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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ พนั ก งานควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รรถยกไฟฟ า โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟา หมายถึง ผูที่มี
ความรู ความสามารถในการบังคับควบคุมเครื่องจักรรถยกใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย ตลอดจนทํางานไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน ยกวัสดุเพื่อเคลื่อนยายไปวางใน
ตําแหนงที่เหมาะสมได เคลื่อนยายเครื่องจักรได รวมถึงการซอมบํารุงเครื่องจักร ในเบื้องตนไดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน ที่ผูผลิตกําหนดไว และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟา
แบงออกเปน ๑ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถ ในการบั ง คั บ ควบคุ ม
เครื่องจักร รถยกไฟฟาใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตลอดจนทํางาน
ไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน ยกวัสดุเพื่อเคลื่อนยายไปวางในตําแหนงที่เหมาะสมได เคลื่อนยาย
เครื่องจักรได รวมถึงการซอมบํารุงเครื่องจักรในเบื้องตน ไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน
ที่ผูผลิตกําหนดไว และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟาใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ขอควรระวัง และการปองกันอุบัติเหตุ
(๒) สัญลักษณของความปลอดภัย
(๓) สัญลักษณปายเตือนตาง ๆ ในเครื่องจักร
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(๔) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(๕) การใชเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน
(๖) การจัดเก็บผลิตภัณฑหลอลื่น และวัตถุไวไฟ
(๗) การจัดเก็บและกําจัดชิ้นสวนที่เหลือจากการบริการเครื่องจักร
(๘) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม
(๒) การคํานวณทางคณิตศาสตรอยางงายได
๓.๑.๓ สารหลอลื่น
(๑) การอานสัญลักษณแสดงชนิดของเชื้อเพลิง และสารหลอลื่น
(๒) การเลือกใชสารหลอลื่นใหถูกตองตามระบบตาง ๆ ของเครื่องจักร
๓.๑.๔ การใชหนังสือคูมือ และเครื่องมือในการบํารุงรักษาเครื่องจักร
(๑) ความหมายของภาพ หรือสัญลักษณที่แสดงไวในหนังสือคูมือ
(๒) รู วิ ธี ก ารเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ได เ หมาะสม หรื อ ใกล เ คี ย งกั บ
หนังสือคูมือที่กําหนด
(๓) รูวิธีการใชตารางการบํารุงรักษาเครื่องจักร
๓.๑.๕ ระบบไฟฟาเบื้องตน
(๑) ไฟฟากระแสสลับ
(๒) ไฟฟากระแสตรง
(๓) โครงสราง แบตเตอรี่
(๔) ระบบชารจไฟแบตเตอรี่
(๕) หลักการบํารุงรักษาแบตเตอรี่
๓.๑.๖ ระบบไฮดรอลิกเบื้องตน
(๑) การทํางานของระบบไฮดรอลิก และมอเตอร
(๒) สวนประกอบที่สําคัญในระบบไฮดรอลิกที่ติดตั้งในเครื่องจักร
๓.๑.๗ มาตรวัด และระบบสัญญาณเตือนในเครื่องจักร
(๑) การอานมาตรวัด และการแปลความหมาย
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(๒) การปฏิบัติเมื่อมีสัญญาณเตือน
(๓) แปลความหมายของรหัสขอผิดพลาด
๓.๑.๘ การบํารุงรักษาเครื่องจักร และวิธีการใชคันควบคุม
(๑) การตรวจสอบและทดสอบกอนใชงาน
(๒) การตรวจสอบและทดสอบหลังการใชงาน
(๓) การใชคันบังคับตาง ๆ เพื่อควบคุมเครื่องจักร
๓.๑.๙ วิธีการควบคุมเครื่องจักร
(๑) วิธียก และการเคลื่อนยายวัสดุ
(๒) วิธีการเลี้ยวรถ และการเปลี่ยนทิศทาง
(๓) วิธีการขับเดินหนา ถอยหลัง
๓.๑.๑๐ กฎหมายจราจร และเครื่องหมายจราจร
(๑) เครื่องหมายจราจรชนิดตาง ๆ
(๒) กฎหมายจราจร
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(๒) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรตลอดการใชงาน
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการใชเครื่องมือในการบํารุงรักษา
เครื่องจักร
(๔) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บเชื้อเพลิง และสารหลอลื่น
และวัตถุไวไฟ
(๕) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บ และกําจัดเศษวัสดุที่ตองทิ้ง
(๖) ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัตเิ หตุได
(๗) แสดงวิธีการใชเครื่องดับเพลิงได
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๓.๒.๒ สารหลอลื่น
(๑) เลือกใช และเติมสารหลอลื่น และน้ํามันตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
(๒) ตรวจเติม สารหลอลื่น น้ํามันตาง ๆ เบื้องตนไดอยางถูกตอง
๓.๒.๓ การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรตามเวลา หรือชั่วโมงการทํางาน
(๑) ใชตารางหลอลื่น และบํารุงรักษาเครื่องจักรไดถูกตอง
(๒) ใช เ ครื่ อ งมื อ ประจํ า เครื่ อ งจั ก รในการบริ ก ารเครื่ อ งจั ก ร
ไดเหมาะสม
(๓) ตรวจสภาพทั่วไปของระบบหลอลื่นได
(๔) เปลี่ยนถาย และอัดจาระบีไดถูกวิธี
(๕) เลือกใชจาระบีไดถูกตอง และเหมาะสม
๓.๒.๔ เทคนิคการควบคุมเครื่องจักร
(๑) การเคลื่อนยาย ยกซอน สินคาไวที่สูงได
(๒) ใชคันบังคับ และอุปกรณควบคุมเครื่องจักรไดถูกตอง
(๓) เคลื่อนยายเครื่องจักร และจอดเครื่องจักรไดถูกตอง
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดว ย การปฏิ บัติ งาน การตรงตอ เวลา การรั กษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

