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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางตั้งศูนยและถวงลอรถยนต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางตั้งศูน ยแ ละถวงลอรถยนต โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพ ชางตั้ง ศูน ยแ ละถวงลอ รถยนต หมายถึง ผูที่ มีความรู
ความสามารถในการเลือกใชยางและกระทะลอ ตรวจสอบสภาพยาง ถอดใส สลับยาง ถวงสมดุลลอ
และตั้งศูนยลอ ไดอยางถูกตองตามมาตรฐานที่บริษัทผูผลิตรถยนตกําหนด
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางตั้งศูนยและถวงลอรถยนต มี ๑ ระดับ
ขอ ๓ ขอ กํ าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ชเ ป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางตั้งศูนยและถวงลอรถยนต ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือ
(๒) การปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
(๔) การปองกันภัยจากสารอันตราย
(๕) การปฐมพยาบาล
(๖) การใชและดูแลอุปกรณดับเพลิง
(๗) การปฏิบัติงานที่มีการใชอากาศ แกส และน้ํามัน ที่มีความดันสูง
(๘) การใชสารติดไฟทุกชนิด สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
และวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง ในการปฏิบัติงาน
(๙) การจัดพื้นที่และบริเวณสําหรับการปฏิบัติงาน
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๓.๑.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการซอมบํารุง
(๑) หนาที่ และการใชเครื่องมือชางทั่วไป
(๒) หนาที่ และการใชเครื่องมือกล เบื้องตน
(๓) หนาที่ และการใชเครื่องมือวัดพื้นฐาน
๓.๑.๓ คณิตศาสตรเบื้องตน
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม
(๒) การบวก ลบ คูณ หาร เลขทศนิยม
(๓) การแปลงหนวยเมตริก อังกฤษ และ SI unit
๓.๑.๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรถยนต
(๑) สวนประกอบของรถยนต
(๒) ระบบตาง ๆ ของรถยนต
(๓) ความปลอดภัยในการใชรถยนต
๓.๑.๕ ระบบกันสะเทือนและติดตั้งแขวนลอ
(๑) การเคลื่อนไหวของตัวถังรถ และการกันกระแทกของรถ
(๒) สปริงและคุณสมบัติของสปริง
(๓) ช็อกอับแบบกระบอก
(๔) เหล็กกันโคลง
(๕) คานลอ คานแข็ง คานอิสระ และปกนก
(๖) ระบบแม็กเฟอรสันสตรัท ระบบคานเชื่อมโยงลอหนาและลอหลัง
(๗) ระบบติดตั้งลอหนา
(๘) ระบบติดตั้งลอหลัง
๓.๑.๖ ระบบหามลอ
(๑) การหามลอรถ กําลังในการหามลอเวลาที่ใชหามลอ ประสิทธิภาพเบรก
(๒) น้ํามันเบรก
(๓) การใชแรงเบรก เบรกหยุดรถ เบรกจอดรถ หนวงรถ
(๔) แบบตัวหามลอ เบรกดรัม เบรกดิสก
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(๕) กลไกควบคุมเบรก เบรกสาย เบรกไฮดรอลิกส เบรกลม
(๖) แรงที่ใชในการเบรก เบรกกลามเนื้อ เบรกกําลัง เบรกกําลังชวย
(๗) ระบบปองกันลอล็อก (ABS)
๓.๑.๗ ระบบบังคับเลี้ยว
(๑) การบังคับเลี้ยวรถยนต อัตราทดพวงมาลัย
(๒) กลไกขับเลี้ยว กระปุกพวงมาลัย คันชักคันสง ลูกหมาก
(๓) ชนิดของพวงมาลัย
(๔) ศูนยลอรถยนต ศูนยรถยนต
(๕) มุมลอรถยนต
๓.๑.๘ ลอและลูกปนลอ
(๑) รหัสบนแกมยางและกระทะลอ
(๒) การเลือกใชยางใหเหมาะสมกับกระทะลอ การตรวจเติมลมยาง
และการสลับยาง
(๓) วิเคราะหสภาพความเสียหายของยางรถยนต
(๔) โครงสรางของกระทะลอรถยนต
(๕) แบบของกระทะลอ ลักษณะวงลอ วงลอและโลหะกระทะลอ
(๖) การสมดุล สแตติก ไดนามิกส
(๗) เครื่องถวงลอ
(๘) ภาระและแบบของลูกปนลอ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันภัยในการใชเครื่องมือ
(๒) การปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
(๓) การปองกันภัยเกี่ยวกับไฟฟา
(๔) การปองกันภัยจากสารอันตราย
(๕) การปฐมพยาบาล
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(๖) การใชและดูแลอุปกรณดับเพลิง
(๗) การปฏิบัติงานที่มีการใชอากาศ แกสและน้ํามัน ที่มีความดันสูง
(๘) การใชสารติดไฟทุกชนิด สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
และวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน
(๙) การจัดพื้นที่และบริเวณสําหรับการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการซอมบํารุง
(๑) การใชเครื่องมือชางทั่วไป
(๒) การใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรไฟฟา
(๓) การใชเครื่องมือวัดพื้นฐาน
๓.๒.๓ ยางรถยนต
(๑) การตรวจเติมลมยางใหเหมาะสม
(๒) การเลือกใชยางใหเหมาะสมกับกระทะลอ
(๓) การตรวจสอบลมยาง และสภาพยาง
(๔) การถอดและการใสยาง
(๕) วิเคราะหสภาพความเสียหายของยางรถยนต
(๖) วิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของเบื้องตน กําหนดงานซอมบํารุงยาง
๓.๒.๔ ลอและลูกปนลอ
(๑) ตรวจสอบสภาพกระทะลอ
(๒) ถอดประกอบและเปลี่ยนจาระบีลูกปนลอ
(๓) ตรวจสอบบาดุมลอกับกระทะลอ
(๔) ถวงลอ
(๕) ตรวจสอบสภาพลอ ยาง กระทะลอ
(๖) สลับลอ
(๗) ตรวจสอบลูกปนลอและปรับตั้งลูกปน
๓.๒.๕ การปรับตั้งศูนยลอรถยนต
(๑) ตรวจสอบสภาพเครื่องลาง
(๒) ติดตั้งเครื่องมือวัดศูนยลอ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๓) การปรับและแกมุมแคสเตอร
(๔) การปรับและแกมุมแคมเบอร
(๕) การปรับและแกมุมโท
(๖) การทดสอบหลังการตั้งศูนยลอและการแกไข
(๗) การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือตั้งศูนยลอ
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดว ย การปฏิบัติ งาน การตรงต อเวลา การรัก ษาวินั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

