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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต หมายถึง ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การตรวจซอม ติดตั้ง เปลี่ยน ถาย ปรับตั้ง เปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณและบํารุงรักษาทั่วไปเกี่ยวกับ
รถยนตสามารถปฏิบัติงานดังกลาวไดดวย เครื่องมือธรรมดาและเครื่องมือพิเศษ ทําการวิเคราะห
การทดสอบคน หาสาเหตุ วินิจฉัยชิ้น สวนและการจัดระบบงานบํารุงรักษา เปน ชางที่มีจิตสํานึ ก
อุปนิสัยที่ดีและมีทัศนคติที่ดีตออาชีพชางยนต
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต แบงออกเปน
๒ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ช างที่ มีความรู ความสามารถระดับพื้นฐาน การตั ดสิ นใจ
ปานกลาง มีหัวหนางานชวยแนะนําหรือตัดสินใจ หรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ช า งที่มี ค วามรู ทั กษะสู ง ขั้ น วิ นิ จ ฉัย ได ตั ด สิ น ใจ
แกป ญหาใหคํ าปรึก ษาช วยเหลือ แก ผูร วมงาน ประยุ กต ใ ชค วามรู ความสามารถกั บเทคโนโลยี
สมัยใหมได
ขอ ๓ ขอ กํา หนดทางวิช าการที่ใ ชเ ป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
(ก) ความรูเกี่ยวกับการใชวัสดุที่ติดไฟงายและสารอันตราย
เชน น้ํากรด แกสชนิดตาง ๆ น้ํามัน ฯลฯ
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(ข) การปฏิ บั ติ ง านที่ ป ลอดภั ย ทั้ ง ผู ป ฏิ บั ติ ง าน เครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ
(ค) วิธีการทํางานที่ปลอดภัย
(๒) กฎของโรงงาน
(๓) การใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ
(๔) หลักการเบื้องตนของการปองกันอัคคีภัยและการดับเพลิง
(๕) วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนได
๓.๑.๒ คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน
และทศนิยม
๓.๑.๓ วิทยาศาสตรประยุกต
(๑) ของเหลว และหนวยของการวัด
(๒) ความรอน อุณหภูมิ หลักของการนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตน
(๓) หลักการของของเหลว
(๔) ความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน
ปริมาตร ความดัน และความหมายของแรง
๓.๑.๔ วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
(๑) คุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น สารระบายความรอน
และคุณสมบัติของสารกันสนิม
(๒) ชนิดของทอยาง และทอโลหะที่ใชในงานชางยนต
๓.๑.๕ เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
(๑) เครื่องมือทั่วไป
(ก) ชนิด การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป เชน
ประแจ ไขควง คอน คีม ปากกาจับงาน ตะไบ เลื่อย ประแจเลื่อน สกัด เหล็กสง ดอกสวาน
กาน้ํามันเครื่อง ปมลม ปนลม ประแจลม สวาน หินเจียระไน เครื่องมือยกรถ แทนอัด ฯลฯ
(ข) ชนิด การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือทําเกลียวนอก
และเกลียวใน เครื่องมือถอดสลักเกลียว ประแจแรงบิดและไขควงตอก
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(๒) เครื่องมือวัดทางชางยนต
(ก) ใชแ ละการบํารุงรักษาฟุตเหล็ก ฟลเลอรเกจ ฉากเหล็ก
บรรทัดวัดมุม
(ข) การใชและการบํารุงรักษาเวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร
(วัดนอก วัดในและวัดลึก)
(๓) เครื่องมือพิเศษ การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือถอดกรองตาง ๆ
