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ประมวลความรู้การสอบยกระดบัมาตรฐานสาขาช่างเช่ือมทกิ 
 

ในปัจจุบนังานเช่ือมโลหะแต่ละชนิดมีความตอ้งการของช่างมีทกัษะงานเช่ือม เช่น งานช่างเช่ือมไฟฟ้า
ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์, งานช่างเช่ือมทิก, งานช่างเช่ือมมิก แมก และงานช่างเช่ือมที่ควบคุมเคร่ืองเช่ือมระบบ
ก่ึงอัตโนมัติ / อัตโนมัติ เป็นตน้ ด้วยสาเหตุเหล่าน้ีงานด้านอุตสาหกรรมงานเช่ือมโลหะมีความจ าเป็นอย่าง
ยิง่ยวด ที่ตอ้งใชช่้างเช่ือมโลหะแต่ละชนิดมาปฏิบติังานใหง้านที่จดัท  าขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามความ
ตอ้งการของเจา้ของงานที่ไดล้งทุนเพือ่แสวงหาผลก าไร  ซ่ึงตามมาตรฐานของงานเช่ือมตอ้งควบคุมตามระบบ
มาตาฐานงานเช่ือมแต่ละมาตรฐาน เช่น มาตรฐานงานเช่ือมของอเมริกา (AWS) มาตรฐานงานเช่ือมของประเทศ
เยอรมัน (DIN) หรือแม้กระทัง่มาตรฐานงานเช่ือมประเทศญี่ปุ่ น (JIS) ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ความสามารถของช่างเช่ือมเพือ่ใหง้านที่จดัจา้งมีมาตรฐาน มีคุณภาพตามตอ้งการ  

ผูร้วบรวมมีความคิดเห็นว่าควรมีแนวทางในการปฏิบติัของช่างเช่ือมไดท้  าการศึกษา เพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ี่มีความสนใจ ท าการยกระดบัตนเอง เพราะจะท าให้ผูท้ี่ผ่านการสอบยกระดบัมี
ผลตอบแทนค่าแรงงานตามมาตรฐานงานเช่ือมแต่ละชนิดตามความยากง่ายของแต่ละกระบวนการเช่ือม 
เน่ืองจากตามกฎของกระทรวงแรงงานฯ ไดก้ าหนดใหผู้ท้ี่ไดท้  าการสอบยกระดบัผา่นตามเกณฑแ์ต่ละระดบัผ่าน
มาแลว้นั้น ใหมี้การก าหนดค่าตอบแทนใหอ้ยา่งชดัเจน โดยผูว้า่จา้งตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบก าหนด 

ผูร้วบรวมได้ท  าการรวบรวมความรู้เก่ียวกับการสอบยกระดับมาตรฐานงานเช่ือมทิก ของสถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและพฒันาสงัคม ตามเน้ือหาสาระดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

รูปที่ 1 แสดงตวัอยา่งช่างเช่ือมขณะปฏิบติังานเช่ือมทิก 
 



เนือ้หาสาระ 
 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเช่ือมทกิ (Tungsten Inert Gas Welding -TIG) 
 

1.     ขอบข่าย  (Scope) 
1.1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติน้ีก าหนดขึ้นโดยอา้งอิงตามมาตรฐาน  ISO 9606-1  โดยมีขอ้ก าหนด

ส าหรับการทดสอบและการรับรองฝีมือของช่างเช่ือมทิก 
1.2 มาตรฐานฝีมือแห่งชาติน้ีจะใชใ้นสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค  (RISD)  และศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน

จงัหวดั (PCSD) ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (DSD)  ส าหรับการทดสอบและการรับรองช่างเช่ือม  มาตรฐานน้ี
สามารถให้อุตสาหกรรมน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการทดสอบและรับรองฝีมือช่างเช่ือมทิกได ้ ถา้ไม่มีการใช้
มาตรฐานเฉพาะ (code) หรือมาตรฐานทัว่ไป  (standard)  ในงานท่ออุตสาหกรรม  งานผลิตหรืองานประกอบ
โครงสร้างโลหะอยูแ่ลว้ 

