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เอกสารตรวจรับรองความปลอดภยัของปั5นจั7นชนิดอยู่กบัที7 (ปจ.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปั5นจั7นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) พกิดั 3 ตนั 

บริษทั                               จาํกดั 

ตรวจสอบเมื7อ  29 มนีาคม  2564 
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รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับปั7นจั9นเหนือศีรษะ ปั7นจั9นหอสูงและปั7นจั9นขาสูง (ปั7นจั9นชนิดอยู่กบัที9) 

ตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื9อง หลกัเกณฑ์และวธีิการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั7นจั9น 

ขา้พเจา้                                                                                                                                                           อาย ุ                                ปี 

ที-อยูเ่ลขที-                      หมู่               ตรอก/ซอย                          ถนน                                   ตาํบล/แขวง                                           .. 

อาํเภอ/เขต                                               จงัหวดั                                      โทรศพัท ์                                                                             .. 

สถานที'ทาํงาน.          บรษิทั เอน็จเินียซอฟ์ จาํกดั        เลขที'     98/16.   หมูท่ี' 8   ตรอก/ซอย.         -      ถนน    เชยีงราก

ตาํบล/แขวง     คลองหนึ'ง  อาํเภอ/เขต      คลองหลวง.     จงัหวดั        ปทมุธานี    . โทรศพัท ์          02-010-3522             .   

ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาเครื-องกล ตามพระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542 และไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั-ง

พกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพกิถอนใบอนุญาต 

ระดบั                                              เลขทะเบียน                                                       วนัที-หมดอาย ุ                                                     . 

ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ปัN นจั-นที-ใชใ้นงาน 

Rอุตสาหกรรม                             *ก่อสร้าง                      *อื-นๆ ระบุ                                                             .

ของนิติบุคคล                                                เจา้ของ/ผูก้ระทาํแทน                                                                 .                                                                 

ที-อยูเ่ลขที-               หมู่ที-          ซอย                              ถนน                ตาํบล/แขวง                       .  

อาํเภอ/เขต                                                    จงัหวดั                                                 โทรศพัท ์                                                            .                                                          

เมื-อวนัที-                                                       ขณะทดสอบปัN นจั-นใชง้านอยูที่-                                    . 

ชื#อผู้บังคบัปั-นจั#น 

 (1)                                               *ผา่นการอบรม(มีหลกัฐานแสดง) * ไม่ผา่นการอบรม 

 (2)                                               * ผา่นการอบรม(มีหลกัฐานแสดง) *ไม่ผา่นการอบรม 

 (3)                                               * ผา่นการอบรม(มีหลกัฐานแสดง) *ไม่ผา่นการอบรม 
                 

 ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบปัN นจั-นและอุปกรณ์ตามรายการทดสอบที-ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยและไดป้รับปรุงแกไ้ขส่วนที-

ชาํรุดหรือบกพร่องจนใชง้านไดถู้กตอ้งปลอดภยั พร้อมทัNงมีการถ่ายภาพของวศิวกรขณะทดสอบแลว้จึงขอรับรองวา่ปัN นจั-นเครื-องนีN ใช้

งานไดอ้ยา่งปลอดภยัตามขอ้ที- 50 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี-ยวกบัเครื-องจกัร ปัN นจั-น และหมอ้นํNา พ.ศ. 2552 

 

(ลงชื-อ)..........................................................                (ลงชื-อ)....................................................... 

           (                                                         ) 

                                            วศิวกรผู้ทดสอบ                    นายจ้าง/ผู้กระทาํแทน 

สําหรับเจ้าหน้าที# 
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รายการทดสอบปั7นจั9น 
 

1. แบบปั-นจั#น       * ปัN นจั-นหอสูง (Tower Crane)             RปัN นจั-นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 

                      * ปัN นจั-นขาสูง (Gantry Crane)           * รอก (Hoist) 

                      * อื-น ๆ (ระบุ)                                        . 

