เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก หมายถึง บุคคลที่มีความรู้
ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ ประกอบ อุปกรณ์ อ่านวงจร ตรวจเช็ค หรือ
ซ่อมอุปกรณ์ระบบไฮโดรลิกตั้งแต่ระดับเบื้องต้นหรือจนถึงระดับเชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก แบ่งออกเป็น
๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้งาน
ระบบไฮโดรลิก เบื้องต้น สามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถถอด/เปลี่ยนชิ้นส่วน
และประกอบคืนได้ สามารถใช้เครื่องมือและบํารุงรักษาเครื่อ งมือ ได้อย่างถูกต้อ ง สามารถทดลอง
การทํางานของระบบเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัยและจัดทําบันทึกการซ่อมบํารุง
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการติดตั้ง
ระบบไฮโดรลิก สามารถอ่านสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน DIN ISO 1219 และวงจรในระบบไฮโดรลิก
การเลื อ กอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ในการประกอบ วางแผนจั ด ลํ า ดั บ การติ ด ตั้ ง การติ ด ตั้ ง ระบบไฮโดรลิ ก
การเชื่อมต่อระบบได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน สามารถทดสอบระบบการทํางาน
หลังการติดตั้งได้อย่างปลอดภัย และสามารถจัดทําบันทึกการประกอบติดตั้ง
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคํานวณ
หาค่าทางไฮโดรลิก ออกแบบระบบไฮโดรลิก กําหนดขั้นตอนการทํางาน วางแผนการปฏิบัติงาน
สามารถประเมิ น ราคาระบบไฮโดรลิ ก ตามแบบ สามารถตรวจสอบผลการทดสอบการทํ า งาน
ของเครื่องจักรว่าทํางานตามข้อกําหนดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๒.๔ ระดั บ ๔ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ ทักษะสําหรับการแก้ปัญหาระบบไฮโดรลิกที่มีความซับซ้อน ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะห์ระบบไฮโดรลิก สามารถวิเคราะห์ปัญหาการทํางานในระบบไฮโดรลิก ออกแบบ
ความปลอดภัยของเครื่องจักรสําหรับผู้ใช้งาน สามารถตัดสินใจตามระดับความสําคัญของงาน และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่ทราบล่วงหน้าหรือเกิดขึ้นเฉพาะหน้า

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของงาน
ระบบไฮโดรลิก
(๑) การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๒) กฎระเบียบความปลอดภัยของงานระบบไฮโดรลิก
(๓) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องมือกล
(๔) ความหมายของสัญลักษณ์ ป้ายความปลอดภัย
(๕) คู่มือการทํางานระบบไฮโดรลิก
(๖) หลักการ ๕ ส.
(๗) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(๘) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย
๓.๑.๑.๒ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การซ่ อ มบํ า รุ ง ตามคู่ มื อ
การซ่อมบํารุง
(๑) ชนิดและขนาดของสกรูหรือนัตล็อกแบบต่าง ๆ
(๒) วิธีการใช้งานเครื่องมือช่างพื้นฐาน
(๓) คู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทผู้ผลิต
(๔) ชนิดของประแจและการใช้งาน
(๕) การใช้งานประแจวัดแรงบิด
(๖) วิธีการประกอบและแรงขันอัดตามคู่มืออุปกรณ์มาตรฐาน
ของบริษัทผู้ผลิต
(๗) เกจวัดความดันไฮโดรลิก
(๘) เครื่องมือวัดความเร็วรอบ
(๙) เครื่องมือวัดเสียง
(๑๐) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๑.๓ การตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบไฮโดรลิกขั้นต้น
(๑) เกจวัดความดันไฮโดรลิกแบบต่าง ๆ และการใช้งาน
(๒) เกจวัดอุณหภูมิแบบต่าง ๆ และการใช้งาน
(๓) เครื่องมือวัดเสียงแบบต่าง ๆ และการใช้งาน
(๔) การใช้งานเกจวัดค่าบนกรองไฮโดรลิกแบบต่าง ๆ
(๕) เครื่องวัดรอบการหมุนแบบต่าง ๆ และการใช้งาน
(๖) น้ํามันไฮโดรลิก
(๗) ประเภทและชนิดของน้ํามันไฮโดรลิก
(๘) คู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทผู้ผลิต
(๙) การทําความสะอาดคราบน้ํามันไฮโดรลิกและการกําจัด
(๑๐) คู่มืออุปกรณ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๓.๑.๑.๔ การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฮโดรลิก
(๑) คู่มืออุปกรณ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(๒) ระบบไฮโดรลิกเบื้องต้น
(๓) การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันไฮโดรลิก
(๔) ประเภทและชนิดของน้ํามันไฮโดรลิก
(๕) การเลือกใช้น้ํามันไฮโดรลิก
(๖) ไส้กรองน้ํามันไฮโดรลิก
(๗) การทําความสะอาดคราบน้ํามันไฮโดรลิก
๓.๑.๑.๕ การทดลองใช้ระบบไฮโดรลิกเบื้องต้นอย่างปลอดภัย
(๑) ระบบไฮโดรลิกเบื้องต้น
(๒) คู่มือมาตรฐานของเครื่องจักร
(๓) กฎความปลอดภัยของงานระบบไฮโดรลิก
(๔) กฎการปฏิบัติงานระบบไฮโดรลิก
๓.๑.๑.๖ การจัดทําบันทึกการซ่อมบํารุง
(๑) ระบบไฮโดรลิกเบื้องต้น
(๒) คู่มือมาตรฐานของเครื่องจักร
(๓) กฎการปฏิบัติงานระบบไฮโดรลิก