1.3 ถา้มีมาตรฐานเฉพาะ (code) หรือมาตรฐานทัว่ไป (standard) ส าหรับงานท่ออุตสาหกรรม  งานผลิตหรือ
งานประกอบโครงสร้างโลหะ  แนะน าใหใ้ชม้าตรฐานเฉพาะ (code) หรือมาตรฐานทัว่ไป (standard) ต่างๆ เป็น
แนวทางในการทดสอบและรับรองช่างเช่ือมในงานท่ออุตสาหกรรม  งานผลิตและงานประกอบโครงสร้างโลหะ  
ตอ้งด าเนินการโดยผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งจาก กพร./สชล. (DSD/TWS) ณ ศูนยท์ดสอบรับรองช่างเช่ือมที่ได้รับ
อนุญาตจาก กพร./สชล. (DSD/TWS)  ใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมสามารถออกใหโ้ดยระบุหมายเลขขอ้ก าหนด
กรรมวิธีการเช่ือม (WPS.Number)  และมาตรฐานเฉพาะ (code) หรือมาตรฐานทัว่ไป (standard) ไวใ้นใบและ
บตัรรับรองช่างเช่ือม  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติน้ีไม่มีเจตนาจะทดแทนการทดสอบตามเง่ือนไขที่ก  าหนด
โดยผูรั้บงานหรือที่ก  าหนดมาตรฐานเฉพาะ (code) หรือมาตรฐานทัว่ไป (standard) ของงานท่ออุตสาหกรรม  
งานผลิตและงานประกอบโครงสร้างโลหะที่ใชอ้ยู ่

1.4 สถานประกอบการและสถานศึกษาต่างๆ สามารถขอเป็นศูนยท์ดสอบรับรองช่างเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาต
จาก กพร./สชล. (DSD/TWS)  ได ้

1.5 ผูว้า่จา้งจะตอ้งรับผดิชอบผลงานของช่างเช่ือมที่ผา่นการรับรองและไม่ผา่นการรับรอง   การสอบรับรอง
ตามมาตรฐานฝีมือแห่งชาติน้ี  ไม่ประกนัคุณภาพการผลิตรายวนัของช่างเช่ือมที่ไดรั้บการรับรอง  โดยเป็นเพียง
การก าหนดระดบัฝีมือช่างเช่ือมวา่มีศกัยภาพเพยีงใด 
 
2.     ค าจ ากัดความของค าต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (Definitions of Related Terms) 

ส าหรับค าจ  ากดัความของค าในการเช่ือมตาม  ISO 857 การเช่ือม  การบดักรีแขง็และการบดักรีอ่อน  ควรจะ
มีค  าจ  ากดัความ  ค  าที่ใชเ้ฉพาะมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   
 
 
 



3.     ศูนย์ทดสอบรับรองช่างเช่ือมที่ได้รับอนุญาต  (Authorized welder approval test centers) 
ศูนยท์ดสอบรับรองช่างเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาต  จะตอ้งมีบุคลากรที่ผา่นการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติว่าด้วย  การรับรองผูต้รวจสอบงานเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาต – ผชอ. (Authorized Welding Inspector - 
AWI) หรือวิศวกรการเช่ือม(Welding Engineer) ที่มีวุฒิบตัรรับรอง ท าหน้าที่ควบคุม ด าเนินการและรับรอง 
ประจ าศูนยท์ดสอบรับรองช่างเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาตอยา่งน้อย 1 ท่าน แต่ถา้ไม่มีสามารถใช ้ผชอ.จากหน่วยงาน
อ่ืนมาช่วยด าเนินการแทนชัว่คราว 
 
4.  ข้อก าหนดต่างๆ ในการเป็นช่างเช่ือมที่ผ่านการรับรองของ กพร./สชล.  (Requirements to become an 

DSD/TWS Approved Welder) 
4.1   การฝึกอบรม  (Training) จะตอ้งมีครูฝึกช่างเช่ือมที่ผา่นการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

ท าหนา้ที่เป็นครูฝึกช่างเช่ือมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมดงัต่อไปน้ี 
4.1.1 การฝึกอบรมมี 2 หลักสูตรคือ  การฝึกอบรมเตรียมเขา้ท างาน (Pre-employment)  และการ

ฝึกอบรมยกระดบั (Up-grade training) 
4.1.2 แนะน าให้ผูส้มคัรเขา้ทดสอบรับรองช่างเช่ือมเพื่อขอการรับรอง   ควรผ่านการฝึกอบรมการ

เช่ือมทิก  การฝึกอบรมจะช่วยใหผ้า่นการสอบภาคความรู้ไดง่้ายขึ้น 
4.1.3 ช่างเช่ือมที่สอบไม่ผา่นภาคความรู้จะตอ้งฝึกอบรมตามขอ้ 4.1.1 จนกว่าจะไดรั้บอนุญาตให้ท  า

การสอบใหม่ 
4.2   ประสบการณ์  (Experience) ช่างเช่ือมที่มีประสบการณ์อาจไดรั้บอนุญาตให้สอบเพื่อการรับรองได้

โดยไม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรมก่อน  ถา้ช่างเช่ือมสอบไม่ผา่นภาคความรู้ตอ้งฝึกอบรมตามขอ้ 4.1.1จนกวา่จะไดรั้บ
อนุญาตใหท้  าการสอบใหม่ 