2. ผู้ผลติ        สร้างโดย          MITSUBICHI ELECTRIC.                  ประเทศ                JAPAN                        . 

                 ยี-หอ้/รุ่น     - ปีที-ผลิต       -         ตามมาตรฐาน(ถา้มี)              -               .     

              ผูน้าํเขา้/ผูจ้าํหน่าย(ถา้มี)                  THAM MACHINE                        ที-อยู ่            -               .                                                    

    โทร            -                   . 

3. ขนาดพกิดัยกอย่างปลอดภยั (Safe Working Load)          Rผูผ้ลิตกาํหนด             *วศิวกรกาํหนด 

                     * ที-แขนปัN นจั-นไกลสุด                               ตนั       *ที-แขนปัN นจั-นใกลสุ้ด               ตนั 

                     Rที-ปัN นจั-น (ขาสูง, เหนือศีรษะ, รอก)    3   ตนั    *อื-นๆ                                      ตนั 

4. รายละเอยีดคุณลกัษณะ(Specification) และคู่มือการใช้ การประกอบการทดสอบการซ่อมบํารุงและการตรวจสอบ 

                     Rมีมาพร้อมกบัปัN นจั-น                          *มีโดยวศิวกรกาํหนดขึNน 

5. การดดัแปลงแก้ไขส่วนหนึ#งส่วนใดของปั-นจั#น 

                     * มี(ระบุ)               -                       .            Rไม่มี 

6. โครงสร้างปั-นจั#น 

          6.1 สภาพโครงสร้างหลกัปัN นจั-น 

                  R เรียบร้อย                                        * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                 . 

          6.2 สภาพรอยเชื-อมต่อ  

                  R เรียบร้อย                                        *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                 . 

          6.3 สภาพของน็อต สลกัเกลียวยดึและหมุดย ํNา 

                  Rเรียบร้อย                                         *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             .  

7. การตดิตั-งปั-นจั#นบนฐานที#มั#นคง 

                  Rเรียบร้อย                                           *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                 . 

8. การตดิตั-งนํ-าหนักถ่วง (Counterweight) ที#มั#นคง(ไม่เกี'ยวข้อง)  

                  *เรียบร้อย                                           * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                 . 

9. ระบบต้นกาํลงั 

         9.1 สภาพและความพร้อมของเครื-องยนต ์(ไม่เกี'ยวข้อง) 

              9.1.1 ระบบหล่อลื-น 

                 * เรียบร้อย                                            *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                 . 
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            9.1.2 ระบบเชืNอเพลิง 

                 * เรียบร้อย                                            * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                .. 

            9.1.3 ระบบระบายความร้อน 

                 * เรียบร้อย                                            *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                .. 

            9.1.4 การติดตัNงมั-นคงแขง็แรง 

                 * เรียบร้อย                                            *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                . 

            9.1.5 ที-ครอบปิดหรือฉนวนหุม้ท่อไอเสีย 

                 *เรียบร้อย                                            * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                .. 

     9.2 มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า 

         9.2.1 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

              Rเรียบร้อย                                            * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                     

         9.2.2 การติดตัNงมั-นคงแขง็แรง 

              R เรียบร้อย                                            *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                              .. 

         9.2.3 สภาพแผงหรือสวติชไ์ฟฟ้า รีเลยแ์ละอุปกรณ์อื-น  

              *เรียบร้อย                                          Rไม่เรียบร้อย (ระบุ) ไม่มีการต่อสายกราวด ์  

     9.3 ระบบส่งกาํลงั ระบบตดัต่อกาํลงัและระบบเบรก 

         9.3.1 สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน 

              Rเรียบร้อย                                       *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                              .. 

         9.3.2 ระบบคลตัช ์

              *เรียบร้อย                                        *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                              .. 

          9.3.3 ระบบเบรก 

              Rเรียบร้อย                                          *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                           .                                                      

10. ครอบปิดหรือกั-น (Guard) ส่วนที#หมุน ส่วนที#เคลื#อนไหวได้ หรือส่วนที#อาจเป็นอนัตราย 

              Rเรียบร้อย                                         *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                              .. 

