


คํานํา
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการทํางานสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเครื่องมือ   เครื่องจักรที่มีสภาพ

บกพรอง ดังนั้นเพื่อเปนการชวยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เรามาทําความเขาใจเกี่ยวกับ การ
ตรวจสอบเครื่องมือ  และอุปกรณ  รวมถึง  เครื่องจักรกลหนัก  เปนหัวใจหลักสําหรับความ
ปลอดภัย  ที่เราสามารถจะรูถึงสภาพการณของเครื่องมือ   อุปกรณ และเครื่องจักร วามีความพรอม
สําหรับการทํางานหรือไม การตรวจสอบ   ถือเปนดานปราการแรกที่ตองตรวจสอบใหละเอียด 
กอนถึงมือผูนําไปใช เปนดานปราการแรกที่เครื่องมือที่มีสภาพต่ํากวามาตรฐาน จะไมสามารถเล็ด
ลอดไปได   ถาตรวจพลาด อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน  ซึ่งจะสงผลเสียหายตอ
ชีวิต ทรัพยสิน  และชื่อเสียงของบริษัท  ดังนั้น ผูตรวจสอบตองมีความตระหนัก ในเรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง   และจําเปนอยางยิ่งที่ผูตรวจสอบจะตองชี้แจงจุดบกพรองและ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน หากไมดําเนินการแกไขจุดบกพรองกอนการนําไปใชงาน อยา
ลืมวาชีวิตของเพื่อนรวมงานและชื่อเสียงของบริษัทอยูที่คุณ

 คูมือการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร สามารถใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ  โดย
มีจุดประสงคเพื่อ ใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ และการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

สุรศักดิ์  ซอนกลิ่น จปว. รุน 119

ประธานเครือขายรุน 02/51



 ตรวจวัดระดับน้ํามันไฮดรอลิคกอนการทํางานใหอยูในระดับที่ถูกตอง
 ตองไมมีการรั่วซึมของระบบน้าํมันไฮดรอลิค
 ตรวจเช็คสภาพตะขอเล็ก ใหญ สลัก และตัวล็อคสลิง
 สลิงจะตองไมขาดตั้งแต 3 เสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกันและตั้งแต 6 เสนขึ้นไปในหลาย

เกลียวรวมกัน

 ลวดโยงยึด จะตองไมขาดตั้งแต 2 เสน ขึน้ไปในหนึ่งชวงเกลียว
 สลิงที่อยูในกวานรอกตองไมขบกัน
 ตรวจผลที่จอมอนิเตอรตองสอดคลองกับระยะ และน้าํหนักทีใ่ชในการทดสอบ
Limit switch ตองทํางานเมื่อเลื่อนตะขอขึ้นไปชน

 ขาชางตองยืดไดสุดโดยไมมีการสะดดุ และไมโกง คดงอ
 บูมเครนตองยืดไดสดุและหดบูมโดยไมมีการสะดุด และไมโกง คดงอ
 การตั้งบูม นอนบูม และสวิงบูม จะตองไมมีการสะดุด

การตรวจสอบรถเครน ( Mobile Crane )

S.SURASAK



 เข็มวัดองศาที่บูมเครน และความชดัเจนของตัวเลข และระดับน้ําตองใชงานไดดี
 ไฟแสดงการทํางานของเครนจะตองสอดคลองตามความเปนจริง
 ระบบไฟหนา ไฟทาย ไฟสองบูม ไฟเบรค ไฟหรี่ ไฟเลี้ยว แตรรถตองใชงานได
 มาตรวัดตางๆ อานคาไดถูกตอง
 สภาพเครื่องยนต ควันตองไมดํา น้ํามันไมรัว่ซึม
 กระจกหนา ขาง สองหลัง และทศันวิสยัการมองเห็น
 ดอกยาง แกมยาง อยูในสภาพใชงานไดดี และนอตลอขันแนนครบทุกตัว
 สวนทีห่มนุไดของเครื่องยนตตองมีฝาครอบปด
 ตองมีถังดับเพลิงประจํารถ
 ตองมีประกันความเสียหาย
 ตองมีคูมือการทํางานของเครน และเอกสาร คป. 2 ประจํารถ
 พนักงานขับรถตองมีประสบการณ และมีใบขับขี่ถูกประเภท

การตรวจสอบรถเครน (Mobile Crane )

S.SURASAK



1.ตรวจระบบไฮดรอลิค และการจัดเก็บน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ตองไม

