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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถบรรทุก
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถบรรทุก โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถบรรทุก หมายถึง ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ เรื่องการใช้และการบํารุงรักษารถบรรทุก การขับรถที่ถูกต้อง การบรรทุกน้ําหนัก
ที่ถูกต้องและปลอดภัย รู้กฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น การประกันภัย พิษภัยของ
สารเสพติดและมีจิตสํานึกที่ดีต่ออาชีพขับรถบรรทุก
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถบรรทุก
มี ๑ ระดับ
ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ได้ดี สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี
สามารถช่ ว ยแนะนํ า งานฝี มื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ดี สามารถใช้ ห นั ง สื อ คู่ มื อ นํ า ความรู้ แ ละทั ก ษะ
มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้โดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์ที่วัดระดับความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถบรรทุก ให้เป็นดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ ความเข้ า ใจ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุที่ติดไฟง่ายและสารอันตราย เช่น น้ํากรดแบตเตอรี่
น้ํามัน
(๒) กฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถบรรทุก กฎหมายจราจร
เครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
(๓) การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในรถยนต์
(๔) หลักการเบื้องต้นของการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง
(๕) พิษภัยของสารเสพติดต่าง ๆ
(๖) วิธีการปฐมพยาบาลสําหรับผู้ประสบอุบัติเหตุ
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๓.๑.๒ คณิตศาสตร์เบื้องต้นของรถยนต์
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม
(๒) การคํานวณการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงต่อระยะทาง
(๓) ความรู้เกี่ยวกับขนาดรถบรรทุกเพื่อการบรรทุกน้ําหนักที่ถูกต้อง
๓.๑.๓ วัสดุและคุณสมบัติที่ใช้กับรถยนต์
(๑) คุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น สารระบายความร้อน
และสารกันสนิม
(๒) ชนิดของท่อยาง ท่อโลหะและการใช้งานในรถ
(๓) ชนิดและการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เลนซ์
โคมไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
๓.๑.๔ เครื่องมือพื้นฐานประจํารถ
(๑) ชนิดและการใช้งานของเครื่องมือประจํารถ
(๒) การเก็บรักษาประแจถอดล้อและบํารุงรักษาเครื่องมือประจํารถ
๓.๑.๕ ชนิดของรถบรรทุก (Truck)
(๑) รถบรรทุก ๔ ล้อ
(๒) รถบรรทุก ๖ ล้อ
(๓) รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
๓.๑.๖ ระบบต่าง ๆ ของรถ
(๑) เครื่องยนต์
(๒) ระบบส่งกําลัง
(๓) ระบบรองรับน้ําหนัก
(๔) ระบบบังคับเลี้ยว
(๕) ระบบเบรก
(๖) ระบบไฟฟ้าในรถยนต์
(๗) ระบบอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
(๘) อุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ
๓.๑.๗ ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรถ
(๑) หมายเลขเครื่องยนต์ แชสซีส
(๒) การบรรทุกน้ําหนัก
๓.๑.๘ การควบคุมและอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และบํารุงรักษา
(๑) ชุดควบคุมที่พวงมาลัย
(๒) มาตรวัดและเกจวัดต่าง ๆ ที่หน้าปัด
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(๓) อุปกรณ์ควบคุมที่พื้น
(๔) อื่น ๆ
การบรรทุกน้ําหนัก
(๑) น้ําหนักบรรทุกตามกฎหมาย
(๒) การจัดวางน้ําหนักบรรทุกให้ถูกต้อง
(๓) การผูกมัดน้ําหนักบรรทุกแบบต่าง ๆ
(๔) การควบคุมน้ําหนักบรรทุกเพื่อความปลอดภัย
(๕) การบรรทุกวัตถุอันตรายต่าง ๆ
ก่อนการขับรถ
(๑) การทํางานของชุดควบคุมต่าง ๆ
(๒) หัวข้อที่จําเป็นต้องตรวจสําหรับพนักงานขับรถ
การขับรถ
(๑) การเตรียมก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์
(๒) การสตาร์ทเครื่องยนต์
(๓) การดับเครื่องยนต์
(๔) การออกรถ (เกียร์ธรรมดา เกียร์พิเศษ)
(๕) การใช้อุปกรณ์พิเศษ
(๖) การจอดรถ
(๗) ข้อควรระวังในขณะขับรถ
