
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง ความปลอดภัยในการทํา งานเกี่ยวกับปนจั่น 
อาศัยอํา นาจตามความในขอ 2 (7) และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวัน 
ที่ 16 มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกํา หนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
สํา หรับลูกจางไว ดังตอไปนี้ 
ขอ  1    ประกาศนี้เรียกวา .ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํา งานเกี่ยว 
กับปนจั่น. 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพน กําหนด หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ตน 
ไป 

ขอ 3 ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก 
(1) ราชการสวนกลาง 
(2) ราชการสวนภูมิภาค 
(3) ราชการสวนทองถิ่น 
(4) กิจการอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดประกาศกําหนด 
ขอ 4  ในประกาศนี้ 
  นายจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํา งานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ไดรับ มอบหมายใหทํา งานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจ 
กระทํา การแทนนิติบุคคล นั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํา งานแทนผูมีอํา นาจกระทํา 
การแทนนิติบุคคล 

ลูกจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํา งานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวย 
ตนเอง หรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว แตไมรวมถึงลูกจางซึ่ง 
ทํา งานเกี่ยวกับงานบาน 
 ปนจั่น (Cranes หรือ Derricks) หมายความวา เครื่องจักรกลที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง 
และเคลื่อนยายสิ่งของเหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ 
ปน จั่นชนิดอยูกับที่ หมายความวา ปนจั่นที่ประกอบดวยอุปกรณควบคุมและเครื่องตนกําลังอยู 
ในตัวซึ่งติดตั้งอยูบนหอสูง ขาตั้ง หรือบนลอเลื่อน 
ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่หมายความวา ปนจั่นที่ประกอบดวยอุปกรณควบคุมและเครื่องตนกําลังอยู 
ในตัว ซึ่งติดตั้งอยูบนยานที่ขับเคล่ือนในตัวเอง 
 

ลวดว่ิง หมายความวา เชือกลวดเหล็กกลาที่เคลื่อนที่ในขณะปนจั่นทํางาน 
ลวดโยงยึด หมายความวา เชือกลวดเหล็กกลาที่ยึดสวนใดสวนหนึ่งของปนจั่นใหมั่นคง 
ผูบั้งคับปนจั่น หมายความวา ผูทํา หนาที่บังคับการทํางานของปนจั่น 
วิศวกร หมายความวา วิศวกรซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ 



คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกําหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
สวนความปลอดภัย หมายความวา อัตราสวนระหวางแรงดึงที่เชือกลวดเหล็กกลารับไดสูงสุดตอ 

แรงดึงที่เชือกลวดเหล็กกลารับอยูจริง 
 
หมวด 1 
ขอกํา หนดทั่วไป 

ขอ 5 ใหนายจางที่ใชปนจั่นปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของปนจั่น และคูมือการใช 
งานที่ผูผลิตปนจั่นกําหนดไวในการประกอบ การทดสอบ การซอมบํารุง และการตรวจสอบปนจั่นใหนายจาง
ปฏิบัติตามราย 
ละเอียด คุณลักษณะและคูมือการใชงานตามวรรคหนึ่งดวย ในกรณีที่มีอุปกรณอื่นใชกับปนจั่น หามมิใหนายจาง
ใชอุปกรณนั้นเกินหรือไมถูกตองตาม รายละเอียดคุณลักษณะตามวรรคหนึ่ง 
ถาไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน หรือผูผลิตปนจั่นมิไดกําหนดไวใหนายจาง 
ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ 
ขอ  6 ใหนายจางติดปายบอกพิกัด นํ้าหนักยกไวที่ปนจั่น ปดคํา เตือนใหระวังอันตรายและติดตั้ง 
สัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจั่นเห็นไดชัดเจน 
ขอ  7 ในการทํา งานเกี่ยวกับปนจั่น ใหนายจางจัดใหมีการใหสัญญาณการใชปนจั่นที่เขาใจใน 
ระหวางผูเกี่ยวของ 
ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ ใหนายจางจัดใหมีรูปภาพหรือคูมือ 
การใชสัญญาณมือตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้ติดไวที่ปนจั่นและบริเวณที่ทํางาน 
ขอ 8 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นทุก ๆ สามเดือน ตาม 
แบบที่กรมแรงงานกํา หนด 
ใหนายจางบันทึกเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเปนผูรับรองไวเปนหลักฐาน 
ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดในระหวางเวลาทํา งาน 
ขอ 9 ในการทํา งานเกี่ยวกับปนจั่น หามมิใหนายจางใชเชือกลวดเหล็กที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1) ลวดว่ิงที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว ขาดต้ังแตสามเสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน หรือขาดตั้ง 
แตหกเสนขึ้นไปในหลายเกลียวรวมกัน 
(2) ลวดโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดต้ังแตสองเสนขึ้นไป 
(3) ลวดเสนนอกสึกไปหนึ่งในสามของเสนผาศูนยกลาง 
(4) ลวดว่ิงหรือลวดโยงยึดที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียวหรือชํา รุด ซึ่งเปนเหตุใหการรับนํ้า 
หนักของเชือกลวดเหล็กกลาเสียไป 
(5) เสนผาศูนยกลาง มีขนาดเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผาศูนยกลางเดิม 
(6) ถูกความรอนทํา ลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน 