11. ระบบควบคุมการทาํงานของปั-นจั#น 

11.1 สภาพของแผงควบคุม                      *เรียบร้อย            Rไม่เรียบร้อย (ระบุ)              Guard รีโมทคอน   

11.2  สภาพกลไกที-ใชค้วบคุม                   *เรียบร้อย            Rไม่เรียบร้อย (ระบุ)             ไม่มีการต่อสายกราวด ์                                                 

12. ระบบไฮดรอลคิ และระบบลม (Pneumatic)   

    12.1 สภาพของท่อนํNามนัและขอ้ต่อ             * เรียบร้อย            *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                            .. 

    12.2 สภาพของท่อลมและขอ้ต่อ                 * เรียบร้อย            *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                            .. 
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13. Limit Switches 

    13.1 การทาํงานของชุดตะขอยก               *เรียบร้อย                Rไม่เรียบร้อย (ระบุ) ไม่มี Limit Switches ที-ตะขอ   

    13.2 การทาํงานของชุดรางลอ้เลื-อน           R เรียบร้อย                *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          .                    .   

    13.3 มุมแขนปัN นจั-น (เฉพาะ Derricks)   * เรียบร้อย            *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                 .. 

14. การเคลื#อนที#บนรางหรือแขนของปั-นจั#น Rเรียบร้อย             *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            .                                            

15. การทาํงานของชุดควบคุมพกิดันํ-าหนักยก   Rเรียบร้อย           * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                .. 

16. ม้วนลวดสลงิ รอกและตะขอ  

     16.1 สภาพมว้นลวดสลิง                Rเรียบร้อย               *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                .. 

     16.2 มีลวดสลิงเหลืออยูใ่นมว้นลวดสลิง ตลอดเวลาที-ปัN นจั-นทาํงานอยา่งนอ้ย 2 รอบ 

            Rเรียบร้อย                  *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                .. 

     16.3 อตัราส่วนระหวา่งเสน้ผา่นศูนยก์ลางของรอกกบัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิง 

          16.3.1 รอกปลายแขนปัN นจั-นไม่นอ้ยกวา่18:1  *เรียบร้อย           *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                .. 

          16.3.2 รอกของตะขอไม่นอ้ยกวา่ 16:1            Rเรียบร้อย         * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)               24.56                         .                   

          16.3.3 รอกหลงัแขนปัN นจั-นไม่นอ้ยกวา่ 15 :1  *เรียบร้อย           *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                .. 

      16.4 สภาพตะขอ 

          16.4.1 การบิดตวัของตะขอ 

                     Rเรียบร้อย                 * ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                . 

          16.4.2 การถ่างออกของปากตะขอตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 15 

                      Rเรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                .. 

         16.4.3 การสึกหรอที-ทอ้งตะขอตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

                      Rเรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                            .                                              

         16.4.4 ตอ้งไม่มีส่วนหนึ-งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 

                      Rเรียบร้อย                                                     *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                               .                                        

         16.4.5 ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

                      Rเรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                               .. 

         16.4.6 มีชุดลอ็กป้องกนัลวดสลิงหลุดจากตะขอ 

                      Rเรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                              .. 

17. สภาพของลวดสลงิเคลื#อนที#  (Running Ropes/โซ่(chain )  

    17.1 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางสลิง/โซ่      10.3    mm    ค่าความปลอดภยั (Safety Factor) เท่ากบั        6         อายกุารใชง้าน....-...ปี  

    17.2 เสน้ลวดในหนึ-งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน 3 เสน้ในเกลียวเดียวกนั หรือขาดไม่เกิน 6 เสน้ในหลายเกลียวรวมกนั 

                    Rเรียบร้อย                                                      *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           .       
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18. สภาพของลวดสลงิยดึโยง (Standing Ropes) (ไม่เกี'ยวข้อง) 

     18.1 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง.................... ค่าความปลอดภยั (Safety Factor) เท่ากบั............. อายกุารใชง้าน........ปี 

     18.2 เสน้ลวดขาดตรงขอ้ต่อไม่เกินสองเสน้ในหนึ-งช่วงเกลียว 

                    *เรียบร้อย                                                  *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  .. 

