 ระบบระบายความรอน

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
            9.1.4 การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
            9.1.5 ท่ีครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสีย

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

3.
แบบ   ปจ.2

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
     9.2 ระบบสงกําลังระบบตัดตอกําลังและระบบเบรก
             9.2.1 สภาพของเพลา ขอตอเพลา เฟอง โซ สายพาน

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
             9.2.2 ระบบคลัตซ

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
             9.2.3 ระบบเบรก

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
10. ครอบปดหรือกั้น (Guard) สวนท่ีหมุนรอบตัวเอง สวนท่ีเคลื่อนไหวได หรือสวนท่ีอาจเปนอันตราย

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
11. ระบบควบคุมการทํางานของปนจั่น
        11.1 สภาพของแผงควบคุม เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
        11.2 สภาพกลไกท่ีใชควบคุม เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
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12. ระบบไฮดรอลิค และระบบลม (Pneumatic)
        12.1 สภาพของทอน้ํามันและขอตอ เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
        12.2 สภาพของทอลมและขอตอ เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
13. มวนลวดสลิง รอกและตะขอ
       13.1 สภาพมวนลวดสลิง เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
       13.2 มีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิง ตลอดเวลาท่ีปนจั่นทํางานอยางนอย 2 รอบ

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
       13.3 อัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกกับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิง
                 13.3.1 รอกปลายแขนปนจั่นไมนอยกวา 18 : 1 เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
                 13.3.2 รอกของตะขอไมนอยกวา 16 : 1 เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
                 13.3.3 รอกหลังแขนปนจั่นไมนอยกวา 15 : 1 เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
       13.4 สภาพตะขอ
                 13.4.1 การบิดตัวของตะขอ

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)

แบบ   ปจ.2
4.

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
                 13.4.2 การถางออกของปากตะขอตองนอยกวารอยละ 15

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
                 13.4.3 การสึกหรอท่ีทองตะขอตองนอยกวารอยละ 10

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
                 13.4.4 ตองไมมีสวนหนึ่งสวนใดของตะขอแตกหรือราว

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
                 13.4.5 ไมมีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
                 13.4.6 มีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
14 สภาพของลวดสลิงเคลื่อนท่ี (Running Ropes)
      14.1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง                   คาความปลอดภัย (Safety Factor) เทากับ                อายุการใชงาน               ป
      14.2 เสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดไมเกิน 3 เสนในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไมเกิน 6 เสนในหลายเกลียวรวมกัน

 เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)

                        วิศวกรผูทดสอบ                        วิศวกรผูทดสอบ



15. สภาพของลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)
       15.1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง   คาความปลอดภัย (Safety Factor) เทากับ         อายุการใชงาน              ป
       15.2 เสนลวดขาดตรงขอตอไมเกินสองเสนในหนึ่งชวงเกลียว

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
16. สภาพลวดสลิง
       16.1 ลวดเสนนอกสึกไปนอยกวาหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเดิม

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
       16.2 ไมมีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
       16.3 เสนผานศูนยกลางเล็กลงไมเกินรอยละ 5 ของเสนผานศูนยกลางเดิม

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
       16.4 ไมถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัด

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
       16.5 ไมถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน

5.
แบบ   ปจ.2

       16.5 ไมถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

17. อุปกรณปองกันมิใหแนวแขนตอเคลื่อนตกจากแนวเดิมเกิน 5 องศา
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

18. สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีปนจั่นทํางาน
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

19. ปายบอกพิกัดน้ําหนักยกติดไวท่ีปนจั่น และรอกของตะขอ
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

20. ตารางยกส่ิงของติดไวในบริเวณท่ีผูบังคับปนจั่นเห็นไดชัดเจน
เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

      ไดชัดเจน เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)
22. เคร่ืองดับเพลิงพรอมใชงานไดท่ีหองบังคับปนจั่น

เรียบรอย ไมเรียบรอย (ระบุ)

วิศวกรผูทดสอบ

21. รูปภาพการใชสัญญาณมือในการส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่นติดไวท่ีจุดหรือตําแหนงท่ีลูกจาง  ผูปฏิบัติงานเห็น

วิศวกรผูทดสอบ



23. ระบบความปลอดภัย
        23.1  Anti-two block devices เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
        23.2  Boom backstop devices เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
        23.3  Swing radius warning devices เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
        23.4  Boom Angle indicator เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
        23.5 อ่ืนๆ ระบุ
24. ขายันพ้ืน (Outriggers)

เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
25. ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ําหรือมาตรวัดระดับความเอียง)

เรียบรอย  ไมเรียบรอย (ระบุ)
26. อุปกรณหรือเคร่ืองมือท่ีใชในการทดสอบ

น้ําหนักท่ีใชทดสอบการยก ระบุ                                น้ําหนัก                ตัน
เคร่ืองมือวัด ระบุ

แบบ   ปจ.2
6.

เคร่ืองมือวัด ระบุ
การตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ
อ่ืนๆ ระบุ

27. การทดสอบการรับน้ําหนักปนจั่นในคร้ังนี้ เปนการทดสอบในกรณี
        27.1 ปนจั่นใหม

  ผลการทดสอบการรับน้ําหนัก ของพิกัดยกอยางปลอดภัย (Safe Working Load) ท่ี
 1 - 1.25 เทา (ขนาดไมเกิน 20 ตัน)  ผาน  ไมผาน
 1 - 1.25 เทา ทดสอบรับน้ําหนักเพ่ิมอีก 5 ตัน (ขนาดมากกวา 20 - 50 ตัน)  ผาน  ไมผาน

       27.2 ปนจั่นใชงานแลว
  ผลการทดสอบการรับน้ําหนักท่ีใชงานสูงสุดโดยไมเกินพิกัดยกอยางปลอดภัยท่ีผูผลิตออกแบบไวหรือท่ีวิศวกรกําหนด
 ตามวาระทุก                        เดือน  ผาน  ไมผาน
 หลังการติดต้ังเสร็จ (กรณียายท่ีต้ังใหม)  ผาน  ไมผาน
 หยุดการใชงานต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป  ผาน  ไมผาน
 หลังการซอมแซมท่ีมีผลตอความปลอดภัย  ผาน  ไมผาน

28. น้ําหนักยกท่ีอนุญาตใหใชงาน                ตัน (ไมเกินพิกัดยกอยางปลอดภัย)
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รายการแกไข ตรวจสอบ ปรับแตง สิ่งชํารุดบกพรอง

7.
แบบ   ปจ.2

วิศวกรผูทดสอบวิศวกรผูทดสอบ