4.3   การสมคัรเขา้ทดสอบรับรองช่างเช่ือม  (Application  to  take  a  Welder  Approval  Test) 
4.3.1 การสมคัรเขา้ทดสอบรับรองช่างเช่ือม สามารถสมคัรไดท้ี่ศูนยท์ดสอบช่างเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาต

จาก กพร./สชล.(DSD/TWS) ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรและลงนามดว้ยตนเอง  
4.3.2 ช่างเช่ือมที่ท  างานอยูใ่นสถานประกอบการ ที่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นศูนยท์ดสอบรับรองช่างเช่ือม

จาก กพร./สชล.  (DSD/TWS)  จะตอ้งกรอกขอ้มูล  ประสบการณ์ผ่านงานลงในใบสมคัรเพื่อ
บนัทึกผลในใบและบตัรรับรองช่างเช่ือม กพร./สชล.  (DSD/TWS) 

4.4   การตรวจสอบการมองเห็น  (Visual Acuity)  
4.4.1 ผูส้มคัรเขา้ทดสอบรับรองช่างเช่ือมจะตอ้งผา่นการตรวจสอบสภาพการมองเห็นก่อน ใบรับรอง

ผลแสดงการตรวจสอบการมองเห็นจะตอ้งมีอายไุม่เกินหน่ึงปีก่อนการเขา้สอบ 
4.4.2 การตรวจสอบการมองเห็นจะท าโดยการสวมแว่นตาหรือไม่สวมก็ได ้แต่ตอ้งผ่านรายละเอียด

ดงัน้ี   
4.4.2.1   การมองเห็นคมชดัในระยะใกล ้ 300 - 430 มม.โดยใชต้วัอกัษรขนาด 0.37 มม.   



4.4.2.2   การตรวจสอบการมองเห็นจะตอ้งตรวจสอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบสายตา  
จักษุแพทย์  พยาบาลที่ได้รับอนุญาต  ผู ้ช่วยจักษุแพทย์ที่ได้รับอนุญาต  หรือผู ้
ตรวจสอบงานเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาต - ผชอ.จาก กพร./สชล.  (DSD/TWS) 

4.4.2.3   การตรวจสอบมองเห็นสี สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีแดงกบัสีเขียว และสีน ้ า
เงินกบัสีเหลืองไดถู้กตอ้ง 

4.5   การทดสอบรับรองความรู้ของช่างเช่ือม  (Welder Approval Knowledge Test)   
การทดสอบรับรองความรู้ของช่างเช่ือมกระท าโดยผูต้รวจสอบงานเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาต – ผชอ.จาก 

กพร./สชล. (DSD/TWS)ไม่วา่จะเป็นการสอบแบบปรนยัและสอบปากเปล่า 
4.5.1 ผูส้มคัรเขา้ทดสอบรับรองช่างเช่ือม  จะตอ้งตอบค าถามภาคความรู้ 50 ขอ้ ตามขอ้ 5.1.1 - 5.1.13  

ก่อนที่จะใหท้  าการสอบภาคปฏิบติั 
4.5.1.1 ช่างเช่ือมจะตอ้งสอบผา่นภาคความรู้ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  70   
4.5.1.2 ช่างเช่ือมที่สอบไม่ผา่นภาคความรู้จะตอ้งฝึกอบรมจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหส้อบใหม่ 
4.5.1.3 เม่ือช่างเช่ือมผ่านการสอบภาคความรู้แลว้  จะตอ้งบนัทึกไวใ้นใบบนัทึกการทดสอบ

รับรองฝีมือช่างเช่ือม ในใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมของ กพร./สชล.  (DSD/TWS)  
4.5.1.4 ช่างเช่ือมที่ปล่อยใหใ้บและบตัรรับรองหมดอายหุรือถูกยกเลิก   จะตอ้งท าการสอบภาค

ความรู้ใหม่ 
4.5.2   การรับรองช่างเช่ือมส าหรับภาคความรู้งานเช่ือมท่อ  จะตอ้งท าการสอบภาคความรู้ดา้นงาน

เช่ือมท่อ  50  ขอ้ดว้ยการสอบขอ้เขียนแบบปรนัยและสอบปากเปล่า  ตามขอ้ 5.1.1 - 5.1.14  
ก่อนที่จะใหท้  าการทดสอบภาคปฏิบติั 
4.5.2.1 ช่างเช่ือมท่อจะตอ้งสอบผา่นภาคความรู้ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  70  
4.5.2.2 ช่างเช่ือมที่สอบไม่ผา่นภาคความรู้  จะตอ้งฝึกอบรมจนกว่าจะไดรั้บอนุญาตให้ท  าการ