 มีการรั่วซึม สายสงน้ํามันจะตองไมเสื่อมสภาพ

2.ตรวจโซขับเคลือ่น และการขึ้นลงของงาชางจะตอง ขึ้น-ลง ไมสะดุด

3.ตรวจยางลอจะตองอยูในสภาพใชงานไดดีนอตลอตองขันแนน และ

 ครบทุกตัว กระทะลอตองไมผุ

4.งายาวสําหรับสวมจะตองมีหูสําหรับยึดดวยนอตที่แข็งแรง

5.งาจะตองสามารถปรับระยะและปุมล็อคระยะหางของงาจะตองล็อคไดดี

6.ตรวจระบบไฟสองหนา,ไฟทาย,ไฟถอย,ไฟฉุกเฉิน,ไฟเบรค,สายไฟ

7.ตรวจระบบเตือนภัย เสียงถอย, เสียงแตร, ไฟแสดงการทํางาน

8.ที่นั่งคนขับตองมีเข็มขัดนิรภัย และลดการสั่นสะเทือนได

9.ตองมีถังดับเพลิงประจํารถ

10.เตรียมเอกสารการซอมบํารุงของรถ,สําเนาใบขับขี่,สําเนาใบรับประกัน

 ความเสียหาย,สําเนาตารางขีดความสามารถของรถ

11.คนขบัจะตองผานการอบรมเรื่องการขับรถ Fork Lift

FORK LIFT
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1.ตรวจเช็คระบบเครื่องยนตตองไมมีน้ํามันรั่วซึมดู

การสตารท,ไอเสีย ดูระดับน้ําและน้ํามันเครื่อง

2.ตรวจระบบการจัดเก็บและทอสง น้ํามัน,น้ํามัน    

ไฮดรอลิคตองไมมีการรัว่ซึมสายตองไมแตกลายงา

3.ตรวจระบบไฟโดยตรวจ ไฟหนา,ไฟทาย,ไฟเบรค, 

ไฟหมุน,การตอสายไฟและแบตเตอรี่

4.ตรวจระบบปองกันภัย แตรรถยนต,สัญญาณถอย,

ไฟหมุน และกระจกสองขาง,สองหลัง

5.ตรวจกระบอกไฮดรอลิคจะตองไมโกงคดงอ,แตกราว

หรือมีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิค

6.ตรวจเช็คสภาพความมั่นคงแข็งแรงของ ลอ หรือ

แทรค โบลท นัท และการอัดจารบี

7.ตรวจบมู,แขน,บุงกี๋ สลัก มั่นคงแข็งแรงไมชํารุดบิดเบี้ยว

8.ตรวจระบบการขับเคลื่อนและการสงผานพลังงาน 

9.ตรวจสภาพของเบาะรองนั่งตองสามารถลดการ

สั่นสะเทอืนได

10.ตรวจดูระบบการทํางานของรถใหถูกตองกับคันบังคับ

หรือปุมสวิทซควบคุมตางๆ

11.ผูปฎบิัติงานตองมีใบขับขี่ใหถูกตองกับประเภทและจัด

ใหมีถังดับเพลิงประจํารถ
S.SURASAK

รถขดุดนิ ( HYDRAULIC EXCAVATOR )



รถแทรกเตอร ( BULLDOZER )

1.ตรวจเช็คระบบเครื่องยนตตองไมมีน้ํามันรั่วซึมดู

การ สตารท,ไอเสีย ดูระดับน้ําและน้ํามันเครื่อง

2.ตรวจระบบการจัดเก็บและทอสง น้ํามัน,น้ํามันไฮ- 

ดรอลิคตองไมมีการรั่วซึมสายตองไมแตกลายงา

3.ตรวจระบบไฟโดยตรวจ ไฟหนา,ไฟทาย,ไฟเบรค, 

การตอสายไฟและแบตเตอรี่

4.ตรวจระบบการเตือนภัย แตรรถยนต,สัญญาณถอย,

ไฟหมุน และกระจกสองขาง,สองหลัง

5.ตรวจกระบอกไฮดรอลิคจะตองไมโกงคดงอ,แตกราว

หรือมีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิค

6.ตรวจความแข็งแรงของลอ หรือแทรค, โบลท, นอต 

และการอัดจารบี
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7.ตรวจระบบการขับเคลื่อนและการสงผานพลังงาน 

8.ตรวจสภาพของเบาะรองนั่งตองสามารถลดการ

สั่นสะเทอืนได

9.ตรวจดูระบบการทํางานของรถใหถูกตองกับคัน

บังคับหรือปุมสวิทซควบคุมตางๆ

10.ผูปฎบิัติงานตองมีใบขับขี่ใหถูกตองกับประเภท

และจัดใหมีถังดับเพลิงประจํารถ



รถปรับหนาดิน ( GRADER )

1.ตรวจเช็คระบบเครื่องยนตตองไมมีน้ํามันรั่วซึมดู

การสตารท,ไอเสีย ดูระดับน้ําและน้ํามันเครื่อง

2.ตรวจระบบการจัดเก็บและทอสง น้ํามัน,น้ํามันไฮ

ดรอลิคตองไมมีการรั่วซึมสายตองไมแตกลายงา

3.ตรวจระบบไฟโดยตรวจ ไฟหนา,ไฟทาย,ไฟ-

เบรค,การตอสายไฟและฝาครอบแบตเตอรี่

4.ตรวจระบบปองกันภัย แตรรถยนต,สญัญาณถอย

,ไฟเตือนการทํางานและกระจกสองขาง,สองหลัง

5.ตรวจกระบอกไฮดรอลิค จะตองไมโกงคดงอ 

แตกราวหรือมีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิค 

6.ตรวจเช็คสภาพลอดูแกมยาง ดอกยาง สลักล็อค

ใบมีดติดตั้งถูกตองแข็งแรง
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7.ตรวจระบบการขับเคลื่อนและการสงผานพลังงาน 