(๘) การขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัย
(๙) ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การลากรถ
การบํารุงรักษาเบื้องต้น
(๑) ตามคู่มือที่ผู้ผลิตกําหนด
(๒) ตามลักษณะการใช้งาน
(๓) ตามความเสียหาย
(๔) ก่อนการใช้งานประจําวัน
การหล่อลื่นและการเลือกใช้สารหล่อลื่นสําหรับ
(๑) เครื่องยนต์
(๒) ระบบส่งกําลัง
(๓) ระบบรองรับ
(๔) ระบบบังคับเลี้ยว
(๕) ระบบเบรก
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(๖) ระบบอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
(๗) อุปกรณ์พิเศษ
๓.๑.๑๔ เทคนิคการขับ และใช้อุปกรณ์พิเศษ
(๑) เทคโครกราฟหรือกล่องควบคุม
(๒) ระบบการขับ ๔ x ๔ ๖ x ๔ ๖ x ๖
(๓) ระบบช่วยตัวเอง (Front winch)
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุที่ติดไฟง่าย และสารอันตรายได้ถูกต้อง
เช่น น้ํากรดแบตเตอรี่
(๒) ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถบรรทุก
(๓) ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในรถได้
(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง
(๕) สามารถป้องกันอัคคีภัย และใช้เครื่องดับเพลิงประจํารถได้
(๖) ให้การปฐมพยาบาลสําหรับผู้ประสบอุบัติเหตุได้
๓.๒.๒ เลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์
(๑) ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น สารระบายความร้อน และสารกันสนิม
ได้ถูกต้อง
(๒) ใช้ท่อยาง ท่อโลหะ กับรถยนต์ได้ถูกต้อง
(๓) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น ฟิวส์ เลนซ์ โคมไฟ
หลอดไฟ ฯลฯ
๓.๒.๓ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานประจํ า รถ สามารถใช้ แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ
ประจํารถได้
๓.๒.๔ ปฏิบัติเกี่ยวกับชุดควบคุม และอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ของรถเบื้องต้น
ได้ถูกต้อง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เครื่องยนต์
ระบบส่งกําลัง
ระบบรองรับน้ําหนัก
ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบเบรก
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(๖) ระบบไฟฟ้าในรถยนต์
(๗) ระบบอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
(๘) อุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ
๓.๒.๕ ทําการบรรทุกน้ําหนักตามกฎหมายได้ถูกต้อง และอย่างปลอดภัย
๓.๒.๖ ปฏิบัติก่อนการขับรถ
(๑) ตรวจสอบก่อนการใช้งานประจําวัน
(๒) สตาร์ทเครื่องยนต์
๓.๒.๗ ปฏิบัติขณะการขับรถ
(๑) ออกรถ (เกียร์ธรรมดา เกียร์พิเศษ)
(๒) ใช้อุปกรณ์พิเศษ
(๓) ข้อควรระวังในขณะขับรถ
(๔) ขับรถอย่างประหยัด และปลอดภัย
(๕) กรณีฉุกเฉิน เช่น ลากรถ
๓.๒.๘ ปฏิบัติหลังการขับรถ
(๑) จอดรถ
(๒) ดับเครื่องยนต์
๓.๒.๙ บํารุงรักษาเบื้องต้นได้
(๑) ตามคู่มือที่ผู้ผลิตกําหนด
(๒) ตามลักษณะการใช้งาน
(๓) ตามความเสียหาย
๓.๒.๑๐ ใช้สารหล่อลื่นสําหรับระบบต่าง ๆ ได้
(๑) เครื่องยนต์
(๒) ระบบส่งกําลัง
(๓) ระบบรองรับน้ําหนัก
(๔) ระบบบังคับเลี้ยว
(๕) ระบบเบรก
(๖) ระบบอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
(๗) อุปกรณ์พิเศษ
๓.๓ ทั ศ นคติ ประกอบด้ ว ย การแต่ ง กายที่ เ หมาะสม มี ค วามปลอดภั ย ในขณะ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่มีการวางแผนที่ดี เครื่องมือที่ถูกต้องกับลักษณะงาน และการดูแลรักษาที่ดี
การลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การคํานึงถึงการใช้วัสดุที่ถูกต้องและประหยัด คุณภาพงานที่ดี
การรักษาวินัย ความภูมิใจในงานอาชีพของตนเอง การรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา
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ความซื่อสัตย์ การปฏิสัมพันธ์ที่ดี และการรักษาความสะอาดเมื่อเสร็จงาน สติ สมาธิ เจตคติ จิตสํานึก
ในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณของพนักงาน ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความประณีตในงาน
การไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บลู ก ค้ า การใช้ ว าจาสุ ภ าพ อ่ อ นน้ อ ม อ่ อ นโยน ความทะมั ด ทะแมง
และความเป็นธรรมชาติในการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