สอบใหม่ 
4.5.2.3 เม่ือช่างเช่ือมผ่านการสอบภาคความรู้ของการเช่ือมท่อแล้ว จะต้องบนัทึกไวใ้นใบ

บนัทึกการทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือม ในใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมของ กพร./
สชล. (DSD/TWS)  

4.5.2.4 ช่างเช่ือมที่ปล่อยใหใ้บและบตัรรับรองหมดอายหุรือถูกยกเลิก จะตอ้งท าการสอบภาค
ความรู้และภาคปฏิบติัการเช่ือมท่อใหม่ 

4.6   การทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือม  (Welder Approval Skill Test) 
4.6.1   ขอ้ปฏิบตัิหลงัจากจบการฝึกอบรม 

4.6.1.1   ช่างเช่ือมที่ไดรั้บการฝึกอบรมเช่ือมทิก ไดรั้บหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมจากครู
ฝึกช่างเช่ือม กพร./สชล. (DSD/TWS)เรียบร้อยสามารถสมคัรทดสอบรับรองฝีมือช่าง
เช่ือมไดท้ี่ศูนยท์ดสอบรับรองช่างเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาตจาก กพร./สชล.  (DSD/TWS)   



4.6.1.1.1 ช่างเช่ือมจะตอ้งสอบผา่นภาคความรู้ที่ก  าหนดไวต้ามขอ้ 4.5.1 หรือตามขอ้ 
4.5.2 ก่อนที่จะไดรั้บอนุญาตใหส้อบภาคปฏิบติั 

4.6.1.1.2 ช่างเช่ือมสามารถท าการทดสอบรับรองฝีมืออยา่งหน่ึงอยา่งใด ตามขอ้ 4.6.1.2  
การสอบผา่นจะรับรองในขอบเขตที่ก  าหนดในใบและบตัรรับรองช่างเช่ือม
ของ กพร./สชล.  (DSD/TWS)  ถา้สอบไม่ผา่น  ช่างเช่ือมจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้  7 (เง่ือนไขการสอบแกต้วั) 

4.6.1.2  ขอ้ก าหนดกรรมวธีิการเช่ือมส าหรับการรับรอง 20 ขอ้ (ดูรูป 5.1 ถึง 5.20) ไดพ้ฒันาขึ้น
ส าหรับช่างเช่ือมทิก  ตามมาตรฐานช่างฝีมือแรงงานแห่งชาติ กพร./สชล.  (DSD/TWS)  
จะใชใ้นการทดสอบรับรองช่างเช่ือม  ซ่ึงมีไวใ้นรายการดงัต่อไปน้ี 
4.6.1.2.1     ISO 9606-1 141 P FW W01 t1.5 PB ss (AWS 2F)   
4.6.1.2.2     ISO 9606-1 141 P FW W01 t1.5 PF ss (AWS 3F-up)   
4.6.1.2.3     ISO 9606-1 141 P FW W01 t1.5 PD ss (AWS 4F)   
4.6.1.2.4 ISO 9606-1 141 T FW W01 t 2 D114 PF ss (AWS 5F-up)   
4.6.1.2.5     ISO 9606-1 141 P FW W11 t 1.5 PB ss (AWS 2F)   
4.6.1.2.6     ISO 9606-1 141 P FW W11 t 1.5 PF ss (AWS 3F-up)  
4.6.1.2.7     ISO 9606-1 141 P FW W11 t 1.5 PD ss (AWS 4F)   
4.6.1.2.8     ISO 9606-1 141 T FW W11 t 3 D114 PF ss (AWS 5F-up)   
4.6.1.2.9     ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PA ss nb (AWS 1G)   
4.6.1.2.10   ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PC ss nb (AWS 2G)   
4.6.1.2.11   ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PF ss nb (AWS 3G-up)   
4.6.1.2.12   ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PE ss nb (AWS 4G)   
4.6.1.2.13   ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PA ss gb (AWS 1G)   
4.6.1.2.14   ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PC ss gb (AWS 2G)   
4.6.1.2.15   ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PF ss gb (AWS 3G-up)   
4.6.1.2.16   ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PE ss gb (AWS 4G)   
4.6.1.2.17   ISO 9606-1 141 T BW W01 t 3.2 D114 PF ss nb (AWS 5G-up)  
4.6.1.2.18   ISO 9606-1 141 T BW W01 t 3.2 D114 H-L045 ss nb (AWS 6G-up)   
4.6.1.2.19   ISO 9606-1 141 T BW W11 t 2.0 D114 PF ss gb (AWS 5G-up)  
4.6.1.2.20   ISO 9606-1 141 T BW W11 t 2.0 D114 H-L045 ss gb (AWS 6G-up)  