8.ตรวจสภาพของเบาะรองนั่งตองสามารถลดการ

สั่นสะเทอืนได

9.ตรวจดูระบบการทํางานของรถใหถูกตองกับคัน

บังคับหรือปุมสวิทซควบคุมตางๆ

10.ผูปฎบิัติงานตองมีใบขับขี่ใหถูกตองกับประเภท

และจัดใหมีถังดับเพลิงประจํารถ



รถบดอัดดิน ( COMPACTOR )

1.ตรวจเช็คระบบเครื่องยนตตองไมมีน้ํามันรั่วซึมดู

การสตารท,ไอเสีย ดูระดับน้ําและระดับน้ํามันเครื่อง

2.ตรวจระบบการจัดเก็บ น้ํามัน และสายสงน้ํามัน 
ตองไมมีการรั่วซึม สายตองมีสภาพดี

3.ตรวจระบบไฟ โดยตรวจ ไฟหนา,ไฟทาย,ไฟ-

เบรค, การตอสายไฟและฝาครอบแบตเตอรี่

4.ตรวจระบบปองกันภัย แตรรถยนต,สัญญาณถอย
,ไฟหมุนและกระจกสองขาง,สองหลัง

5.ตรวจระบบไฮดรอลิค จะตองไมโกงคดงอ 
แตกราวหรือมีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิค

6.ตรวจเช็คสภาพลอดูแกมยาง ดอกยาง และนอต
ลอ การอัดจารบี 

7.ตรวจสภาพของเบาะรองนั่งตองสามารถลดการ

สั่นสะเทอืนได

8.ตรวจดูระบบการทํางานของรถใหถูกตองกับคัน

บังคับหรือปุมสวิทซควบคุมตางๆ

9.ผูปฏิบัติงานตองมีใบขับขี่ใหถูกตองกับประเภท

และจัดใหมีถังดบัเพลิงประจํารถ
S.SURASAK



1.ตรวจโครงสรางของรถและตัวกระเชาตองแข็งแรงและมีอุปกรณปองกันการตก

2.ตรวจระบบการจัดเก็บน้ํามัน,น้ํามันไฮดรอลิค,ทอสงน้ํามัน และขอตอสาย

ไฮดรอลิค ตองเปนไปตามมาตราฐาน และไมมีน้ํามันรั่วซึม

3.ตรวจกระบอกไฮดรอลิคจะตองไมโกงคดงอหรือมีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิค

4.ตรวจระบบไฟ สภาพสายไฟตองไมเสื่อมสภาพจุดตอสายไฟตองถูกตองและตอง

มีฝาครอบขั้วแบตเตอรี่

5.ตรวจวัดระดับน้ํามันไฮดรอลิค,น้ํามันเครื่อง,น้ํากลั่นแบตเตอรี่,น้ําหลอเย็นใหอยู

ในระดับที่กําหนด

6.ตรวจระบบการปองกันภัย เสียงแตร,สัญญาณถอย,ไฟถอย,ไฟหมุน,ถังดับเพลิง

ปุมหยุดฉุกเฉิน,ระบบเบรค,ทางขึ้นลงมีตัวล็อค อุปกรณทั้งหมดตองใชงานไดดี

7.ตรวจระบบการเคลื่อนไหว การขับเคลื่อน,การหมุนของตัวกระเชา,การยกบูม

ขึ้น-ลง การยืดและหดบูม ตองทํางานไดดีไมมีการสะดุด

8.ตรวจแผงควบคุมโดยการทดสอบการทํางานของปุมและสวิทซตางๆ ตองใชงาน

ไดดีและถูกตอง และปุมควบคุมจะตองกํากับดวยภาษาไทย

9.ตรวจเช็คสภาพลอยางและน็อตลอตองครบและอยูในสภาพใชงานไดดี

รถกระเชา ( BOOM LIFT )
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รถ TABLE LIFT, SCISORS LIFT, X LIFT, Z LIFT

1.ราวกันตกตองมั่นคงแข็งแรง

2.ขาชางไมโกง คดงอหรือ เสียรปูทรง

3.ขาชางตองยืดไดสุด และตองมีสลักสําหรับล็อคขาชาง

4.กระบอกไฮดรอลิค ตองไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน

5.ทดสอบการทํางานของปุม และสวิทซตางๆ ตองใชงานไดอยาง

ถูกตอง และตองมีภาษาไทยกํากับใหชัดเจน

6.สัญญาณไฟหมุนแสดงการทํางานตองติด

7.สภาพลอยางและน็อตลอตองครบ และขันแนนทุกตัว

8.ระดับน้ํามันไฮดรอลิคตองอยูในระดับที่ถูกตอง

9.ถังน้ํามันตองไมผุหรือมีการรั่วซมึของน้ํามัน

10.สายไฟตองไมเปลือยหรือเสื่อมสภาพ ขั้วแบตเตอรี่ตองมีฝาปด

11.แผนรองขาชางตองแข็งแรง ไมแตกหัก
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TOWER LIFT

