
ค ำชี้แจง 
ประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 

เรื่อง  อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ (ฉบับที่ ๓) 
     

 
ตำมที่คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ออกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง  เรื่อง  อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  

(ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เพ่ือก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  กลุ่มสำขำอำชีพ
ช่ำงเครื่องกล  กลุ่มสำขำอำชีพภำคบริกำร  กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  กลุ่มสำขำ
อำชีพช่ำงอุตสำหกำร  กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงก่อสร้ำง  และกลุ่มสำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์  รวม  ๒๒  สำขำ
อำชีพ  เพ่ือให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไปนั้น  ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง          
ได้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงจึงขอชี้แจงให้ทรำบทั่วกัน  ดังนี้ 

๑. กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง  
ซึ่งเป็นองค์กรไตรภำคีตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง  ผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง  
และผู้แทนฝ่ำยรัฐบำล  ฝ่ำยละ  ๕  คนเท่ำกัน 

๒. ในกำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ศึกษำ
และพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในมำตรำ ๘๗  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คือ  อัตรำค่ำจ้ำงที่ลูกจ้ำง
ได้รับในแต่ละสำขำอำชีพตำมมำตรฐำนฝีมือที่ก ำหนดไว้  โดยวัดค่ำทักษะฝีมือ  ควำมรู้  และควำมสำมำรถ    
ซึ่งในกำรจัดท ำอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรอัตรำค่ำจ้ำง
ตำมมำตรฐำนฝีมือ เพ่ือศึกษำและจัดท ำร่ำงอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ   รวม  ๒๒  สำขำอำชีพ            
โดยคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงมีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่  ๑  มีนำคม  ๒๕๕๕   

๓. อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  หมำยถึง  อัตรำค่ำจ้ำงท่ีคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงก ำหนดขึ้น
ในแต่ละสำขำอำชีพตำมมำตรฐำนฝีมือ  ตำมมำตรำ ๕  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

๔. มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล  กลุ่มสำขำอำชีพภำคบริกำร  
กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกำร  กลุ่มสำขำอำชีพ
ช่ำงก่อสร้ำง  และกลุ่มสำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์  รวม  ๒๒  สำขำอำชีพ  สรุปไดด้ังนี้ 
 ๔.๑ นิยำม  ตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
  มำตรฐำนฝีมือแรงงำน หมำยควำมว่ำ ข้อก ำหนดทำงวิชำกำรที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ
ฝีมือ ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และทัศนคติในกำรท ำงำนของผู้ประกอบอำชีพในสำขำต่ำง ๆ  ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
  กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หมำยควำมว่ำ กำรทดสอบฝีมือ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ   และทัศนคติในกำรท ำงำนของผู้ประกอบอำชีพในสำขำต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
  ผู้ด ำเนินกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้
ด ำเนินกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
  ผู้ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หมำยควำมว่ำ ผู้ท ำหน้ำที่ทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนให้แกผู่้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
  ผู้ประกอบกิจกำร  หมำยควำมว่ำ  ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม  พำณิชยกรรม  
หรือธุรกิจอย่ำงอ่ืน  ทั้งที่เป็นนำยจ้ำงและมิใช่นำยจ้ำงของผู้รับกำรฝึก 
  นำยจ้ำง  หมำยควำมว่ำ  นำยจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน 
  ลูกจ้ำง  หมำยควำมว่ำ  ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน 