4.6.2   การรับรองช่างเช่ือมส าหรับงานเฉพาะ ที่แตกต่างจากรายการในขอ้ 4.6.1  สถานประกอบการ
จะตอ้งจดัท าขอ้ก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS)  และด าเนินการให้ไดรั้บการรับรองฝีมือให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดกรรมวธีิการเช่ือม (WPS) ของสถานประกอบการ  ช่างเช่ือมจะตอ้งสอบ



ผา่นภาคความรู้โดย กพร./สชล. (DSD/TWS) เป็นผูค้วบคุมด าเนินการ ออกใบและบตัรรับรอง
ช่างเช่ือมในขอบเขตเฉพาะที่ก  าหนด 

4.6.3  การถ่ายภาพรังสีแนวเช่ือมในงานผลิตตามมาตรฐานเฉพาะน้ี  การรับรองช่างเช่ือมสามารถท า
ไดจ้ากแนวเช่ือมที่เช่ือมเสร็จแลว้ เป็นไปตามขอ้ก าหนดกรรมวธีิการเช่ือม (WPS)  ถา้แนวเช่ือม
แนวแรกที่เช่ือมสมบูรณ์แลว้ผา่นการยอมรับตามขอ้ก าหนดคุณภาพตาม ISO 1106-1 , ISO 
1106-2, ISO 1106 – 3 ระดบั B โดยการถ่ายภาพรังสี  กพร./สชล. (DSD/TWS) จะออกใบและ
บตัรรับรองช่างเช่ือมให ้  ถา้แนวเช่ือมไม่ไดคุ้ณภาพตามที่ก  าหนด  และไม่ผา่นการตรวจสอบ
ดว้ยภาพถ่ายรังสี จะตอ้งสอบใหม่ตามเง่ือนไขในขอ้  7 (เง่ือนไขการสอบแกต้วั) 

4.6.4   ช่างเช่ือมทิก  ระดบั 1  (ระดบัตน้)  (Job  Entry --- TIG Welder Level 1) 
4.6.4.1     การไดรั้บใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิกระดบั 1 โดยผ่านการฝึกอบรมเตรียมเขา้

ท างาน(Pre-employment)  หรือผา่นการฝึกอบรมยกระดบั  (Up-grade training) 
4.6.4.1.1 ช่างเช่ือมที่ผ่านการฝึกอบรมจะเขา้ทดสอบช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 ส าหรับ

เหล็กกล้าคาร์บอน กลุ่ม (W01) ได้ โดยผ่านการรับใบรับรองการทดสอบ
รับรองช่างเช่ือม 4 ใบ ตามขอ้ 4.6.1.2.1 - 4.6.1.2.4 

4.6.4.1.2 ช่างเช่ือมที่ผ่านการฝึกอบรมจะเขา้ทดสอบช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 ส าหรับ
เหล็กกลา้ไร้สนิม (W11) ได ้ โดยผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรอง
ช่างเช่ือม  4  ใบ ตามขอ้ 4.6.1.2.5 - 4.6.1.2.8 

4.6.4.2   การได้รับใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 โดยใช้ประสบการณ์จาก
อุตสาหกรรม  
4.6.4.2.1 ช่างเช่ือมที่มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรม จะไดรั้บใบและบตัรรับรองช่าง

เช่ือมทิกระดบั 1  ส าหรับเหล็กกลา้คาร์บอน กลุ่ม (W01) ไดโ้ดยผ่านการ
รับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ ตามขอ้ 4.6.1.2.1 และ ขอ้  
4.6.1.2.4  หรือ 

4.6.4.2.2 ช่างเช่ือมที่มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมจะได้ใบและบตัรรับรองช่าง
เช่ือมทิก ระดบั 1  ส าหรับเหล็กกลา้ไร้สนิม (W11) ได ้โดยผ่านการรับ
ใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ ตามขอ้ 4.6.1.2.5  และขอ้  
4.6.1.2.8     

4.6.4.2.3 ในทุกกรณีช่างเช่ือมจะตอ้งผา่นการสอบรับรองภาคความรู้ตามขอ้ 4.5.1 ดว้ย 
4.6.5   ช่างเช่ือมทิก  ระดบั 2  (ระดบัสูง)  (Advanced --- TIG Welder Level 2) 

4.6.5.1     การไดรั้บใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิก ระดบั 2 โดยผา่นการฝึกอบรมยกระดบั(Up-
grade training)หรือผา่นการฝึกอบรมเตรียมเขา้ท างาน(Pre-employment) 