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การซ่ อ มบํ า รุ ง ตามคู่ มื อ
การซ่อมบํารุง
(๑) การเตรียมเครื่องมือช่างที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
(๒) การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานทางไฮโดรลิก
(๓) การใช้เครื่องมือพิเศษ
(๔) การใช้เครื่องมือวัดละเอียด
(๕) การจัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ
๓.๑.๒.๒ การตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบไฮโดรลิกขั้นต้น
(๑) การจัดเตรียมคู่มือ อุปกรณ์และพื้นที่สําหรับการตรวจเช็ค
ระบบ
(๒) การตรวจสอบการทํางานตามคู่มือของเครื่องจักร
(๓) การตรวจสอบผลข้อบกพร่องของระบบไฮโดรลิก
(๔) การจัดเก็บทําความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่
๓.๑.๒.๓ การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฮโดรลิก
(๑) การประกอบอุปกรณ์ไฮโดรลิกตามคู่มืออุปกรณ์มาตรฐาน
ของบริษัทผู้ผลิต
(๒) การถอดอุปกรณ์ไฮโดรลิกตามคู่มือ
(๓) การดูแลรักษาหรือเปลี่ยนน้ํามันไฮโดรลิกและไส้กรอง
ตามระยะในคู่มือของเครื่องจักร
(๔) การจัดเก็บทําความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่
๓.๑.๒.๔ การทดลองใช้ระบบไฮโดรลิกเบื้องต้นอย่างปลอดภัย
(๑) การจัดเตรียมคู่มือ พื้นที่และอุปกรณ์ในการทดลอง
(๒) การทดลองการใช้งานระบบไฮโดรลิกเบื้องต้นอย่างปลอดภัย
(๓) การจัดเก็บอุปกรณ์และพื้นที่

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๒.๕ การจัดทําบันทึกการซ่อมบํารุง
(๑) การจัดเตรียมอุปกรณ์และข้อมูลเพื่อการจัดทําบันทึก
การซ่อมบํารุง
(๒) การจัดทําบันทึกการซ่อมบํารุงระบบไฮโดรลิกตามคู่มือ
มาตรฐานของงานระบบไฮโดรลิก
(๓) การจัดเก็บข้อมูลบันทึกการซ่อมบํารุงระบบไฮโดรลิก
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา
การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การอ่านวงจรการทํางานของระบบไฮโดรลิก
(๑) ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
(๒) ปั๊มไฮโดรลิก
(๓) วาล์วควบคุมทิศทาง
(๔) วาล์วควบคุมความดัน
(๕) วาล์วควบคุมอัตราการไหล
(๖) วาล์วกันกลับ
(๗) กระบอกไฮโดรลิก
(๘) มอเตอร์ไฮโดรลิก
(๙) สัญลักษณ์ไฮโดรลิกตามมาตรฐาน DIN ISO 1219
(๑๐) คู่มือมาตรฐานของเครื่องจักร
๓.๒.๑.๒ การวางแผนจัดลําดับการติดตั้ง
(๑) ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
(๒) คู่มือมาตรฐานของเครื่องจักร
(๓) อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบไฮโดรลิก
(๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฮโดรลิก
๓.๒.๑.๓ การติดตั้งระบบไฮโดรลิก
(๑) กฎความปลอดภัยในงานระบบไฮโดรลิก