19. สภาพลวดสลงิ/โซ่  

     19.1 ลวดเสน้นอกสึกไปนอ้ยกวา่หนึ-งในสามของเสน้ผา่นศูนยก์ลางเดิม 

                 Rเรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  .. 

     19.2 ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชาํรุด 

                 Rเรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  .. 

     19.3 เสน้ผา่นศูนยก์ลางเลก็ลงไม่เกินร้อยละ 5 ของเสน้ผา่นศูนยก์ลางเดิม 

                 Rเรียบร้อย                                                   *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  .. 

     19.4 ไม่ถูกความร้อนทาํลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นไดช้ดั 

                  Rเรียบร้อย                                                 *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  ... 

     19.5 ไม่ถูกกดักร่อนชาํรุดมากจนเห็นไดช้ดัเจน 

                  Rเรียบร้อย                                                   *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                             .                                      

20. อปุกรณ์ป้องกนัไม่ให้ล้อเลื#อนตกจากรางด้านข้าง  

                  Rเรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  .. 

21. ปั-นจั#นที#มคีวามสูงเกนิสามเมตร ต้องมบีันไดพร้อมราวจบัและโครงโลหะกนัตก   

                  *เรียบร้อย                                                  Rไม่เรียบร้อย (ระบุ)              ไม่มีบนัไดทางขึNน       .. 

22. การจดัทาํพื-นชนิดกนัลื#น ราวกนัตก และแผงกนัตกระดบัพื-น (ชนิดที#ต้องจดัทาํพื-นและทางเดนิ) (ไม่เกี'ยวข้อง)   

                  *เรียบร้อย                                                  *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  .. 

23. ปั-นจั#นหอสูงมอีปุกรณ์ป้องกนัมใิห้แนวแขนต่อเคลื#อนตกจากแนวเดมิเกนิ 5 องศา (ไม่เกี'ยวข้อง) 

                *เรียบร้อย                                                    *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                  .. 

24. สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที#ปั-นจั#นทาํงาน 

               Rเรียบร้อย                                                      *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                 .                                                                                        

25. ป้ายบอกพกิดันํ-าหนักยกตดิไว้ที#ปั-นจั#น และรอกของตะขอ 

               R เรียบร้อย                                                     *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                 .. 

26. ตารางยกสิ#งของตดิไว้ในบริเวณที#ผู้บังคบัปั-นจั#นเห็นได้ชัดเจน (ไม่เกี'ยวข้อง) 

              *เรียบร้อย                                                      *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                 .. 

27. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื#อสารระหว่างผู้ปฏบิัตงิานเกี#ยวกบัปั-นจั#น ตดิไว้ที#จุดหรือตาํแหน่งที#ลูกจ้างผู้ปฏบิัตงิานเห็นได้ชัดเจน 

               Rเรียบร้อย                                                     *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                 .. 
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28. เครื#องดบัเพลงิพร้อมใช้งานได้ที#ห้องบังคบัปั-นจั#น  

              Rเรียบร้อย                                                     *ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                 . 

29. อปุกรณ์หรือเครื#องมือที#ใช้ในการทดสอบ 

      นํNาหนกัที-ใชท้ดสอบการยก ระบุ         ท่อเหลก็               นํNาหนกั    1.258      ตนั 

      เครื-องมือวดั ระบุ       Digital Vernier  Caliper , Measuring tape, Laser               . 

      การตรวจสอบแนวเชื-อม ระบุ     Close visual  check                                           . 

      อื-นๆระบุ                                                                                                               . 