4.6.5.1.1 ในการที่จะไดรั้บใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิก ระดบั 2 ส าหรับ
เหล็กกลา้คาร์บอน กลุ่ม (W01)  ช่างเช่ือมจะตอ้งไดรั้บใบและบตัรรับรอง
ช่างตดัเหล็กกลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส ระดบั 1 และช่างเช่ือมทิก ระดบั 1 
ส าหรับเหล็กกลา้คาร์บอน กลุ่ม (W01)ที่อยูใ่นช่วงที่มีผลในการรับรองมา
ก่อน ตอ้งผา่นการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ ตามขอ้  
4.6.1.2.9 - 4.6.1.2.12  หรือ 

4.6.5.1.2 ช่างเช่ือมที่ผา่นการฝึกอบรมจะไดรั้บใบและบตัรรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติช่างเช่ือมทิกระดบั 2  ส าหรับเหล็กกลา้ไร้สนิม (W11) ได ้ 
ช่างเช่ือมจะตอ้งไดรั้บใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิกระดบั 1  ส าหรับ
เหล็กกลา้ไร้สนิม (W11)  ที่อยูใ่นช่วงที่มีผลในการรับรองมาก่อน ตอ้งผา่น
การรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม  4  ใบตามขอ้  4.6.1.2.13  - 
4.6.1.2.16 

4.6.5.2     การไดรั้บใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิกระดบั 2 โดยใชป้ระสบการณ์จากอุตสาหกรรม 
4.6.5.2.1 ช่างเช่ือมที่มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมจะไดรั้บใบและบตัรรับรอง

ช่างเช่ือมทิกระดบั  2  ส าหรับเหล็กกลา้คาร์บอน กลุ่ม (W01) โดยผา่น
ขอ้ก าหนดตามขอ้ 4.6.4  และจะตอ้งไดรั้บใบและบตัรรับรองช่างตดั
เหล็กกลา้คาร์บอนดว้ยแก๊สระดบั 1 ที่อยูใ่นช่วงที่มีผลในการรับรองมา
ก่อน ตอ้งผา่นการรับใบและบตัรรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ 
ตามขอ้ 4.6.1.2.9 - 4.6.1.2.12 

4.6.5.2.2 ช่างเช่ือมที่มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมจะได้รับใบและบตัรรับรอง
ช่างเช่ือมทิกระดบั 2 ส าหรับเหล็กกลา้ไร้สนิม (W11) โดยผ่านขอ้ก าหนด
ตามขอ้ 4.6.4 ที่อยูใ่นช่วงที่มีผลในการรับรอง ตอ้งผ่านการรับใบและบตัร
รับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม  4  ใบตามขอ้  4.6.1.2.13 - 4.6.1.2.16 

4.6.6   ช่างเช่ือมทิก  ระดบั 3  (ช่างเช่ือมท่อ) (Pipe Welder --- TIG Welder Level 3) 
การไดรั้บใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิกระดบั 3   ช่างเช่ือมจะตอ้งไดรั้บใบและบตัรรับรองช่าง
เช่ือมทิกระดับ 2  ที่อยูใ่นช่วงที่มีผลในการรับรองมาก่อน  และผ่านการฝึกอบรมยกระดับ  
(Up-grade training)  หรือใช้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรม  ในทุกกรณีช่างเช่ือมตอ้งสอบ
ผ่านภาคความรู้การเช่ือมท่อตามขอ้ 4.5.2  ตอ้งผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่าง
เช่ือม  2  ใบคือ 
4.6.6.1 ส าหรับเหล็กกลา้คาร์บอน กลุ่ม (W01) ตามขอ้ 4.6.1.2.17  และ 4.6.1.2.18  หรือ 
4.6.6.2 ส าหรับเหล็กกลา้ไร้สนิม  (W11)  ตามขอ้ 4.6.1.2.19  และ 4.6.1.2.20 

 



5.     ข้อก าหนดในการทดสอบ  (Test Requirements) 
5.1 การทดสอบรับรองความรู้ของช่างเช่ือม  (Welder Approval Knowledge Test) 

การทดสอบรับรองความรู้ของช่างเช่ือมแบบปรนยั  50 ขอ้ โดยวธีิสอบปากเปล่า และขอ้เขียนเพื่อเป็น
การแสดงวา่ช่างเช่ือมมีความเขา้ใจเน้ือหา 

5.2   การทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือมเชิงปฏิบตัิ  (Welder Approval Skill Test) 
 
6.     เกณฑ์การยอมรับข้อก าหนดส าหรับช้ินงานสอบ  (Acceptance Requirements for Test Pieces) 