ขอ  10 หามมิใหนายจางใชรอก ในการทํา งานเกี่ยวกับปนจั่นที่มีอัตราสวนระหวางเสนผาศูนย 
กลางของรอกหรือลอใดๆ กับเสนผาศูนยกลางของเชือกลวดเหล็กกลาที่พันอยูนอยกวามาตรฐานที่กํา หนด 
ดังตอไปนี้ 
18 ตอ 1 สํา หรบัรอกปลายแขนปนจั่น 



16 ตอ 1 สํา หรบัรอกของตะขอ 
15 ตอ 1 สํา หรบัรอกหลังแขนปนจั่น 
ขอ  11 ในขณะทํา งาน ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหมีเชือกลวดเหล็กกลาเหลืออยูในที่มวน 
เชือกลวด ไมนอยกวาสองรอบ 
เชือกลวดเหล็กกลาที่ใช ตองมีสวนความปลอดภัยดังนี้ 
(1) เชือกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดว่ิง ไมนอยกวา 6 
(2) เชือกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดโยงยึด ไมนอยกวา 3.5 
ขอ  12 ใหนายจางจัดใหมีสิ่งครอบปดสวนที่หมุนรอบตัวเองหรือสวนที่เคลื่อนไหวไดของเครื่อง 
จักรเพื่อใหลูกจางทํา งานดวยความปลอดภัย 
ขอ 13 ใหนายจางจัดทํา เครื่องหมายแสดงเขตอันตรายหรือเครื่องกั้นเขตอันตรายในรัศมีสวนรอบ 
ของปนจั่นที่หมุนกวาดระหวางทํา งานเพื่อเตือนลูกจางใหระวังอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในรัศมีของสวนที่ 
หมุนได 
ขอ  14 ปนจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร ใหนายจางจัดใหมีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกัน 
ตกใหแกลูกจางที่ทํางาน 

ขอ 15 ใหนายจางจัดทํา พ้ืนและทางเดินบนปนจั่นชนิดกันลื่น 

ขอ 16 ใหนายจางติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมและใชการไดที่หองบังคับปนจั่น 

ขอ  17 ใหนายจางจัดใหมีสิ่งครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสียของปนจั่นเพื่อปองกนัอันตรายอัน 
อาจเกิดจาก ความรอนของทอไอเสีย 
ขอ 18 ปนจั่นที่ใชเครื่องยนต นายจางตองจัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อเพลิงติดตั้งอยูใน 
ลักษณะที่จะไมเกิดอันตรายเมื่อเช้ือเพลิงหก ลน หรือรั่วออกมา 
ขอ  19 ใหนายจางเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงที่ใชกับปนจั่นดวยความระมัดระวังมิใหเกิด 
อันตรายได 

ขอ 20 เมื่อมีการใชปนจั่นใกลสายไฟฟา ใหนายจางปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(1) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลท ใหระยะหางระหวางสายไฟฟานั้นกับสวน 
หนึ่งสวนใดของปนจั่น หรือกับสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นกํา ลังยกอยูตองไมนอยกวาสามเมตร 
(2) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลท ใหระยะหางระหวางสายไฟฟานั้นกับสวนหนึ่ง 
สวนใดของปนจั่น หรือกับสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นกํา ลังยกอยูเพิ่มขึ้นจากระยะหางตาม (1) อีก 
หนึ่งเซ็นติเมตร สํา หรับแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลโวลท 
(3)ในกรณีที่ปนจั่นเคลื่อนที่โดยไมยกวัสดุและไมลดแขนปนจั่นลงใหระยะหางระหวางสวนหนึ่ง 
สวนใดของปนจั่นกับสายไฟฟาเปน ดังนี้ 
(ก) สํา หรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลทไมนอยกวาหนึ่งเมตรยี่สิบหา 
เซ็นติเมตร 
(ข) สํา หรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลทแตไมเกินสามรอยสี่สิบหากิโล 
โวลทไมนอยกวาสามเมตร 
(ค) สํา หรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยยี่สิบหากิโลโวลทแตไมเกินเจ็ดรอยหาสิบ 
กิโลโวลทไมนอยกวาหาเมตร 