เครื่องมือบริการชวงลางและไฟฟาในรถยนต
๓.๑.๖ สวนประกอบของรถยนต
(๑) เครื่องยนต
(ก) หนาที่ โครงสรางของสวนประกอบของเครื่องยนต
(ข) หลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
(๒) ตัวถังและแชสซีส
(ก) หนาที่และโครงสรางของระบบสงกําลัง
(ข) หนาที่และโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนัก
(ค) หนาที่และโครงสรางของระบบบังคับเลี้ยว
(ง) หนาที่และโครงสรางของระบบเบรก
(จ) หนาที่และโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนต
(ช) หนาที่และโครงสรางของตัวถังรถยนต
(๓) ระบบอํานวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยของตัวรถยนต
๓.๑.๗ การบํารุงรักษารถยนต
(๑) การบํารุงรักษาตามผูผลิตกําหนด
(๒) การบํารุงรักษาตามความเสียหาย
(๓) การบํารุงรักษาประจําวัน
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ในการปฏิ บั ติ ง านแต ล ะหั ว ข อ จะต อ งมี ค วามปลอดภั ย
ในการทํางานและการใชเครื่องมือหรืออุปกรณ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๒) สามารถใชเครื่องมือดับเพลิงภายในโรงงานได
(๓) สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได
(๔) ขับรถยนตดวยความปลอดภัย
๓.๒.๒ สามารถใชเ ครื่อ งมือ อุปกรณไ ดถูก ตอง และเหมาะสมกับ งาน
บํารุงรักษารถยนตเบื้องตน
๓.๒.๓ การเตรียมงานกอนบํารุงรักษารถยนต
(๑) สถานที่
(๒) รถยนต
(๓) เครื่องมือ และอุปกรณ
(๔) การปองกันความเสียหาย
(๕) ความปลอดภัย
๓.๒.๔ การตรวจสภาพรถยนตตามรายการ
(๑) ภายนอกรถยนต
(๒) ภายในหองโดยสาร
(๓) สภาพหองเครื่องยนต
(๔) ระบบไฟฟาตาง ๆ
(๕) ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว
(๖) ระบบอํานวยความสะดวกตาง ๆ
(๗) ระบบสงถายกําลัง
(๘) ระบบเครื่องลาง
๓.๒.๕ สามารถบํารุงรักษาเบื้องตนตามหัวขอตอไปนี้
(๑) ภายนอกรถยนต
(๒) ภายในหองโดยสาร
(๓) สภาพหองเครื่องยนต
(๔) ระบบไฟฟาตาง ๆ
(๕) ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว
(๖) ระบบอํานวยความสะดวกตาง ๆ
(๗) ระบบสงถายกําลัง
(๘) ระบบเครื่องลาง
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๓.๒.๖ สามารถใชเครื่องมือวัดพื้นฐานได
๓.๒.๗ สามารถเปลี่ยนอะไหลขั้นพื้นฐานตามหัวขอตอไปนี้
(๑) ภายนอกรถยนต
(๒) ภายในหองโดยสาร
(๓) สภาพหองเครื่องยนต
(๔) ระบบไฟฟาตาง ๆ
(๕) ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว
(๖) ระบบอํานวยความสะดวกตาง ๆ
(๗) ระบบสงถายกําลัง
๓.๒.๘ การตรวจกอนการสงมอบ
(๑) สามารถทดสอบงานที่เสร็จได เชน การทํางานของหลอดไฟ
ระดับน้ํามันเครื่อง
(๒) ทําการตรวจความสะอาด ความเรียบรอยของงานกอนการสงมอบ
๓.๒.๙ การสงมอบงาน
(๑) ตรวจความถูกตองของเอกสาร
(๒) รวบรวมอะไหลเกาคืนลูกคา
(๓) ความเรียบรอยของรถ
(๔) ความเรียบรอยของสถานที่และเครื่องมือ
๓.๒.๑๐ การรายงาน
(๑) สามารถรายงานดวยวาจาได
(๒) สามารถเขาใจรายงานเบื้องตนได
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงาน การตรงตอ เวลา การรั กษาวินั ย
มีความซื่อสัตยและประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน อุปกรณ ชิ้นงาน
และเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
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(๒) หลักการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงาน