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๒) ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
(๓) คู่มือมาตรฐานของเครื่องจักร
(๔) แผนจัดลําดับการติดตั้ง
(๕) อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบไฮโดรลิก
๓.๒.๑.๔ การทดสอบระบบการทํางานของเครื่องจักรหลังการติดตั้ง
(๑) คู่มือการใช้งานของเครื่องจักร
(๒) กฎความปลอดภัยในงานระบบไฮโดรลิก
(๓) ข้อควรระวังในการใช้งาน
(๔) ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
๓.๒.๑.๕ การจัดทําบันทึกผลการทดสอบระบบที่ติดตั้ง
(๑) คู่มือการใช้งานของเครื่องจักร
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฮโดรลิก
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การอ่านวงจรการทํางานของระบบไฮโดรลิก
(๑) การอ่ านสั ญลั กษณ์ ทางไฮโดรลิ กตามมาตรฐาน DIN
ISO 1219
(๒) การอ่านวงจรการทํางานในระบบไฮโดรลิกที่จะทําการติดตั้ง
(๓) การจัดเก็บวงจรหรือคู่มือ
๓.๒.๒.๒ การวางแผนจัดลําดับการติดตั้ง
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการติดตั้ง
(๒) การวางแผนจัดลําดับการติดตั้ง
(๓) การตรวจสอบแผนลําดับการติดตั้ง
(๔) การจัดเก็บแผนการติดตั้ง
๓.๒.๒.๓ การติดตั้งระบบไฮโดรลิก
(๑) การจัดเตรียมคู่มือและอุปกรณ์สําหรับการติดตั้ง
(๒) การติดตั้งระบบไฮโดรลิกตามหลักความปลอดภัย
(๓) การตรวจสอบระบบหลังจากติดตั้ง
(๔) การจัดเก็บคู่มือและอุปกรณ์พร้อมทั้งพื้นที่การติดตั้ง

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๒.๒.๔ การทดสอบระบบการทํางานของเครื่องจักรหลังการติดตั้ง
(๑) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
(๒) การทดสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร
(๓) การตรวจสอบผลการทํางานของเครื่องจักรหลังการทดสอบ
(๔) การจัดเก็บอุปกรณ์และพื้นที่หลังทําการตรวจสอบ
๓.๒.๒.๕ การจัดทําบันทึกผลการทดสอบระบบที่ติดตั้ง
(๑) การจัดเตรียมอุปกรณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบ
(๒) การบันทึกผลการทดสอบระบบที่ติดตั้ง
(๓) การตรวจสอบบันทึกการผลทดสอบ
(๔) การจัดเก็บอุปกรณ์และบันทึกผลการทดสอบ
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การคํานวณในระบบไฮโดรลิก
(๑) การคํานวณในระบบไฮโดรลิก
(๒) การใช้เครื่องคิดเลข
(๓) การคํานวณค่าต่าง ๆ ของกระบอกสูบ
(๔) การคํานวณความดันใช้งานในระบบไฮโดรลิก
(๕) การคํานวณอัตราการไหลของปั๊มน้ํามันไฮโดรลิก
(๖) การคํานวณแรงกดอัดของกระบอกสูบไฮโดรลิก
(๗) การคํานวณแรงดึงของกระบอกสูบไฮโดรลิก
(๘) การคํานวณแรงม้าของต้นกําลังทางไฮโดรลิก
(๙) การคํานวณแรงบิดของมอเตอร์ไฮโดรลิค
(๑๐) การตรวจสอบขั้นตอนการคํานวณ (Check List)
๓.๓.๑.๒ การออกแบบระบบไฮโดรลิก
(๑) ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
(๒) คู่มือการใช้งานของเครื่องจักร