• ตัวโครงสรางจะตองไมเสียรูปทรง หมุดย้ํา นอต 

สลัก ตางๆ ตองขันแนนและสมบูรณ

• สวิทซควบคุมระบบใชงานถูกตอง

• ชั้นยืนทาํงานจะตองมีการดปองกันการตกรอบดาน

ที่เข็งแรง พื้นยืนทํางานตองไมผุ

• ขาชาง สวนที่เปนดามหมนุปรบัระดับตองใชงานได

ดีเกลียวไมชํารุด แตกหัก แปนยางรองขาชางตองไม

ฉีกขาด หรือหลดุออก แขนขาชางตองไมผุ หรอืเปน

สนิม บดิงอจนเสียรูปทรง

• สลักล็อคขาชางตองใชงานไดดี ไมโกงหรือบิดงอ

• ลอยางตองแข็งแรง ยางลอตองไมฉีกขาด หรือหลดุ

ออกจากลอ นอตและหมุดย้ํา ขนัแนน

• มีคูมือการปฎิบัติงานติดประจาํเครื่อง
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1.โครงสราง ประตู ฝาปดดานหนา ดานขาง 

2.หูยกหรืออุปกรณลากจูง ตองแข็งแรง

3.ปุมควบคุม และ สวิทซตางๆ ตองมีภาษาไทยกํากับ

4.มิเตอรวัดคาตางๆ ตองสามารถอานคาได

5.อุปกรณดับเครือ่งฉุกเฉินใชงานไดดี

6.อุปกรณปรับแรงดันไฟฟาใชงานไดดี

7.ระบบตัดไฟอัตโนมัติใชงานไดดี

8.ขั้วตอไฟออกตองไมหลวมฉนวนตองไมแตก

9.สายดินและจุดตอที่เครื่องกับที่หลักดินตองแข็งแรง

10.สภาพสายไฟภายในเครือ่งตองไมเปอย กรอบ หรือฉีกขาด

11.ขั้วแบตตองขันแนนและมีฝาครอบ น้ํากลั่นตองอยูในระดับ

12.เครื่องยนตตองไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน

13.ควันจากทอไอเสียตองไมมีเขมาและควันดํา

เครื่องกําเนิดไฟฟา ( GENERATOR )
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1.โครงสราง ประตู ฝาปดดานหนา ดานขาง แข็งแรง

2.สวิทซ และปุมควบคุมใชงานไดถูกตอง

3. สวิทซและปุมควบคุม ตองมีภาษาไทยกํากับ

4.จุดตอไฟ เขา ตองไมหลวม และตอไดอยางถูกตอง

5.สายดินตอไดอยางถูกตอง

6.สภาพสายไฟภายในเครื่องตองไมชํารุด

เครื่องดัดเหล็ก ( Bending Machine )
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เครื่องผสมคอนกรีต ( Concrete Mixer )
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1.โครงสรางทั่วไปตองแข็งแรง และไมเปนอันตรายตอ
ผูปฏิบัติงาน

2.การดครอบเฟอง และสายพาน ตองแข็งแรง

3.สายพานตองไมแตก หรือเสื่อมสภาพ

4.ดามจับและพวงมาลัย ไมชาํรุด หลดุหลวม

5.ตัวเครื่องตอสายดินถูกตอง

6.สวิทซ เปด-ปด มีการปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟา

7.สายไฟไมมีจดุตอและไมชํารดุ

8.ปลั๊กไฟไมชาํรุดและกันน้ําได

9.จัดใหมีฝาเปด-ปด ขณะเครื่องทํางาน

10.ลอเข็นมีความมั่นคงแข็งแรง



เครื่องอัดอากาศ ( AIR COMPRESSOR )

1.สภาพโครงสรางแข็งแรงใชงานไดดี

2.ปุมและสวิทซตางๆ ใชงานไดดีและถูกตอง

3.ปุมและสวิทซตางๆ ตองมีภาษาไทยกํากับ

4.หัวจายลมมีดามจับและใชงานไดดี

5.ฝาครอบเครื่องตองแข็งแรงและมีตัวค้ํายัน

6.หูลากจูงหรือหูยกตองแข็งแรง

7.หัวตอลมตองไมแตกราวและผูกยึดใหแข็งแรง

8.ตองมีฝาครอบขั้วแบตเตอรี่

9.ถังเก็บลมตองไมบุบหรือผุเปนสนมิ

10.เครื่องยนตตองไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน

11.อุปกรณวัดคาตางๆ สามารถอานคาได

12.ใชสลิง และแคลมปทําการล็อคที่หัวจายลมกับ

หัวตอลม 

13.ตองมี Safety valve ( อุปกรณปองกัน แรงดัน

ลมเกิน ) และใชงานไดดี

14.สายสงลมจะตองไมเปอยหรือ แตกลายงา

15.สายสงลมตองเหมาะสมกับแรงดันลมที่ใช

16.จัดใหมีถังดับเพลิง
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เครื่องเชื่อมไฟฟา ( WELDING M/C )