๓.๔.๒

๓.๔.๓

๓.๔.๔

๓.๔.๕

(๓) การจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
(๔) การแตงกาย และการใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน
(๕) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพ
(๗) กฎหมายแรงงาน
คณิตศาสตรชางยนต
(๑) การคํานวณพื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักเบื้องตน
(๒) รูจักมุมทางเรขาคณิต
(๓) การหาขอมูลจากกราฟ หรือตาราง
วิทยาศาสตรประยุกต
(๑) การขยายตัวของโลหะเนื่องจากความรอนและการใชงาน
(๒) ความฝดและการใชงาน
(๓) ความเร็วและอัตราเรง
(๔) แรงบิดและคานงัด
(๖) งาน และพลังงาน
(๗) การคํานวณอัตราทด
(๘) หลักการของไฮดรอลิกที่เกี่ยวกับการทํางาน
วัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
(๑) คุณสมบัติและการใชวัสดุกันรั่วซึม เชน ปะเก็น
(๒) คุณสมบัติและการใชสารยึดแนน
เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
(๑) การบํารุงรักษาปมลม ปนลม ประแจลม สวาน หินเจียระไน

เครื่องมือยกรถ แทนอัด
(๒) การใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่งแบบสปริง เวอรเนียรคาลิปเปอร
ไมโครมิเตอร ไดอัลเกจ
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๓.๔.๖ มี ค วามรู ใ นการวิ เ คราะห ข อ ขั ด ข อ งและความเสี ย หายเบื้ อ งต น
ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องยนต
(๒) ระบบสงกําลัง
(๓) ระบบรองรับน้ําหนัก
(๔) ระบบบังคับเลี้ยว
(๕) ระบบเบรก
(๖) ระบบไฟฟาในรถยนต
(๗) ระบบอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
(๘) ตัวถังรถยนตและสีรถยนต
๓.๔.๗ การหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น
(๑) การเลือกใชและวิเคราะหสารหลอลื่นที่จะนํามาใชกับสวนตาง ๆ
ของรถยนต
(๒) การใชและวิเคราะหขอขัดของความเสียหายของสวนตาง ๆ
ของรถยนต
๓.๔.๘ การทํารายงานและทําสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) สามารถจัดสถานที่ทํางานไดเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) สามารถชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจากไฟไหมได
(๓) ขับรถดวยความปลอดภัย
(๔) สามารถแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพได
(๕) สามารถแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานได
๓.๕.๒ เครื่องมือและอุปกรณ
(๑) สามารถใชเครื่องมือพิเศษไดอยางถูกตองพรอมทั้งการบํารุงรักษา
และวิเคราะหขอเสียหายของรถยนตได
(๒) สามารถแนะนําการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษได
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๓.๕.๓ การเตรียมงานกอนบํารุงรักษารถยนต
(๑) สามารถควบคุมและแนะนําการเตรียมงาน ดังตอไปนี้
(ก) สถานที่
(ข) รถยนต
(ค) เครื่องมือและอุปกรณ
(ง) การปองกันความเสียหาย
(จ) ความปลอดภัย
(๒) สามารถแก ไขป ญหาได อยา งเหมาะสมที่จะเกิ ดขึ้น จากการ
เตรียมงาน
๓.๕.๔ การตรวจสภาพรถยนตตามรายการ
(๑) สามารถตรวจวิเคราะหขอขัดขอ งและความเสียหายเบื้องตน
ดังตอไปนี้
(ก) ภายนอกรถยนต
(ข) ภายในหองโดยสาร
(ค) สภาพหองเครื่องยนต
(ง) ระบบไฟฟาตาง ๆ
(จ) ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว
(ฉ) ระบบอํานวยความสะดวกตาง ๆ
(ช) ระบบสงถายกําลัง
(ซ) ระบบเครื่องลาง
(๒) สามารถแนะนําปญหาและการแกไขไดอยางถูกตอง
(๓) สามารถประเมินราคาการบํารุงรักษาในระบบตาง ๆ ของรถยนตได
๓.๕.๕ สามารถบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหา ตามหัวขอตอไปนี้ได
(๑) ภายนอกรถยนต
(๒) ภายในหองโดยสาร
(๓) สภาพหองเครื่องยนต
(๔) ระบบไฟฟาตาง ๆ
(๕) ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว
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(๖) ระบบอํานวยความสะดวกตาง ๆ
(๗) ระบบสงถายกําลัง
(๘) ระบบเครื่องลาง
๓.๕.๖ สามารถใชเครื่องมือพิเศษในการขัน นัตและโบลตในระบบตาง ๆ
ไดโดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง
(๒) ลําดับขั้นตอนการทํางาน
(๓) ความปลอดภัย
(๔) ความเสียหาย
(๕) วัสดุ อุปกรณ
(๖) ความถูกตองเรียบรอย
(๗) เวลาที่ใช
๓.๕.๗ การวัด
(๑) สามารถใชเครื่องมือวัดพิเศษได
(๒) สามารถแนะนําปญหาและการแกไขชิ้น สวน หรืออุปกรณ
ที่วัดได
๓.๕.๘ การเปลี่ยนอะไหลในการบํารุงรักษาในระบบตาง ๆ
(๑) สามารถใช คูมือ อะไหลและคูมือการซอมได
(๒) สามารถปฏิ บั ติ แ ละแนะนํ า วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต อ งในการเปลี่ ย น
อะไหลไดโดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
(ก) ภายนอกรถยนต
(ข) ภายในหองโดยสาร
(ค) สภาพหองเครื่องยนต
(ง) ระบบไฟฟาตาง ๆ
(จ) ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว
(ฉ) ระบบอํานวยความสะดวกตาง ๆ
(ช) ระบบสงถายกําลัง
(ซ) ระบบเครื่องลาง
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๓.๕.๙ การตรวจกอนการมอบงาน
(๑) สามารถทดสอบการทํางานของรถยนตระบบตาง ๆ ได เชน
ระบบเบรกโดยการขับรถเพื่อทดสอบ
(๒) สามารถปฏิบัติและแนะนําหรือขอเสียหายในระบบตาง ๆ
๓.๕.๑๐ การสงมอบงาน
(๑) สามารถตรวจความถูกตองของงานตามเอกสาร
(๒) สรุปงานตาง ๆ และสงมอบเอกสารแกแผนกรับรถ ตลอดจน
สงมอบรถแกลูกคาถาจําเปน
๓.๕.๑๑ การรายงาน
(๑) สามารถทํารายงานประจําวันตามที่หนวยงานกําหนดใหได
(๒) สามารถทําสถิติการบํารุงรักษาได
(๓) สามารถวิเคราะหจากรายงานและสถิติ แลวนํามาวางแผนได
(๔) สามารถทําระบบติดตามลูกคาได
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหวางแผน และการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
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