 -  ๒  - 

  นำยทะเบียน  หมำยควำมว่ำ  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 
  อธิบดี  หมำยควำมว่ำ  อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ๔.๒ คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  รำยละเอียดเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในแต่ละสำขำอำชีพ  โดยพอจะสรุปในภำพรวมได้ดังนี้ 
  (๑) มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ระดับ ๑ ผู้เข้ำรับกำรทดสอบต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 
๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ำรับกำรทดสอบ และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนหรือประกอบอำชีพเกี่ยวกับ
สำขำอำชีพตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติของแต่ละสำขำอำชีพ หรือผ่ำนกำรฝึกฝีมือแรงงำน
หรือฝึกอำชีพในสำขำอำชีพตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติของแต่ละสำขำอำชีพและมี
ประสบกำรณ์จำกกำรฝึกหรือปฏิบัติงำนในกิจกำรในสำขำท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติของแต่ละสำขำอำชีพ หรือเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพในสำขำที่เกี่ยวข้อง  
  (๒) มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ระดับ ๒  ผู้เข้ำรับกำรทดสอบจะต้องมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หรือประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี  หรือ  ๒  ปี  ในบำงสำขำอำชีพ  
นับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ระดับ  ๑  หรือได้คะแนนรวมในกำรทดสอบ
ระดับ  ๑ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ สำมำรถเข้ำรับกำรทดสอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอระยะเวลำ  ๑  ปี 
  (๓) มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ระดับ ๓  ผู้เข้ำรับกำรทดสอบจะต้องมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หรือประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี หรือ  ๒  ปี  ในบำงสำขำอำชีพ  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ระดับ ๒ หรือได้คะแนนรวมในกำรทดสอบ
ระดับ ๒  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ สำมำรถเข้ำรับกำรทดสอบได้ทันที  โดยไม่ต้องรอระยะเวลำ  ๑  ปี 
 ๔.๓ กำรทดสอบ  เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
ในแต่ละสำขำอำชีพ   

๕. กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงนี้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค  และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำย  ผลกำรพิจำรณำจะน ำไปสู่ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ำย  เพ่ือให้นำยจ้ำง
สำมำรถประกอบธุรกิจอยู่ได้  ลูกจ้ำงสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงเป็นสุข  ซึ่งเมื่อศึกษำและพิจำรณำข้อมูล        
ตำมหลักเกณฑ์จะเห็นได้ว่ำแต่ละสำขำอำชีพมีมำตรฐำนฝีมือที่แตกต่ำงกัน  ดังนั้น  จึงเป็นกำรเหมำะสมที่จะก ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือที่แตกต่ำงกันตำมมำตรฐำนฝีมือในแต่ละสำขำอำชีพนั้น ๆ 

๖.  อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือตำมประกำศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับรำชกำรส่วนกลำง 
รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ นำยจ้ำงที่จ้ำง
ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำนอันมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นำยจ้ำงซึ่งจ้ำงลูกจ้ำงท ำงำนที่มิได้แสวงหำ
ก ำไรในทำงเศรษฐกิจ นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนประมงทะเล นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนบรรทุกหรือขนถ่ำยสินค้ำ
เรือเดินทะเล นำยจ้ำงที่ตกลงจ้ำงผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน  นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้ำงลูกจ้ำง
ท ำงำนตลอดปี หรือมิได้ให้ลูกจ้ำงท ำงำนในลักษณะที่เป็นงำนอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกงำนเกษตรกรรม๑ 
ดังกล่ำว 
  งำนเกษตรกรรม  ได้แก่  
  งำนที่เกี่ยวกับกำรเพำะปลูก  เช่น  กำรท ำนำ  ท ำไร่  ท ำสวน  กำรปลูกพืช  กำรเพำะพันธุ์  
กำรตัด  เก็บเกี่ยวพืชผล  กำรท ำนุบ ำรุงดินเพื่องำนเพำะปลูก    
  งำนที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์  เช่น  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์  กำรขยำยพันธุ์สัตว์  กำรจับสัตว์  
กำรเก็บบรรดำสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติของสัตว์    

                                                   
๑ ค ำช้ีแจงกระทรวงแรงงำน  เรื่อง  กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนในงำนเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงแรงงำน  เดือนเมษำยน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 -  ๓  - 