1.โครงสรางเครื่องเชื่อม ตองแข็งแรงไมมีรอยรั่ว

2.สวิทซเปด-ปดใชงานไดดี

3.มือหมุนปรับแรงดันไฟฟาตองแข็งแรงและใชงานไดดี

4.สายไฟตอเขาตูเชื่อมตองใชหางปลาและขันยึดใหแข็งแรง

5.สายดินตอเขาตูเชื่อมตองใชหางปลาและขันยึดใหแนน

6.สายเชื่อมกับสายกราวนดตองย้ําแนนดวยหางปลาเพือ่ตอเขา
กับTerminal bars ดวยน็อตและพันเทปที่จุดตอ  ขนาดสาย
เชื่อมและสายกราวนด 25 SQM.

7.หัวจับสายกราวนดและหัวเชื่อมตองไมชํารุดแตกหัก

8.สายเชื่อมและสายกราวนดตองไมเปอยหรือแตกลายงาจนเห็น
เสนลวดทองแดง

9.TERMINAL BARS ตองไมแตกหัก หรือหลวมคลอน

S.SURASAK

หมายเหตุ เครื่องเชื่อมโดยทั่วไป จะเปนเครื่อง AC และ DCบางโรงงานจะไมอนุญาตใหใชเครื่อง AC (กระแสสลับ)



แผงไฟฟา ( DISTRIBUTION PANEL )

1.ตัวตูไมแตกราว ผุกรอน และสามารถปดล็อคได

2.ตองมี Main Circuit Breaker  และทําการทดสอบ

3.ตองติดตั้ง ELCB และทําการทดสอบ

4.สายไฟตองเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา

5.การตอสายไฟตองใชหางปลาหรืออุปกรณที่ไดมาตรฐาน

6.ย้ําจุดตอใหแนนดวยเครือ่งย้ําไฮดรอลิด หรือคีมย้ําสายไฟ

7.ตองมีฉนวนหุมจุดย้ําสายไฟกับหางปลา

8. ตองมีฝาครอบกันน้ําที่ SOCKET PLUG

9.ตองมีแผงกั้นที่ BUS BAR

10.สายดินตองมีขนาด 1 สวน 4 ของสายเมน

11.ตอสายดินเขาที่หลักดิน

12.แผงไฟฟาตองติดปายเตอืนอันตราย

13.ใหใช CABLE TIE สําหรับมัดสายไฟ (หามใชลวด)

14.จุดตั้งแผงไฟฟาตองมั่นคงแข็งแรง ไมมีน้ําทวมขัง 
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กลองปลั๊กพวง (EXTENSION BOX)
• โครงสรางตองแข็งแรง ไมมีรอยแตกราว หรืออา

ออกจนเสียรูปทรง

• สกรูตองขันแนนและใสครบทุกตัว

• สวนประกอบที่ติดตั้งเขากับกลองปลั๊ก จะตองใส

ซีลกันน้ํา และสามารถกันน้าํไดดี

• โครงสรางของปลั๊กและฝาครอบตองปดสนิท

• ขนาดของสายไฟตองไมนอยกวา 1.5X3 SQM.

• ไมอนุญาตใหมีจุดตอที่สายไฟ

• สายไฟจะตองไมเสื่อมสภาพเปอยยุย โปงพอง หรือ

ชํารุดจนเห็นเสนลวดทองแดง
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สปอตไลท (SPOTLIGHT)

• โครงสรางโคมไฟตองแข็งแรง ไมมรีอย

แตกราว หรืออาออก และกันน้ําเขาได

• ปลั๊กตองไมชํารดุ และกันน้ําได

• สายไฟตองไมมีรอยตอ

• สายไฟตองไมชํารุด เปอยยุย

• ตองตอสายดินใหถูกตอง

• เสาสปอตไลทตองมีฉนวนหุมเสา
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1.โครงสรางทั่วไปตองแข็งแรงน็อตยึดมอเตอรและโครงสราง

ตองขันแนนทุกตัว

2.การดครอบสายพานตองแข็งแรงและสายพานตองไมแตก

หรือเสื่อมสภาพ

3.สายไฟเปนแบบฉนวนสองชั้นและตองไมมจีุดตอหรือฉีกขาด

4.สวิทซ เปด-ปด ใชงานไดดี ตัวปลั๊กแข็งแรงและกันน้ําได
5.ตองตอสายดิน และจุดตอตองแข็งแรง
6.ดามจบัสําหรบักดดอกสวานตองแข็งแรงใชงานไดดี

7.แทนวางชิ้นงานแข็งแรง ปรับระดับไดดีและสามารถล็อคได
8.จัดใหมีการดครอบเบาจับดอกสวาน และดอกจําปาสําหรับ
ถอดเปลีย่นดอกสวาน

สวานแทน (BENCH  DRILLING MACHINE )
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สวานแมเหล็ก MEGNETIC DRILL

