
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวา 

เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาต ิ
สาขาอาชีพชางเช่ือมแม็ก ระดับ ๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ ๒ ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเชื่อมแม็ก 

ระดับ ๒ 
๑.๑ การทดสอบภาคความรู 

เปนการทดสอบความรู ลักษณะขอสอบเปนแบบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก
จํานวนขอสอบ ๕๐ ขอ ใชเวลาในการทดสอบ ๑ ช่ัวโมง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 

๑.๒ การทดสอบภาคความสามารถ 
ชางเชื่อมแม็ก จะตองมีประสบการณในการเชื่อมเหล็กกลากลุม W01 

ตาม ISO 9606-1 (AWS D1.1Group 1) โดยการตอชนเชื่อมดานเดียว (Butt Weld) ที่มี
ความหนา ๑.๕ ถึง ๓ มม. และ ๓ ถึง ๒๐ มม. ทุกตําแหนงทาเช่ือมตาม ISO 9606-1 มีคะแนน
เต็มภาคความสามารถ ๑๐๐ คะแนน โดยการทดสอบรับรองความสามารถ ๒ ประเภท สามารถ
เลือกเช่ือมประเภทใดประเภทหนึ่งได การทดสอบมีดังนี ้

ประเภทที่ ๑ ผานการฝกอบรมเพื่อยกระดับ มีช้ินงานทดสอบ ๔ รายการ ใชเวลา 
๓ ช่ัวโมง ดังนี้ 

(๑) ISO 9606-1 135P BW W01 t10 PA ss nb (AWS 1G) 
(๒) ISO 9606-1 135P BW W01 t10 PC ss nb (AWS 2G) 
(๓) ISO 9606-1 135P BW W01 t10 PF ss nb (AWS 3G - up) 
(๔) ISO 9606-1 135T BW W01 t10 PE ss nb (AWS 4G) 
ประเภทที่ ๒ มีประสบการณจากอุตสาหกรรม มีช้ินงานทดสอบ ๔ รายการ ใช

เวลา ๓ ช่ัวโมง ดังนี ้
(๑) ISO 9606-1 135P BW W01 t1.5 PA ss nb (AWS 1G) 
(๒) ISO 9606-1 135P BW W01 t1.5 PC ss nb (AWS 2G) 
(๓) ISO 9606-1 135P BW W01 t1.5 PG ss nb (AWS 3G-down) 
(๔) ISO 9606-1 135T BW W01 t1.5 PE ss nb (AWS 4G) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง/หนา ๒๕/๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๓ รายละเอียดวิธีการทดสอบใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
ขอ ๒  การออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติสาขาอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ ๒ จะออกใหแกผูผานการทดสอบ โดยมีเกณฑดังนี้ 
ผูเขารับการทดสอบจะตองสอบทั้งภาคความรู ความสามารถ โดยจะตองสอบได

คะแนนรวมทั้งหมดไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด จึงถือวาสอบผานมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติสาขาอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ ๒ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พรชัย อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 