ช้ินงานสอบ  (Test pieces)  จะต้องได้รับการประเมินความไม่สมบูรณ์แต่ละชนิดตามข้อก าหนด  
รายละเอียดเก่ียวกบัความไม่สมบูรณ์ไดร้ะบุไวต้าม  ISO 6520 ความไม่สมบูรณ์ซ่ึงสามารถตรวจพบไดต้าม
กรรมวธีิตรวจสอบที่ระบุไวต้าม ISO 9606 ตอ้งตามขอ้ก าหนดเกณฑก์ารยอมรับที่ก  าหนดไวใ้น ISO 5817 
 
7.     เงื่อนไขการสอบแก้ตัว  (Retest Conditions) 

7.1    การสอบแกต้วัทนัที  (Immediate Retest) 
7.1.1 ถา้พบว่าการแตกหักเน่ืองจากโลหะวิทยา  หรือสาเหตุภายนอกที่ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัฝีมือ

ของช่างเช่ือม  สามารถท าการสอบแก้ตวัได้ทนัทีโดยการพิจารณาการสอบแบบเดิม  และ
ต าแหน่งท่าเช่ือมเดิมที่ช่างเช่ือมสอบไม่ผ่านในระหว่างการสอบรับรองฝีมือในช่วงแรก  ช้ิน
ทดสอบ  (Specimens)  ทั้งหมดของการสอบแกต้วัจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนด 

7.1.2 ถา้พบว่าการแตกหักเน่ืองจากฝีมือของช่างเช่ือม  ช่างเช่ือมจะสอบไม่ผ่านตามเง่ือนไขของ
มาตรฐานฝีมือแห่งชาติฉบบัน้ี  หรือตามมาตรฐาน  ISO 9606-1 

7.2    การสอบแกต้วัภายหลงัไดรั้บการฝึกอบรมเพิม่เติม  (Retest after more Training)   
7.2.1 ภายหลงัไดรั้บการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติั   ช่างเช่ือมจะไดรั้บอนุญาตให้ท  าการสอบแกต้วัใหม่

โดยค าแนะน าของผู ้ตรวจสอบงานเช่ือมที่ได้รับอนุญาต – ผชอ. (Authorized Welding 
Inspector - AWI) โดยการสอบและต าแหน่งท่าเช่ือมแบบเดิมที่สอบไม่ผ่าน  ภายในระยะเวลา 
90 วนั เพยีงคร้ังเดียวนบัจากวนัประกาศผลสอบ  ช้ินทดสอบทั้งหมดที่ท  าการสอบแกต้วัจะตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนด  และใหช้ าระค่าธรรมเนียมการสอบแกต้วัใหม่ทุกคร้ังตามระเบียบ
ของ กพร. (DSD) 

7.2.2 ถา้ช่างเช่ือมสอบไม่ผา่นการสอบรับรองฝีมือ   ช่างเช่ือมจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและฝึก
ปฏิบติัเพิม่เติมให้เพยีงพอ  จนมัน่ใจไดว้า่จะสามารถสอบผา่นก่อนไดรั้บอนุญาตใหส้อบใหม่ 

7.3    การสอบแกต้วัภายหลงัการรับรองหมดอาย ุ (Retest after Expiration) 
7.3.1 จะตอ้งมีการทดสอบความรู้และการทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือม โดยใชก้ารสอบและต าแหน่ง

ท่าเช่ือมแบบเดิม  ช้ินทดสอบทั้งหมดที่ท  าการสอบแกต้วัจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของ
ขอ้ก าหนด 



7.3.2 ถา้ช่างเช่ือมสอบไม่ผา่นการทดสอบรับรองฝีมือ ช่างเช่ือมจะสามารถท าการสอบแกต้วัไดต้าม
ขอ้ 7.1 และ 7.2  

 
8.     เอกสารการรับรองช่างเช่ือม  (Certification Documentation of Welder Approval) 

8.1 ถ้าช่างเช่ือมสอบผ่าน  จะมีการบนัทึกในขอ้มูลการทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือมตาม กพร./สชล.     
(DSD/TWS Welder Approval Skill Test Record) และเตรียมการออกใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมตาม กพร./
สชล.(DSD/TWS Welder Certification Card)  

8.2 ผลการตรวจสอบการมองเห็นจะถูกบนัทึกไวใ้นใบบนัทึกการตรวจสอบการมองเห็น  
8.3 ช่างเช่ือมจะได้รับใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมทิกตาม กพร./สชล. (DSD/TWS Welder Approval 

Certificate)  
  

9.     ช่วงเวลาที่มีผลในการรับรอง  (Period of Validity) 
9.1 การรับรองช่างเช่ือมจะมีผล 2 ปี  โดยในใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมตาม กพร./สชล. (DSD/TWS  

