
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูควบคุมปนจัน่ชนิดหอสูง๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง หมายถึง ผูที่มีความรู

ความสามารถ ในการบังคับควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย ตลอดจนทํางานไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน ยกหรือเคล่ือนยายวัสดุที่ตองการ
ไดรวมถึงสามารถบํารุงรักษาปนจั่นชนิดหอสูงในเบื้องตนได 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง มี

เพียงระดับเดียว 
 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง ใหเปนดังนี ้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวยขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน 
(๑) ขอควรระวัง ตามขอกฎหมายกําหนด และการปองกัน

อุบัติเหตุ 
(๒) สัญลักษณ และปายเตือนของความปลอดภัย 
(๓) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
(๔) การใชเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ใหเหมาะสมกับงาน 
(๕) การจัดเก็บ และกําจัดผลิตภัณฑหลอล่ืน 
(๖) การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง 
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม 
(๒) การคํานวณหาจุดสมดุลหรือจุดศูนยถวง 
(๓) การคํานวณการรับน้ําหนักของคานหรือบูม 
(๔) การคํานวณการรับน้ําหนักของรอกยกและบุงก๋ี 

๓.๑.๓ สารหลอล่ืนชนิดตางๆ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หนา ๒๔/๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สัญลักษณแสดงชนิดของสารหลอล่ืน 
(๒) การเลือกใชสารหลอล่ืนไดอยางถูกตอง 
(๓) การเลือกใชภาชนะ ใหเหมาะสมกับสารหลอล่ืน 

๓.๑.๔ การใชหนังสือคูมือและเครื่องมือในการบํารุงรักษา 
(๑) ความหมายของภาพ หรือสัญลักษณ ที่แสดงไวในหนังสือ

คูมือ 
(๒) การเลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสมหรือใกลเคียงกับหนังสือ

คูมือที่กําหนด 
(๓) การใชตารางการบํารุงรักษา 
(๔) การอานตารางความสามารถของการยกน้ําหนัก (Load 

Chart) 
๓.๑.๕ ชนิดและโครงสรางของปนจั่น 

(๑) ชนิดและโครงสรางปนจั่นชนิดหอสูง เชน บุงก๋ี รอกโซ รอกส
ลิงไฟฟา บูม ตะขอ กวานสลิง ชุดขับเคลื่อน 

(๒) การถวงน้ําหนักใหสมดุล 
๓.๑.๖ การอานมาตรวัดและระบบสัญญาณเตือนตางๆ และการแปล

ความหมาย 
๓.๑.๗ การใชงานและบํารุงรักษา 

(๑) ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสรางกอนใชงาน 
(๒) ตรวจสอบระบบไฟฟากอนใชงาน 
(๓) ตรวจสอบระบบการทํางานกอนการใชงาน 
(๔) วิธีการเก็บอุปกรณหลังเลิกงาน 
(๕) การบํารุงรักษาปนจั่นชนิดหอสูงตามระยะเวลาการใชงาน 

๓.๑.๘ เทคนิคการควบคุม 
(๑) วิธีการผูกยึดสิ่งของที่ตองการยก 
(๒) วิธีการขึ้นลงปนจั่นชนิดหอสูง 
(๓) เทคนิคการหยุด และการเก็บปนจั่นชนิดหอสูง 
(๔) วิธีการขับเคลื่อนและยกของแนวดิ่ง 

(๕) วิธีการขับเคลื่อนและยกของแนวนอน 
(๖) วิธีปฏิบัติเมื่อมีสัญญาณเตือนเมื่อน้ําหนักเกิน 
(๗) วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดแรงลม 
(๘) วิธีปฏิบัติเมื่อระบบไฟฟาหรือเคร่ืองยนตตนกําลังขัดของ 
๓.๑.๙ สัญลักษณและการสื่อสาร 

(๑) การสื่อสารดวยระบบวิทยุส่ือสาร 
(๒) สัญลักษณการควบคุมตางๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๑.๑๐ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังตอไปนี้ 
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(๑) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสวนบุคคลและการใชอุปกรณ
ปองกัน 

(๒) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ในการใชงานเครื่องจักรตลอด
การใชงาน 

(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการใช เครื่องมือ ในการ
บํารุงรักษาปนจั่น 

(๔) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บสารหลอล่ืน 
(๕) ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุได 
(๖) แสดงวิธีการปองกันอัคคีภัยได 

๓.๒.๒ เลือกใชและเติมสารหลอล่ืนไดอยางถูกตอง 
๓.๒.๓ เทคนิคการควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง 

(๑) ตรวจสภาพการทํางานทั่วไป ของปนจั่นชนิดหอสูงได 
(๒) ใชคันบังคับและอุปกรณควบคุมปนจั่นชนิดหอสูงไดถูกตอง 
(๓) อานคาของมาตรวัดและสัญญาณเตือนของเครื่องจักรได

ถูกตอง 
(๔) การผูกยึดสิ่งของที่ตองการยก 
(๕) เทคนิคการขับเคลื่อนและยกของแนวดิ่ง 
(๖) เทคนิคการขับเคลื่อนและยกของแนวนอน 
(๗) เทคนิคการสวิงบูม 

๓.๒.๔ ปฏิบัติตามสัญลักษณการควบคุมตางๆ ไดถูกตอง เชน หยุด ยก 
วางลง เคลื่อนยาย 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พรชัย  อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