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๓) การออกแบบเครื่องจักร
(๔) การใช้งานคู่มือหรือแคทตาล็อก (catalogue)
(๕) อุปกรณ์ไฮโดรลิก
(๖) การออกแบบระบบไฮโดรลิก
(๗) สัญลักษณ์ไฮโดรลิกตามมาตรฐาน DIN ISO 1219
๓.๓.๑.๓ การประเมินราคาระบบไฮโดรลิกตามแบบ
(๑) ข้อกําหนดการเสนอราคา
(๒) ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
(๓) คู่มือการใช้งานของเครื่องจักร
(๔) การออกแบบเครื่องจักร
(๕) การใช้งานคู่มือหรือแคทตาล็อก (Catalogue)
(๖) ใบเสนอราคาและกําหนดส่งสินค้า
(๗) ข้อกําหนดการประเมินราคา
๓.๓.๑.๔ การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร
(๑) คู่มือการใช้งานของเครื่องจักร
(๒) ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
(๓) กฎความปลอดภัยในงานระบบไฮโดรลิก
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การคํานวณในระบบไฮโดรลิก
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลที่จาํ เป็นในการคํานวณ
(๒) การคํานวณค่าทางไฮโดรลิก
(๓) การตรวจสอบผลการคํานวณ
(๔) การจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์
๓.๓.๒.๒ การออกแบบระบบไฮโดรลิก
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลและข้อกําหนด
(๒) การออกแบบวงจรไฮโดรลิกตามข้อกําหนดการใช้งาน
(๓) การตรวจสอบแบบหรือวงจร
(๔) การจัดเก็บแบบหรือวงจร

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๒.๓ การประเมินราคาระบบไฮโดรลิกตามแบบ
(๑) การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล สํ า หรั บ การประเมิ น ราคาระบบ
ไฮโดรลิกตามแบบ
(๒) การประเมินราคาระบบไฮโดรลิกตามข้อกําหนดการใช้งาน
(๓) การตรวจสอบใบประเมินราคา
(๔) การจัดเก็บใบประเมินราคาและข้อมูล
๓.๓.๒.๔ การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลของบันทึกผลการทดสอบ
(๒) การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร
ตามข้อกําหนดการใช้งาน
(๓) การประเมินผลการทํางานของเครื่องจักร
(๔) การจัดเก็บผลการประเมิน
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ระบบไฮโดรลิก
(๑) การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
(๒) โปรแกรมสําเร็จรูป
(๓) การออกแบบระบบไฮโดรลิก
(๔) อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบไฮโดรลิก
(๕) การใช้งานคู่มือหรือแคทตาล็อก (Catalogue)
๓.๔.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาการทํางานในระบบไฮโดรลิก
(๑) คู่มืออุปกรณ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(๒) บันทึกผลการทดสอบระบบ
(๓) คู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทผู้ผลิต
(๔) น้ํามันไฮโดรลิก
(๕) คู่มือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในระบบไฮโดรลิก

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๑.๓ การออกแบบระบบความปลอดภั ย ของเครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ
ผู้ใช้งาน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
๓.๔.๒ ความสามารถ

ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม
คู่มือมาตรฐานของเครื่องจักร
การออกแบบเครื่องจักร
การใช้งานคู่มือหรือแคทตาล็อก (Catalogue)
การออกแบบระบบความปลอดภัยของเครื่องจักร
ข้อกําหนดความปลอดภัยในงานระบบไฮโดรลิก
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ระบบไฮโดรลิก
(๑) การจัดเตรียมโปรแกรมสําเร็จรูปจากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
(๒) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องจักร
เพื่อการวิเคราะห์ระบบไฮโดรลิก
(๓) การตรวจสอบผลหลังจากการวิเคราะห์
(๔) การจัดเก็บผลการวิเคราะห์
๓.๔.๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาการทํางานในระบบไฮโดรลิก
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลระบบไฮโดรลิก
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาของระบบไฮโดรลิก
(๓) การตรวจสอบผลการวิเคราะห์
(๔) การจัดเก็บรายงานการวิเคราะห์ปัญหา
๓.๔.๒.๓ การออกแบบระบบความปลอดภั ย ของเครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ
ผู้ใช้งาน
(๑) การจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการออกแบบและอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อความปลอดภัย
(๒) การออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัย
ของเครื่องจักร

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๓) การตรวจสอบระบบที่ อ อกแบบและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
เพื่อความปลอดภัยของเครื่องจักร
(๔) การจัดเก็บแบบหรือวงจรหลังจากออกแบบเสร็จ
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ ความสะอาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