Welder Approval Card) จะตอ้งมีการลงนามทุกๆ 6 เดือนของผูจ้ดัการฝ่ายผลิต (Production Manager)  หรือ
ผูจ้ดัการแผนกเช่ือม (Welding Section Manager)  หรือผูจ้ดัการดา้นประกนัคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ 
(QA/QC Manager)  หรือวศิวกรการเช่ือมที่ผา่นการรับรอง (Certified Welding Engineer) โดยตอ้งท าตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

9.1.1 จะตอ้งไดรั้บการประกนัวา่ช่างเช่ือมไดท้  างานอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ืองในงานเช่ือมที่ไดรั้บ
การรับรอง  การขาดช่วงการท างานเกินกวา่  6  เดือนจะไม่ไดรั้บการรับรอง 

9.1.2 การท างานของช่างเช่ือม จะตอ้งได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปตามเกณฑ์ขอ้ก าหนดทางเทคนิค
ตามที่ช่างเช่ือมนั้นไดรั้บการรับรอง 

9.1.3 ช่างเช่ือมจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงฝีมือและความรู้อยา่งเด่นชดั 
9.2    การต่ออายใุบและบตัรรับรองช่างเช่ือม (Prolongation of a Certification) 

อายขุองใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมมีอาย ุ2 ปีนบัตั้งแต่วนัที่ไดรั้บอนุญาตเม่ือหมดอายสุามารถต่อได ้
1 คร้ังเท่านั้นตามขอบเขตการรับรองเดิม  ถา้เป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 ช่างเช่ือมไดผ้่านการตรวจสอบการมองเห็นและบนัทึกผลไวใ้นใบบนัทึกการตรวจสอบการ
มองเห็น 

9.2.2 ช่างเช่ือมไดผ้ลิตงานเช่ือมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตลอดเวลา 
9.2.3 การเก็บขอ้มูลของการทดสอบ   เช่น   เอกสารแสดงผลภาพถ่ายรังสี  ผลการตรวจสอบอลัทรา

โซนิก  หรือเอกสารแสดงผลการรับรองการทดสอบการหกั (Fracture Test)  หรือขอ้สงัเกต
แสดงความคิดเห็นของผูต้รวจสอบงานเช่ือมที่ไดรั้บอนุญาต – ผชอ. (Authorized Welding 



Inspector - AWI)  ขอ้มูลทั้งหมดดงักล่าวจะถูกเกบ็รักษารวมกบัขอ้มูลการทดสอบรับรองฝีมือ
ช่างเช่ือม (Approval Skill Test Record) 

9.2.4 นอกจากน้ีช่างเช่ือมตอ้งสอบใหม่ 
 
10. การหมดอายุหรือการยกเลกิใบและบัตรรับรอง (Expiration or Revocation of Certification) 

10.1 ใบและบตัรรับรองช่างเช่ือมจะถูกยกเลิกถา้ช่างเช่ือมไม่ปฏิบติัตามขอ้  9 
10.2 การท างานไม่ไดคุ้ณภาพตามขอ้ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ เป็นสาเหตุที่ผูว้่าจา้งของช่างเช่ือม (Welder’s 

Employer) สามารถขอใหย้กเลิกใบและบตัรรับรองได ้ ในกรณีน้ีช่างเช่ือมสามารถที่จะท าการอบรมเพิม่เติมและ
ท าการสอบรับรองความรู้และรับรองฝีมือไดใ้หม่ตามประเภทของการรับรองฝีมือช่างเช่ือมที่ถูกยกเลิกเม่ือครบ 
2 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ไดรั้บอนุญาต โดยช่างเช่ือมไม่ขอต่ออายใุหม่ 
 

สรุป 
 งานอุตสาหกรรมดา้นโลหะเหล็กในปัจจุบนั มีความตอ้งการช่างเช่ือมที่มีทกัษะการปฏิบติังานเช่ือมทิก 
เพือ่ใหไ้ดง้านมีคุณภาพสูงสุด ดงันั้นตวัของช่างเช่ือมและสถานประกอบการตอ้งมีการร่วมมือพฒันาฝีมือช่าง
เช่ือมให้มีคุณภาพตามหลกัเกณฑ ์ เม่ือตวัของช่างเช่ือมได้พฒันาหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงาน ควร
รักษาระดับฝีมือหรืออาจจะพฒันาให้มีระดบัที่สูงขึ้นไป ดังนั้นผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูท้ี่ตอ้งการหาความรู้
สามารถศึกษาไดจ้ากบทความน้ีไดพ้อเขา้ใจเป็นอยา่งดี 
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