
 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดรูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ัน   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดรูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับปนจ่ันเพื่อใหนายจางไดติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจางผูปฏิบัติงานเห็นไดชัดเจน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖๐  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจ่ัน  
และหมอน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  กําหนด
รูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ัน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ รูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ัน 

ใหเปนไปตามทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



 
รูปภาพการใชสัญญาณมือสื่อสารระหวางผูปฏบิัตงิานเกีย่วกับปนจั่นทายประกาศกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน เร่ือง กําหนดรูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏบิัติงานเกี่ยวกับปนจั่น 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     

ประเภทปนจั่นเหนือศีรษะ  ปนจั่นขาสูง   และปนจั่นหอสูง (ปนจั่นชนดิอยูกับท่ี) 
 

 
ยกของขึน้ (HOIST) 

  ใหงอขอศอกขึ้นใหไดฉาก      
ใชนิ้วชี้ชี้ขึน้แลวหมุนเปนวงกลม 

 

 
ลดของทีย่กลง (LOWER) 

ใหกางแขนออกเล็กนอย        
ใชนิ้วชี้ชี้ลงแลวหมุนเปนวงกลม 

 

 

ชดุยกเคลือ่นที ่(TROLLEY TRAVEL) 

  ใหกํามือขวาหงายขึ้นในระดับไหล
นิ้วหัวแมมือชี้ออกในทิศทางที่ตองการ
ใหลูกรอกเคลื่อนที่ในทางแนวนอน 

 

 
หยดุยกของ (STOP) 

   ใหเหยียดมือซายออกขางลําตัวระดับ
ไหล ฝามือคว่ําลง โดยเหยียดแขนนิ่ง
อยูในทานี ้

 

 
สะพานปนจัน่เคลือ่นที ่(BRIDGE TRAVEL)

  ใหเหยียดฝามือขวาตรงออกไป
ขางหนาในระดบัไหล  ฝามือตั้งตรง
ทําท าผลั กในทิศทางที่ ต องการ  
ใหสะพานเคลื่อนที่ไป 

 

 
หยดุยกของฉกุเฉนิ (EMERGENCY STOP)

  ใหเหยียดแขนซายออกไปอยูใน
ระดับไหล  ฝามือคว่ําลงแลวเหวี่ยง  
ไป-มา ในแนวระดับไหลอยางรวดเร็ว 

 

 

การใชชดุยกหลายชดุ (MULTIPLETROLLEYS) 

   ใหมือซายระดับหรือเหนือศีรษะ งอศอกเปน
มุมฉาก (90 องศา)  ชูนิ้วชี้ขึ้นนิ้วเดียว
หมายถึงใหใชลูกรอกหมายเลข  1 
(หมายเลขที่เขยีนบนลูกรอก) ชูนิ้วพรอมกัน
ท้ังสองนิ้ว หมายถึงใชลูกรอกหมายเลข  2 
สัญญาณตาง  ๆทําเชนเดียวกนั (เชนยกขึน้
หรือยกลง) 

 

 
ยกของขึน้ชาๆ (MOVE SLOWLY)

 ใหยกแขนคว่ําฝามือใหไดระดบัคาง
แลวใชนิ้วชีข้องมืออีกขางหนึง่  ชี้ตรง
กลางฝามือแลวหมุนชาๆ 

 

 
เลกิใชปนจัน่(MAGNET IS DISCONNECTED) 

 ใหผูบงัคบัปนจัน่ยืดแขนทัง้สองออกไป
ขางลําตัว  โดยหงายฝามือทั้งสองขาง

 

 
 

 
 
 
 



 

                -๒- 
 

ประเภท รถปนจั่น และเรือปนจั่น (ปนจัน่ชนดิเคล่ือนท่ี) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
ยกของขึน้ (HOIST) 

   ใหงอขอศอกขึ้นใหไดฉาก ใชนิ้วชี้
ชี้ขึ้นแลวหมุนเปนวงกลม 

 

 
ลดของทีย่กลง (LOWER)

  ใหกางแขนออกเล็กนอย ใชนิว้ชี้
ชี้ลงแลวหมนุเปนวงกลม 

 

 
ใชรอกใหญ (USE MAIN HOIST)

  ใหกํามือยกขึ้นเหนือศีรษะ แลวเคาะ
เบาๆ บนศีรษะของตนเองหลายๆ ครั้ง 
แลวใชสัญญาณอื่นๆ ท่ีตองการ 

 

 
รอกชวย  (AUXILLARY HOIST) 

   ใหงอขอศอกขึ้น กํามือระดบัไหล
โ ยไปขางหนาเลก็นอยแลวใชมืออีก
ขางหนึ่งแตะที่ขอศอก จากนั้นให
สัญญาณอ่ืนๆ ท่ีตองการ 

 

 
ยกแขนปนจัน่ขึน้  (RAISE BOOM)

  ใหเหยียดแขนออกสุดแขน   
แลวกํามือชี้หัวแมมือขึน้ 

 