1.โครงสรางทั่วไปตองแข็งแรงไมแตกราว

2.น็อตยึดตัวสวานกับแทนแมเหล็กตองขันยึดแนน ไมแตกราว

3.ดามจบัสําหรบัควบคุมการขึน้-ลงของสวานตองแข็งแรง

4.สายไฟเปนแบบฉนวนสองชั้นและตองไมมจีุดตอหรือฉีกขาด

5.สายไฟและสายดินตองถูกตอง

6.สวิทซ เปด-ปด ใชงานไดดี ตัวปลั๊กแข็งแรงและกันน้ําได

7.หัวจับดอกสวานตองจับยึดดอกสวานไดดี ไมแตกราว

8.จัดใหมีอุปกรณสําหรบัถอดและใสดอกสวาน 
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1.โครงสวานตองไมชํารุดและ สกรูยึดโครงขันแนนทุกตัว

2.สวานตองตอสายดินใหเรียบรอย ยกเวนสวานทีม่ี
โครงสรางเปนฉนวน

3.สายไฟจะตองไมชํารดุฉีกขาดหรือมีรอยตอ

4.ปลั๊กไฟตองไมชํารุดและตองกันน้ําเขาตัวปลั๊กได

5.จะตองไมมปีุมล็อคการทํางานของสวาน

6.ดามจบัขางตัวสวานจะตองแข็งแรงมั่นคง

7.หัวจับดอกสวานตองจับยึดแนนกับดอกสวาน

8.จัดใหมีอุปกรณสําหรบัถอดดอกสวาน

9.เลือกใชสวานและดอกสวานใหเหมาะสมกับงาน

ไขควงไฟฟา, สวานไฟฟา (SCREW DRIVER & ELECTRIC DRILL )

S.SURASAK



เครื่องตัดไฟเบอร
( FIBER CUTTING MACHINE )

โครงสรางทั่วไปตองแข็งแรงน็อตยึดมอเตอรและ

โครงสรางตองขันแนน

การดครอบสายพานและใบตัด ตองแข็งแรง และ
สายพานตองไมแตก

สวิทซ เปด-ปด ใชงานไดดี และตองตอสายดิน
ใหแนน

สปริงทีแ่กนกลาง และลอที่ฐานเครื่องตองใชงาน
ไดดไีมแตกหัก

ปากกาจับชิ้นงานสามารถปรับแตงไดดี และล็อค
ชิ้นงานไดมั่นคง
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1.เครื่องเจียรตองตอสายดินใหเรียบรอย

2.เครื่องเจียรตองไมมีสวิทซที่ล็อคตายตัว

3.เครื่องเจียรตองมีการดครอบที่แข็งแรง

4.เครื่องเจียรตองมีมือจับดานขางที่แข็งแรง

5.เครื่องเจียรตองมีเครื่องมือสําหรับถอดเปลีย่นใบเจียร

6.โครงเครื่องเจียรแข็งแรงและสกรูขนัแนนทกุตัว

7.ตัวล็อคใบหินเจียรตองขันและล็อคใบหนิเจียรแนน

8.สายไฟตองไมมรีอยตอหรอืฉีกขาด

9.ปลัก๊ไฟตองไมชํารดุและกันน้ําเขาตัวปลั๊กได

เครื่องเจียร ( GRINDER )
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พัดลมดูดอากาศ (BLOWER)

โครงสรางตองไมผุเปนสนิม

สกูรยึดโครงสรางตองขันแนน

โครงสรางใบพัดตองแข็งแรงไมบิดเบี้ยว

ตองมีตะแกรงครอบใบพัดและตองแข็งแรง

ตองมีแปนยางรองรับที่ขาของโครงสราง

แกนสําหรับจับยกเพื่อการเคลื่อนยายตอง
แข็งแรง

สวิทซเปด-ปด ใชงานไดดี

สายดินและสายไฟตองตอใหถกูตอง

สายไฟจะตองไมมีรอยตอหรือฉีกขาด

ปลั๊กไฟตองแข็งแรงไมชํารุด แตกหัก



เครื่องตัดพื้นคอนกรีต ( CONCRETE CUTTING M/C )

1.โครงสรางทั่วไปตองแขง็แรงนอตยึดโครงสรางตองขันแนนทุกตัว

2.การดครอบใบตัด และสายพาน ตองแข็งแรง และสายพานตองไมแตก

หรือเสื่อมสภาพ

3.ที่ดึงสําหรับ สตารทเครื่องยนต ตองมีดามจับที่มั่นคง เชือกสําหรับดึง

สตารทตองไมเปอย หรือชํารุด ฉีกขาด และตองมีการดครอบที่แข็งแรง

4.ตัวเครื่องยนตตองไมมีรอยปริแตก และตองไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน

5.คันเรงและปุมหยุดทํางานฉุกเฉินใชงานไดดี

6.ถังเก็บน้ํามันตองไมชํารุด ฝาปดถังน้ํามันใชงานไดดี

7.ใบตัดตองไมแตกราว ไมบิด คดงอ และนอตยึดตองแข็งแรง

8.เครื่องยนตไมมีเสียงดงัเกินไป ควันตองไมดํา

9.แกนนํารองตองไมชํารุด คดงอ

10.ระบบน้ําหลอเลี้ยงตองไมอุดตัน

11.ลอเข็นมีความมั่นคงแข็งแรง
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1.โครงสรางทั่วไปตองแข็งแรงน็อตยึดโครงสรางตองขันแนนทกุตัว

2.การดครอบสายพานตองแข็งแรงและสายพานตองไมแตกหรือ

เสื่อมสภาพ

3.ที่ดึงสําหรับ สตารทเครื่องยนต ตองมีดามจับที่มั่นคง เชือกสําหรับ

ดึงสตารท

ตองไมเปอย หรือชํารุด ฉีกขาด และตองมีการดครอบที่แข็งแรง

4.ตัวเครือ่งยนตตองไมมีรอยแตก และตองไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน

5.คันเรงและปุมหยุดทํางานฉุกเฉินใชงานไดดี

6.ถงัเก็บน้ํามันตองไมชํารุด ฝาปดถังน้ํามันใชงานไดดี

7.เครื่องยนตไมมีเสียงดังเกินไป ควันตองไมดํา

8.ดามจับสําหรับใชบังคับเครื่องตองหุมดวยปลอกหนังเพื่อลดการ

สั่นสะเทอืน

เครื่องบดอัดดิน ( PLATE COMPACTOR )
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อุปกรณปองกันการตก ( SAFETY BELT, HARNESS )

• ชุด Body Harness ตองไมมีรอยตัด หรือชํารุด 
ฉีกขาด โปงพอง รอยเย็บไมปริแตก

• ตัวล็อคที่บริเวณหนาอก และตนขาไมชํารุด

• D-RING ตองไมเปนสนิมผุกรอน และตองไม
เสียรูปทรง

• สาย Lanyard ตองไมชํารุด ฉีกขาด

• Shock Absorber จะตองอยูในซอง และซอง
จะตองไมฉีกขาด

• Snap Hook จะตองไมบิดเบี้ยวเสียรูปทรง และ
ไมมีรอยแตกราว สปริงดีดกลบัได   ดเีมื่อ
ปลอยคันบีบ 

S.SURASAK



1.ถังออกซิเจนจะตองผานการตรวจสอบจากโรงงานไมเกิน  3 ป
2.ถังกาซอะเซทิลีน จะตองผานการตรวจสอบจากโรงงานไมเกิน 5 ป
3.สีของถังบรรจุกาซจะตองถูกตองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
4.ถังกาซความดันตองไมบุบหรือผกุรอน

5.ตองมีฝาครอบหัววาลว ตลอดเวลาในการขนยาย
6.วาลวที่หัวถังกาซจะตองไมแตก สามารถเปด-ปดไดดี

7.ถังกาซความดันตองตั้งบนรถเข็นและตองจับยึดดวยโซใหแขง็แรง

8.เกจวัดความดันตองอานคาได,ปรับคาแรงดันไดและตองไมชํารุด

9.จัดใหมีอุปกรณปองกันแกสยอนที่เกจวัดความดัน

10.จุดขอตอตองใชเข็มขัดรัดสายขันใหแนน

11.สายลม สายแกส จะตองไมฉีกขาด แตกลายงาจนถึงเสนเยื่อชั้นใน
12.จัดใหมีประแจสาํหรับเปด-ปด ที่หัวถังแกสอะเซทิลนีตลอดเวลา
13.ชุดหัวตัดแกสตองใชงานไดดีไมมีการรั่วซึมของแกส

14.จัดใหมีอุปกรณจุดไฟไวที่ชุดหัวตัด

15.จัดใหมีกระปองใสน้ําสบูเพื่อใชตรวจเช็ครอยรั่วตามจุดขอตอ

อุปกรณชุดตัดแกส ( GAS CUTTING SET )
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สุรศักดิ์  ซอนกลิ่น



1.ลอตองแข็งแรงและตองสามารถรับน้ําหนักโดยรวมของนั่งราน

2.ลอตองมีอุปกรณล็อคลอและยางลอไมฉีกขาด

3.โครงสรางและฐานตองมั่นคง โครงตองตัง้ฉากกับพื้น ขอตอ
ตางๆติดตั้งถูกตอง

4.จัดใหมีบันไดขึ้นลงในแนวเฉียงและติดตั้งราวบันได

5.พื้นนัง่รานปูดวยแผนเหล็กหรือไมเนื้อแข็งและมัดใหมั่นคง

6.ราวกันตกดานบนสูง 90-110 ซม. และราวกลางสูง 45-55 ซม.

7.พันเทปหรือใสจุกยางที่ปลายน็อตของ CLAMP ยึดนั่งราน

8.แผนกันเครื่องมือตกรอบดานสูง 10-15 ซม.