ขอ  21 ถา ปนจั่นหรือวัสดุที่จะยกตั้งอยูใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคมกอนใชปนจั่นใหนายจางจัดให 
มีการตรวจตัวปนจั่นและวัสดุนั้นวาเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา หรือไม ถาพบวามีประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา ที่ตัว 
ปนจั่นและวัสดุที่จะยกใหนายจางตอสายตัวนํา กับปนจั่นและวัสดุนั้นใหประจุไฟฟาไหลลงดิน ตลอดเวลาที่ 
มีการใชปนจั่นทํา งานใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม 
ขอ 22 ถามีสารไวไฟอยูในบริเวณที่ใชปนจั่น ใหนายจางนํา สารไวไฟออกจากบริเวณที่ใชปนจั่น 
กอนปฏิบัติงาน 

ขอ  23 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํา งานเกี่ยวกับปนจั่นที่ชํา รุดเสียหายหรืออยูในสภาพที่ไม 
ปลอดภัย 

ขอ 24 ถามีการทํา งานเกี่ยวกับปนจั่นในเวลากลางคืน ใหนายจางจัดใหมีแสงสวางทั่วบริเวณตลอด 
เวลาที่ลูกจางทํา งาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํา งานเกี่ยวกับภาวะ 
แวดลอม 
ขอ 25 หามมิใหนายจางหรือลูกจางดัดแปลงหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของปนจั่น หรือยินยอมให 
ผูอื้นกระทํา การเชนวานั้น อันอาจทํา ใหลูกจางที่ทํา งานเกี่ยวกับปนจั่นมีความปลอดภัยนอยลง 
                                                                                               
หมวด 2 

ปนจั่นชนิดอยูกับที่ 

ขอ 26 ใหนายจางติดตั้งปนจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง และใหสวนที่เคลื่อนที่ 
หรือหมุนไดของปนจั่นอยูหางจากสิ่งกอสรางหรือวัตถุอื่นไมนอยกวาหาสิบเซ็นติเมตร 

ขอ  27 ปนจั่นเคลื่อนที่บนรางหรือปนจั่นที่มีรางลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจั่น ใหนายจางจัดใหมี 
สวิตชใหหยุดปนจั่นไดโดยอัตโนมัติ และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองขางของรางดวย 

ขอ  28 ในขณะปนจั่นเคลื่อนที่ ใหนายจางจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงวับวาบเตือนใหลูกจาง 
ทราบ 
ขอ 29 ใหนายจางจัดใหมีเครื่องกวาดสิ่งของหนาลอทั้งสองขางของปนจั่น 

ขอ 30 ถาลูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจั่น ใหนายจางจัดใหมีราวกันตกไว ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน 
และจัดใหลูกจางสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
หมวด 3 
ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ 

ขอ 31 ใหนายจางที่ใชปนจั่นจัดใหมีอุปกรณปองกันแขนตอไมใหอยูหางจากแนวเสนตรงของแขน 
ปนั้ จั่นนอยกวาหาองศา 
ขอ 32 ใหนายจางที่นํา ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ไปติดตั้งอยางชั่วคราวอยูบนเรือ แพ หรือพาหนะลอยน้ํา ปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
(1) ยึดปนจั่นไวกับเรือ แพ หรือพาหนะลอยน้ํา ใหมั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง 
(2)เปลี่ยนปายบอกพิกัดนํ้าหนักยกของปนจั่นใหตรงตามความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย 
ปลอดภัย โดยนํ้าหนักของปนจั่นรวมกับพิกัดนํ้าหนักยกจะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของเรือ แพ หรือ 
พาหนะลอยนํ้านั้น 
 



หมวด 4 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ 33 ใหนายจางจัดใหมีและใหลูกจางใชหมวกแข็ง ถุงมือ รองเทาหัวโลหะ หรืออุปกรณความ 
ปลอดภัยอื่นๆ ตามลักษณะและสภาพของงานตลอดเวลาที่ทํา งานเกี่ยวกับปนจั่น 
ใหนายจางจัดอบรมลูกจางใหรูจักวิธีใช วิธีทํา ความสะอาดและวิธีบํารุงรักษาอุปกรณความ 
ปลอดภัย ตลอดจนขอจํา กัดของอุปกรณเหลานั้น 
ขอ 34 ใหนายจางออกขอบังคับการทํา งานเกี่ยวกับปนจั่นกําหนดรายละเอียดในการใชอุปกรณ 
ความปลอดภัยไว 
ขอ 35 ใหนายจางจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่นเปนภาษาไทย ใหลูกจางศึกษาและ 
ปฏิบัติตามโดยถูกตอง 
ขอ  36 ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมทํา หนาที่ควบคุมการใชปนจั่นใหเปนไปโดยถูกตองและ 
ปลอดภัย 
ขอ  37 ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายตามประกาศนี้ 
 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530 
                                                                                                                         พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 

                                                                                                                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราช 104 ตอนที่ 94 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2530 