30. การทดสอบการรับนํ-าหนักปั-นจั#นในครั-งนี- เป็นการทดสอบในกรณ ี

      30.1 ปัN นจั-นใหม่ 

             ผลการทดสอบการรับนํNาหนกั ของพิกดัยกอยา่งปลอดภยั (Safe Working Load) ที- 

                   *1 – 1.25 เท่า (ขนาดไม่เกิน 20 ตนั)                    *ผา่น  *ไม่ผา่น 

                   *1 – 1.25 เท่า ทดสอบรับนํNาหนกัเพิ-มอีก 5 ตนั (ขนาดมากกวา่ 20 - 50 ตนั)    *ผา่น  *ไม่ผา่น 

      30.2 ปัN นจั-นใชง้านแลว้ 

             ผลการทดสอบการรับนํNาหนกัที-ใชง้านสูงสุด   โดยไม่เกินพิกดัยกอยา่งปลอดภยัที-ผูผ้ลิตออกแบบไวห้รือที- 

             วศิวกรกาํหนด 

                 Rตามวาระทุก    12   เดือน                               Rผา่น            *ไม่ผา่น 

                 *หลงัการติดตัNงเสร็จ (กรณียา้ยที-ตัNงใหม่)             *ผา่น            *ไม่ผา่น 

      *หยดุการใชง้านตัNงแต่ 6 เดือนขึNนไป                   *ผา่น            *ไม่ผา่น 

     *หลงัการซ่อมแซมที-มีผลต่อความปลอดภยั          *ผา่น            *ไม่ผา่น 

31. นํ-าหนักยกที#อนุญาตให้ใช้งาน         1.258        ตนั (ไม่เกนิพกิดัยกอย่างปลอดภยั) 
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รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง สิ9งชํารุดบกพร่อง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการแก้ไข Guard ครอบรีโมทคอนโทรลชาํรุด 

ข้อเสนอแนะตอ้งทาํการซ่อมแซมแกไ้ขหรือเปลี-ยนใหม่เพื-อป้องกนัมอเตอร์รางสัNนชนกบัรางยาวตามมาตรฐานการใชง้าน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

รายการแก้ไข ปุ่ม Emergency ชาํรุด 

ข้อเสนอแนะตอ้งทาํการซ่อมแซมติดตัNง ปุ่ม Emergency ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการใชง้าน 

 
รายการแก้ไข ไม่มบัีนไดพร้อมโครงโลหะกนัตก 

ข้อเสนอแนะต้องทาํการตดิตัGงบันได้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

  ข้อเสนอแนะเพิ9มเตมิ  

   - ต้องขนั Bolt และ Nut  ให้แน่นตามมาตรฐานคู่มือใช้งาน 

   - ต้องตรวจสอบนํGามนัของมอเตอร์ให้อยู่ในระดบัมาตรฐานคู่มือใช้งาน 
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คาํชี-แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอปุกรณ์สําหรับปั-นจั#น(ชนิดอยู่กบัที#) 

1. ตอ้งคาํนวณหาขนาดพิกดัยกอยา่งปลอดภยัของปัN นจั-นแต่ละชนิด 

2. วศิวกรตอ้งคาํนวณทางวศิวกรรมพร้อมกบัการทดสอบ กรณีมีการดดัแปลงส่วนที-เกี-ยวขอ้งกบัโครงสร้าง 

หลกัที-มีผลต่อการรับนํNาหนกัหรือรับแรงของปัN นจั-นขณะยก 

3. โครงสร้างหลกัหมายถึง ชิNนส่วนที-รับนํNาหนกั หรือรับแรงของปัN นจั-นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ลอ้ รางเลื-อน 

 แขนต่อ ขอ้ต่อทุกจุด สลกัเกลียวยดึ และแนวเชื-อม เป็นตน้ 

4. ตอ้งมีเอกสารการรับรองการติดตัNงปัN นจั-นบนฐานที-มั-นคง โดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรม 

 ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

5. ใหมี้การทดสอบความแม่นยาํที-เกี-ยวขอ้งกบัสิ-งต่อไปนีN  ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก 

6. limit switch ที-ใชท้าํการยกขึNนสูงสุด-ลดลงตํ-าสุด ,ชุดรางเลื-อนซา้ยสุด-ขวาสุด,ชุดรางเลื-อน หนา้สุด-หลงัสุด 

 กรณีปัN นจั-นหอสูงแขนเลื-อนไกลสุด-ใกลสุ้ด,มุมกวาดซา้ยสุด-ขวาสุด 

7. นํNาหนกัที-ใชท้ดสอบการยกอาจใชก้ารทดสอบดว้ยนํNาหนกัจริง หรือทดสอบดว้ยนํNาหนกัจาํลอง เช่น Load Cell 

 หรือ Dynamometer เป็นตน้ 

เครื-องมือที-ใชว้ดัขนาดและเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิง สลกัเกลียว ตะขอและอื-นๆ เช่น เวอร์เนียร์ 

คาลิปเปอร์ หรือเครื-องมืออื-นที-มีความละเอียดในการวดัไม่นอ้ยกวา่ ๐.๑ มิลลิเมตร 

การตรวจสอบแนวเชื-อมโดยใชดุ้ลยพินิจของวศิวกรผูท้ดสอบ เช่น การตรวจสอบดว้ยสายตา 

การใชส้ารแทรกซึม ผงแม่เหลก็ (Magnetic Particle Inspection) คลื-นเสียง รังสี เป็นตน้ ตามสภาพและความจาํเป็นของ 

8. ชิNนงานอื-นๆ ระบุใหว้ศิวกรผูท้ดสอบ ระบุอุปกรณ์หรือเครื-องมือที-ใชใ้นการทดสอบนอกเหนือจากที-กล่าวมาแลว้ 

กรณีปัN นจั-นที-ใชง้านแลว้ใหท้ดสอบการรับนํNาหนกัที- ๑.๒๕ เท่าของนํNาหนกัที-ใชง้านจริงสูงสุดโดยไม่เกิน 

พิกดัยกอยา่งปลอดภยัที-ผูผ้ลิตออกแบบไว ้เช่น 

 ตวัอย่างที#๑  ปัN นจั-นที-ผูผ้ลิตออกแบบไว ้๑๐ ตนั ใชง้านจริงสูงสุด ๖ ตนั จะตอ้งทดสอบที- ๖ X ๑.๒๕ จะเท่ากบั ๗.๕ ตนั 

 ดงันัNน ตอ้งทดสอบการรับนํNาหนกัที- ๗.๕ ตนั 

ตวัอย่างที#๒  ปัN นจั-นที-ผูผ้ลิตออกแบบไว ้๑๐ ตนั ใชง้านจริงสูงสุด ๙ ตนั จะตอ้งทดสอบที- ๙ X ๑.๒๕ จะเท่ากบั 

 ๑๑.๒๕ ตนั แต่เนื-องจากเกินกวา่นํNาหนกัที-ผูผ้ลิตออกแบบไว ้ดงันัNน ตอ้งทดสอบการรับนํNาหนกัที- ๑๐ ตนั 

8.1 การทดสอบการรับนํNาหนกัของลิฟตต์อ้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยล่ะร้อยของนํNาหนกัการใชง้านสูงสุด 

เรียบร้อย  หมายถึง มี ถูกตอ้ง ครบถว้น ใชก้ารไดจ้ริง 

 ไม่เรียบร้อย  หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ใชก้ารไม่ได ้หรือมีสภาพไม่พร้อมใชง้าน 

หมายเหตุ  วิศวกรผูล้งนามจะตอ้งกรอกขอ้มูล ให้รายละเอียดไวใ้นแบบให้เรียบร้อยและครบถว้นที-สุด ดว้ยความถูกตอ้ง

เที-ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภยัของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอนัดีในการประกอบวิชาชีพ

วศิวกรรม 
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