9.พื้นนัง่รานตองไมมีชองวางหรือชองโหว

10.พื้นนัง่รานชัน้บนสุดเปนแบบ เปด-ปด ได

11.บันไดตองผูกรัดใหแข็งแรงมั่นคง

12.ติดตั้งปายเตือนภัยใหเหมาะสมกับสภาพงาน

13.จัดใหมีปายแสดงสถานะของนั่งราน
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นั่งรานเคลื่อนที่ ( WORKING STAGE )

1.โครงสรางแข็งแรงไดระดับทั้งทางแนวดิ่งและแนวระนาบ

2.แนวเชือ่มของโครงสรางตองไมแตกราว

3.โครงสรางที่ประกอบดวยนอตจะตองขันแนน

4.สวนสูงมีขนาดไมเกิน 3 เทาของความกวางของฐาน

5.ลอตองสามารถล็อคไดดี ในกรณีที่ล็อคลอไมไดตองมี Jack 

base เพื่อการเกาะยึดกับพื้น และการปรับระดับ สวนดานลาง 

Jack base ควรมีแผนกันลื่นและเปนฉนวน

6.ราวกันตกตองแข็งแรงมั่นคงสูงจากระดับพื้น 100-110 CM.

7.แผนกั้นกันของตก ( Toe board ) สูง 10-15 CM.
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กระเชา ( BASKET )

1.รอยเชื่อมโครงสรางตองไมแตกราวผุกรอน

2.โครงสรางกระเชาตองไมบิดเบี้ยว

2.จัดใหมีประตูสําหรับทาง เขา-ออก
3.จัดใหมีที่กั้นของตก (TOE BOARD)

4.จัดใหมีตาขายรอบโครงกระเชา และดานบนศีรษะ
5.จัดใหมีราวจับ ภายในตัวกระเชา
6.จัดใหมียางกันกระแทกบริเวณขอบ มุม กระเชา
7.กระเชาตองผานการทดสอบ และติดปายแสดงขีด
ความสามารถในการใชงานใหชัดเจน
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ลวดสลิง ( WIRE ROPE SLING )

• การฉีกขาดของลวดเสนเล็กใน 1 เสน

เกลียว ตองไมเกิน 3 เสน หรือไมเกิน 6 

เสน ในหลาย ๆ เสนเกลียวรวมกัน

• ขนาด สลิงตองไมเล็กลงเกินรอยละ 5 ของ

เสนผาศูนยกลางเดมิ

• ตองไมมีรอยถูก กระแทก แตกเกลยีว หรือ 

ภายในเสนเกลียวมีเศษวัสดุเขาไปอยู

• ตองไมขมวดหรือเปนปม

• ตองไมโปงออกของกลุมเสนลวด

• ตองไมเปนสนิมผุกรอน

• ตองไมชํารุด เสียหายจากความรอน
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POLYESTER ROUND SLING

1.รอยขาด การโดนบาด หรือโดนเกี่ยว

2.รอยขาดดานใน หรือ การถูกเจาะ

3.การไหม หรอื การละลายตัวของสลิง

4.การถูกกรด ดาง กัดกรอน

5.การฝงตัวของสะเก็ดโลหะหรือลูกไฟ

6.การผูกเปนปม
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สลิงผาใบ (NYLON SLING)

• การชํารุดของหวง

• รอยตัด รอยฉีก และเปนรู การฝงตัวของ
เศษโลหะ หรือลูกไฟจากงานเชื่อม

• การเปอยของวัสดุ

• การหลอมละลายจากความรอน

• การถูกกรด ดาง กัดกรอน

• การเปนปุม หรือ ปม ของสลิง
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สะเก็น (SHACKLES)

• การเสียรูปทรง เชน การโคงงอ การบิดตัว

• การสึกหรอ การมีหลุมบอเกิน 10 %

• การแตกราว

• การเกิดสนิมกัดกรอน

• เกลียวชํารุด

• ตองไดมาตรฐานและมี SWL หรือ WLL

WLL ขนาด



รอกโซ รอกโยก ( CHAIN BLOCK, LEVER BLOCK )

• ฝาครอบ และน็อตยึดโครงสรางแข็งแรง

• จานโซไมแตก

• โครงสรางของตะขอตองไมมีรอยแตกราวหรือ
บิดงอเสียรูปทรง

• ปากตะขอจะตองอาออกไมเกิน 15 %

• ขาลอ็ค (Safety Latch) ใชงานไดดี

• โซจะตองไมบิดเบี้ยว หักงอ

• โซจะตองไมเปนสนิม และผุกรอน

• โซตองไมมีรอยบิ่น หรือเปรอะเปอนดวย
ลูกไฟจากงานเชื่อมโลหะ

• ใชมือดึงโซกลับไปมาจะตองไมมีการติดขัด

• ประกับล็อคคอตะขอจะตองไมแตกราว
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การตรวจสอบตะขอยก

ระยะหางที่ปากตะขอจะตองอา

ออกไมเกิน 15 % ของระยะหาง
ตามมาตรฐาน



การบิดเบี้ยวของตะขอยก

ตะขอจะตองไมบิดเบี้ยวเกิน 10 
องศาจากแกนกลางของตะขอ
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