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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การทดสอบ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  
ระดับ  ๑ 

  ๑.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับ 
การทดสอบ  และ 

  ๑.๒ ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ํา  โดยผู้มีอายุระหว่าง  ๑๘   
ถึง  ๔๕  ปี  จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  สําหรับผู้มีอายุเกิน  ๔๕  ปีขึ้นไป  จะต้อง 
ผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และ 

  ๑.๓ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ   
ระดับ  ๑  และ 

  ๑.๔ ผ่านการฝึกอบรมและมีเอกสารรับรองการดําน้ําเพื่อการกีฬา  และหรือการ 
ดําน้ําเพื่อประกอบอาชีพมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมง  ตั้งแต่ระดับความลึกต่ํากว่าผิวน้ําจนถึง 
ระดับความลึกไม่เกิน  ๑๐  เมตร  (๓๓  ฟุต)  จากผิวน้ํา  หรือ 

  ๑.๕ มีประสบการณ์การทํางานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับสาขาอาชีพช่างเชื่อม 
และตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  หรือ  มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง  หรือ 

  ๑.๖ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะ 
ใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมง  จากหน่วยงานของรัฐ  หรือ  หน่วยงานของภาคเอกชนที่ได้ 
รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  หรือ 

  ๑.๗ เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
กับอาชีพนี้จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของภาครัฐ 

ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  
ระดับ  ๒ 

  ๒.๑ ผ่านการฝึกอบรมและมีเอกสารรับรองการดําน้ําเพื่อประกอบอาชีพมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า  ๖๐  ชั่วโมง  ที่ระดับความลึกตั้งแต่  ๑๐  เมตร  ถึง  ๔๐  เมตร  (๓๓  ฟุต  ถึง  ๑๒๐  ฟุต)  และ 
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  ๒.๒ ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ํา  โดยผู้มีอายุระหว่าง  ๑๘   
ถึง  ๔๕  ปี  จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  สําหรับผู้มีอายุเกิน  ๔๕  ปีขึ้นไป  จะต้อง 
ผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และ 

  ๒.๓ ได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะ 
ใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ระดับ  ๑  มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  และ 

  ๒.๔ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะ 
ใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  จากหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  ชั่วโมง  หรือ 

  ๒.๕ มีประสบการณ์การทํางานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับสาขาอาชีพช่างเชื่อม 
และตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้ามาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หรือ 

  ๒.๖ ได้คะแนนรวมในการทดสอบ  ระดับ  ๑  ไม่ต่ํากว่าร้อยละแปดสิบ 
ข้อ ๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  

ระดับ  ๓ 
  ๓.๑ ผ่านการฝึกอบรมและมีเอกสารรับรองการดําน้ําเพื่อประกอบอาชีพมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 

๑๒๐  ชั่วโมง  ที่ระดับความลึกตั้งแต่  ๑๐  เมตร  ถึง  ๔๐  เมตร  (๓๓  ฟุต  ถึง  ๑๒๐  ฟุต)  และ 
  ๓.๒ ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ํา  โดยผู้มีอายุระหว่าง  ๑๘   

ถึง  ๔๕  ปี  จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  สําหรับผู้มีอายุเกิน  ๔๕  ปีขึ้นไป  จะต้อง 
ผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และ 

  ๓.๓ ได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะ 
ใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ระดับ  ๒  มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  และ 

  ๓.๔ มีประสบการณ์การทํางานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับสาขาอาชีพช่างเชื่อม 
และตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หรือ 

  ๓.๕ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะ 
ใต้น้ําด้วยไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ชั่วโมง  หรือ 

  ๓.๖ ได้คะแนนรวมในการทดสอบ  ระดับ  ๒  ไม่ต่ํากว่าร้อยละแปดสิบ 
ข้อ ๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า   

ระดับ  ๔ 
  ๔.๑ ผ่านการฝึกอบรมและมีเอกสารรับรองการดําน้ําเพื่อประกอบอาชีพมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 

๑๒๐  ชั่วโมง)  ที่ระดับความลึกตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึง  ๑๐๐  เมตร  (๑๒๐  ฟุต  ถึง  ๓๓๐  ฟุต)  และ 
  ๔.๒ ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ํา  โดยผู้มีอายุระหว่าง  ๑๘   

ถึง  ๔๕  ปี  จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  สําหรับผู้มีอายุเกิน  ๔๕  ปีขึ้นไป  จะต้อง
ผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และ 
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  ๔.๓ ได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะ
ใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ระดับ  ๓  มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  และ 

  ๔.๔ มีประสบการณ์การทํางานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับสาขาอาชีพช่างเชื่อม 
และตัดโลหะใต้น้ําด้วยไฟฟ้า  ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หรือ 

  ๔.๕ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ํา 
ด้วยไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  ๑๙๐  ชั่วโมง  จากหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตและ
รับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ 

  ๔.๖ ได้คะแนนรวมในการทดสอบ  ระดับ  ๓  ไม่ต่ํากว่าร้อยละแปดสิบห้า 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 


