
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 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางระบบสงถายกาํลัง๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง หมายถึง ชางที่มีความรู

ความสามารถดานทักษะที่ใชในการควบคุม งานซอมบํารุง ปรับตั้งเคร่ืองจักร และงานระบบสง
ถายกําลังตามมาตรฐานที่กําหนด ไดแก ระบบขับเคลื่อนดวยสายพาน โซ เฟอง ขอตอ เพลา 
ระบบสงถายกําลังดวยความเสียดทาน รวมถึงอุปกรณประกอบที่เก่ียวของได เชน แบริ่ง 
Mechanical seals ฝาครอบ ระบบหลอล่ืน และสารหลอล่ืน 

 
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง แบง

ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรูทักษะพื้นฐาน จะมีผูแนะนําหรือคอย

ตรวจสอบให 
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการใช

เครื่องมืออุปกรณไดดี ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพของงานในระดับดี 
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรูพรอมมีทักษะสูง วางแผนและวิเคราะห 

ตัดสินใจแกปญหา ใหคําปรึกษาได นําความรูความสามารถไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ได 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางระบบสงถายกําลัง ใหเปน ดังนี ้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
(๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
(๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ 

เครื่องมือ และเคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง/หนา ๗๓/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



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 
 

๓.๑.๒ อุปกรณจับยึดตาง 
๓.๑.๓ การใชเครื่องมือทั่วไป (Hand Tools) 
๓.๑.๔ การใชเครื่องมือวัดทั่วไป (Measuring Tools) 
๓.๑.๕ การใชคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (บวก ลบ คูณ หาร) การหารอยละและ

การแปลงหนวยของมาตราวัด 
๓.๑.๖ การอานแบบและสัญลักษณอยางงาย 
๓.๑.๗ โครงสรางและการทํางานของระบบสงถายกําลัง 
๓.๑.๘ การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบสงถายกําลัง 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ สามารถถอดประกอบ ติดตั้ง ระบบสงถายกําลังแบบตาง ๆ เชน 
ระบบสงถายกําลังดวยสายพาน ฯลฯ 

๓.๒.๒ สามารถปรับตั้ง Alignment ของพูลเลย โซ ฯลฯ ไดถูกตอง 
๓.๒.๓ สามารถตรวจสอบสภาพการใชงานของสารหลอล่ืนระบบสงถาย

กําลัง เชน น้ํามันหลอล่ืน จาระบี ไดอยางถูกตอง 
๓.๒.๔ สามารถตรวจสอบและบํารุงรักษาฝาครอบและอุปกรณปองกันใน

ระบบสงถายกําลัง 
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ

ซื่อสัตย และประหยัด 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
(๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
(๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ 

๓.๔.๒ การออกแบบอุปกรณจับยึดขั้นพื้นฐาน 
๓.๔.๓ การใชเครื่องมือกลข้ันพื้นฐาน 
๓.๔.๔ การใชเครื่องมือเฉพาะข้ันพื้นฐานของการสงถายกําลัง 
๓.๔.๕ การใชคณิตศาสตรไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา 
๓.๔.๖ การอานแบบและสัญลักษณที่เก่ียวของกับระบบสงถายกําลัง 
๓.๔.๗ ขอกําหนดของอุปกรณในระบบสงถายกําลัง 
๓.๔.๘ คุณสมบัติของวัสดุในระบบสงถายกําลัง 
๓.๔.๙ ชนิด ประเภท ของชิ้นสวนและอุปกรณระบบสงถายกําลัง เชน 

เพลา แบริ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

๓.๔.๑๐ ชนิด ประเภท และมาตรฐานของสารหลอล่ืนที่ใชในระบบสงถาย
กําลัง 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ สามารถถอดแยกชิ้นสวนและประกอบชิ้นสวนอุปกรณในระบบสง
ถายกําลัง 

๓.๕.๒ สามารถบํารุงรักษาและซอมแซมชิ้นสวนอุปกรณในระบบสงถาย
กําลัง 

๓.๕.๓ สามารถปรับตั้ง Alignment ของพูลเลยโซ ฯลฯ โดยเครื่องมือที่มี
ความเที่ยงตรงสูงไดถูกตอง เชน นาฬิกาเทียบศูนย Dial Gauge 

๓.๕.๔ สามารถตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนถายสารหลอล่ืนไดถูกตอง 
๓.๕.๕ สามารถปรับระยะหางของระบบสงถายกําลังไดถูกตอง เชน 

ระยะหางฟนเฟอง 
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห

งาน สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
(๑) รูความปลอดภัยสวนบุคคลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
(๒) การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
(๓) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขณะปฏิบัติงาน 
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ 
(๕) กฎหมายความปลอดภัย 

๓.๗.๒ ออกแบบและวิเคราะหอุปกรณจับยึดได 
๓.๗.๓ การประยุกตใชเครื่องมือสมัยใหม 
๓.๗.๔ การใชเครื่องมือเฉพาะข้ันสูงของระบบสงถายกําลัง 
๓.๗.๕ พิกัดความเผื่อและระบบงานสวม 
๓.๗.๖ การอานแบบภาพประกอบ และแบบสั่งงานผลิต 
๓.๗.๗ การใชคณิตศาสตรไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทา 
๓.๗.๘ ระบบสงถายกําลังใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.๗.๙ ความรูเก่ียวกับโลหะวิทยา 
๓.๗.๑๐ หลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

๓.๘.๑ สามารถปรับตั้ง Alignment อุปกรณเขากับระบบสงถายกําลังโดย
ใชเครื่องมือตรวจวัดดวยลําแสง (เลเซอร) ได 

๓.๘.๒ สามารถคํานวณหาระยะของระบบสงถายกําลังใหเหมาะสมกับการ
ใชงานได 

๓.๘.๓ สามารถวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบสงถายกําลังได 
๓.๘.๔ สามารถวางแผนและดําเนินการซอมบํารุงระบบสงถายกําลังอยาง

เปนระบบได 
๓.๘.๕ ตรวจสอบและประเมินผลการบํารุงรักษาเชิงปองกันได 

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 