 
ลดแขนปนจัน่ลง (LOWER BOOM)

  ใหเหยียดแขนออกสุดแขน แลวกํามือ
ชี้หัวแมมือลง 

 

 
ยกของขึน้ชาๆ  (MOVE SLOWLY) 

   ใหยกแขนคว่ําฝามือใหไดระดบัคาง 
แลวใชนิ้วชีข้องมืออีกขางหนึง่ ชีต้รง
กลางฝามือแลวหมุนชาๆ  (ยกขึ้น 
หรือยกลง) 

 

 
ยกแขนปนจัน่แลวลดของทีก่าํลงัยกลง  
(RAISE THE BOOM AND LOWER THE LOAD)

  ใหเหยียดแขนออกสุดแขน
เหยยีดฝามือในลกัษณะตัง้ ยกหัว
แมมือ แลวกวักนิ้วทัง้ส่ีไปมา 
(ยกเวนนิว้หัวแมมือ) 

 

 
ลดแขนปนจัน่ลงแลวยกของทีก่าํลงัยกขึน้ 

(LOWER THE BOOM AND RAISE THE LOAD) 

   ใหเหยยีดแขนออกสุดแขน เหยยีดฝามือ
ในลักษณะตั้งหัวแมมือชี้ลงแลวกวักนิ้ว
ท้ังส่ีไปมา  (ยกเวนนิ้วหัวแมมือ) 

 



 

-๓- 
 

ประเภทรถปนจั่น และเรือปนจั่น (ปนจัน่ชนดิเคล่ือนท่ี) 
(ตอ) 

 

 

เคลือ่นทีใ่นทศิทางทีต่องการ       

(TRAVEL) 

   ใหเหยียดฝามือขวาตรงออกไป
ขางหนาในระดบัไหล ฝามือตั้งตรง
ทําทาผลักในทิศทางที่ตองการให  
รถปนจัน่เคลื่อนที่ไป 

 

 

หยดุชัว่ขณะและยดึลวดสลงิทัง้หมด 
(DOG  EVERYTHING) 

  ใหประสานมือทั้งสองเขาหากัน
อยูในระดับเอว 
 
 

 

 

รถปนจัน่ (ตนีตะขาบ)          
เดนิหนาหรอืถอยหลงั            

(TRAVEL BOTH TRACK)

  ใหกํามือทั้งสองซอนกนั ยกขึ้นเสมอ
หนาทองแลวหมุนมือที่ กําสองขาง
ใหไดจังหวะกัน  ถาจะใหรถปนจั่น
เดินหนาก็หมุนมือไปขางหนา  
ถาจะใหรถปนจั่นเดินถอยหลัง    
ก็หมุนมือถอยหลงั 

 

แขนปนจัน่ชนดิเลือ่นเขา – ออก 
(TELESCOPINGBOOM) 

 
                                                         
     
 

เลือ่นแขนปนจัน่เขา             
(RETRACT BOOM) 

  ใหกํามือทั้งสองขางคว่ําแลวยกขึน้
เสมอเอว แลวเหยยีดหัวแมมือทั้งสองขาง
ชี้เขาหากนั 

เลือ่นแขนปนจัน่เขา 
( RETRACT  BOOM )    

 

  ใหกํามือขางหนึ่งแนบหนาอก     
ชี้นิ้วหัวแมมือเอียงออกนอกตัว  
แลวเคาะเบาๆบนหนาอก 

เลือ่นแขนปนจัน่ออก             
(EXTEND BOOM) 

  ใหกํามือทั้งสองขางหงายแลวยกขึ้น
เสมอเอว แลวเหยียดหัวแมมือออกทั้ง
สองขาง 

เลือ่นแขนปนจัน่ออก 
 ( EXTEND  BOOM  ) 

  ใหกํามือขางหนึ่งแนบหนาอก      
ชี้หัวแมมือขึ้น  แลวเคาะเบาๆ     
บนหนาอก 

 

รถปนจัน่ (ตนีตะขาบ) เคลือ่นทีด่านขาง  
โดยยดึตนีตะขาบขางหนึง่ไว     

 (TRAVEL ONE TRACK)

  ใหยึด (ล็อค) ตีนตะขาบขางหนึ่ง   
โดยกํามือขวาชขูึ้นใหขอศอกงอเปน  
มุมฉาก 90 องศา ใหตีนตะขาบดาน 
ตรงขามเคลื่อนทีต่ามตองการ โดยกํามือ
อีกขางหนึ่งอยูระดับเอว แลวหมุนเขาหา
ตัวแนวดิ่ง (สัญญาณนี้ใชเฉพาะรถ
ปนจั่นเคลื่อนที่ชนิดตนีตะขาบเทานั้น) 

 
เลกิใชปนจัน่                                

(MAGNET IS DISCONNECTED) 

ใหผูบังคับปนจัน่ยืดแขนทัง้สองออกไป
ขางลําตวั โดยหงายฝามือทั้งสองขาง  

 