  งำนที่เกี่ยวกับกำรป่ำไม้  เช่น  กำรตัด  ฟัน  กำน  โค่น  ลิด  เลื่อย  ผ่ำ  ถำก  ทอน  ขุด  
ชักลำกไม้ในป่ำ  กำรท ำสวนป่ำ  กำรเก็บหำของป่ำ   
  งำนที่เก่ียวกับกำรท ำนำเกลือสมุทร  หมำยถึง  กำรให้ได้มำซึ่งเกลือโดยกำรน ำน้ ำเค็มเข้ำนำ
หรือพ้ืนที่รำบ  ซึ่งท ำเป็นคันกั้นน้ ำเป็นแปลง ๆ แล้วตำกให้แห้งจนตกผลึกเป็นเกลือ   
  งำนที่เก่ียวกับกำรประมงท่ีมิใช่กำรประมงทะเล เช่น กำรเพำะพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรเลี้ยง  
จับ ดัก ล่อ ท ำอันตรำย  ฆ่ำ  หรือเก็บสัตว์น้ ำ  รวมถึงกำรเตรียมและกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมือท ำกำรประมงด้วย   

๗. อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติในแต่ละสำขำอำชีพและแต่ละระดับ  ให้ได้รับค่ำจ้ำงที่เหมำะสมและเป็นธรรม   

๘. นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงตำมระดับมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ให้จ่ำยค่ำจ้ำงไม่น้อยกว่ำ
อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือที่ก ำหนด  ไม่ว่ำลูกจ้ำงนั้นจะมีเชื้อชำติ สัญชำติ วัย หรือเพศใด ส ำหรับนำยจ้ำง
รำยใดได้จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงเท่ำกับหรือสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  ถือว่ำนำยจ้ำงรำยนั้นปฏิบัติถูกต้อง
ตำมกฎหมำยค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือแล้ว  ส่วนนำยจ้ำงรำยใดที่ยังจ่ำยน้อยกว่ำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ        
ให้ปรับค่ำจ้ำงให้ไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ 
 

สรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  (ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถที่ส าคัญ)   
และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  รวม  ๒๒  สาขาอาชีพ 

 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

๑.  กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล   ได้แก่  
๑.๑   ช่างสีรถยนต์  
 ระดับ ๑  หมำยถึง สำมำรถเตรียมผิวงำนเพ่ืองำนพ่นสีพ้ืนทุกประเภท โป๊สีบนผิวโลหะ  

ผิวโค้ง และโป๊จับสัน  พ่นสีพ้ืนและกันสนิมใต้ท้องรถ 
๔๐๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๑ และสำมำรถซ่อมสีและพ่นสีจริงแห้งเร็ว
และแห้งช้ำ ใช้สำรอุดรอยต่อและตะเข็บ เตรียมงำนและพ่นสีกันซึม 

๔๖๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๒ และสำมำรถเทียบสี ผสมสีและซ่อม
รอยต่อสี อบสีโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง ประเมินรำคำค่ำแรงในกำรซ่อมสี
ตำมลักษณะงำน 

๕๓๐ 

๑.๒   ช่างเคาะตัวถังรถยนต์  
 ระดับ ๑   หมำยถึง สำมำรถเคำะ ตัดเหล็ก ขึ้นรูป ย้ ำหมุดในงำนพ้ืนฐำนกำรเคำะตัวถัง 

ตกแต่งตัวถังจำกอุบัติเหตุที่เสียหำยเล็กน้อยและเป็นบริเวณง่ำยๆ ถอดประกอบ
และปรับหำต ำแหน่งที่เหมำะสมของประตู ฝำกระโปรง 

๔๒๐ 

 ระดับ ๒    หมำยถึง ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๑ และสำมำรถปะผุ เปลี่ยนและตกแต่ง 
งำนตัวถังรถยนต์ทุกชิ้นส่วน ถอดประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์เฉพำะจุด  
ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเคำะตัวถัง เช่น ชุดคอนโซลหน้ำ เป็นต้น รวมทั้งซ่อมและ
เชื่อมชิ้นงำนพลำสติก 

๕๐๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๒ และสำมำรถเชื่อมวัสดุอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก
เหล็กและพลำสติก ประเมินรำคำค่ำแรงในกำรซ่อมตัวถังและโครงรถยนต์ 
ในทุกสภำพ 

๕๙๐ 



 -  ๔  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

๑.๓  ช่างซ่อมรถยนต์  
 ระดับ ๑ หมำยถึง สำมำรถบริกำรรถยนต์เบื้องต้น เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยน

แบตเตอรี่  เปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง น้ ำมันเฟืองท้ำย  เติมลมยำง  ปรับตั้ง
ระยะฟรีคันเหยียบเบรก คันเหยียบคลัตช์  ไล่ลมเบรก เป็นต้น 

๓๖๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๑ และสำมำรถปรับแต่งเครื่องยนต์เบนซิน
และเครื่องยนต์ดีเซล บริกำรระบบส่งถ่ำยก ำลังขับเคลื่อนรถยนต์และเครื่องล่ำง
รถยนต์  เช่น  ถอดและประกอบกระปุกเกียร์   ชุดคลัตช์  เปลี่ยนผ้ำเบรก 
ตั้งศูนย์ล้อ  ประเมินรำคำซ่อมทั่วไป 

๔๔๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๒ และสำมำรถตรวจสอบหำสำเหตุและ
แก้ไขข้อขัดข้องของปัญหำในระบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ระบบเกียร์อัตโนมัติ  
ระบบเบรก ABS  ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ 

๕๓๐ 

๒.  กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ   ได้แก่  
๒.๑  ผู้ประกอบอาหารไทย  
 ระดับ ๑  หมำยถึง  ผู้ที่มีฝีมือมีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถท ำอำหำรไทย

ตำมต ำรับอำหำรได้ 
๔๐๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง ผู้ที่มีฝีมือ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำร
ปรุงประกอบอำหำรไทยในร้ำนอำหำรที่มีรำยกำรอำหำรไทยไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๕๐ และได้รับมำตรฐำน Clean Food Good Taste จำกกระทรวง
สำธำรณสุข หรือเทียบเท่ำ/สูงกว่ำ และสำมำรถคิดรำคำต้นทุนได้ 

๕๑๐ 

๒.๒  พนักงานนวดไทย  
 ระดับ ๑   หมำยถึง  ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรนวดไทยเพ่ือผ่อนคลำยและรู้ข้อห้ำม  

ข้อควรระวังในกำรนวด พร้อมทั้งมีสุขภำพร่ำงกำย และจิตใจไม่ขัดต่อ   
จรรยำบรรณ จริยธรรม ในกำรประกอบอำชีพ 

๔๔๐ 

 ระดับ ๒    หมำยถึง  ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรนวดไทยเพ่ือผ่อนคลำย บรรเทำอำกำร 
ปวดเมื่อยทั่วไปอย่ำงน้อย ๑๐ อำกำร  และรู้ข้อห้ำมข้อควรระวังในกำรนวด   
พร้อมทั้งมีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยำบรรณ จริยธรรม ในกำร
ประกอบอำชีพ 

๕๘๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรนวดไทยเพ่ือผ่อนคลำย บรรเทำอำกำร 
ปวดเมื่อยทั่วไป สำมำรถวินิจฉัย  บ ำบัดรักษำโรค ตำมทฤษฏีกำรแพทย์แผนไทย  
และรู้ข้อห้ำมข้อควรระวังในกำรนวด พร้อมทั้งมีสุขภำพร่ำงกำย  และจิตใจ
ไม่ขัดต่อจรรยำบรรณ จริยธรรม ในกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 
และมีใบประกอบโรคศิลปะตำม พรบ. กำรประกอบโรคศิลปะ   พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๒๐ 

๒.๓  นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ าบัด)  
 ระดับ ๑ หมำยถึง กำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวมแบบพ้ืนฐำนที่บุคคลทั่วไปสำมำรถ

ดูแลตนเองและผู้อื่นได้ภำยใต้ค ำแนะน ำและกำรสนับสนุนของผู้ที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ 

๔๙๐ 



 -  ๕  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

 ระดับ ๒   หมำยถึง กำรดูแลส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวมที่ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมช ำนำญในระดับที่สำมำรถบรรเทำ อำกำรเจ็บป่วยเบื้องต้นและให้
ไปรักษำตนเองต่อได้ ทั้งนี้มิใช่เป็นกำรประกอบโรคศิลปะ 

๖๕๐ 

๓.  กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์  ได้แก่  
๓.๑  ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  
 ระดับ ๑  หมำยถึง เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ พ้ืนฐำนทำงด้ำนไมโครคอมพิวเตอร์  

กำรประกอบ  ติดตั้งอุปกรณ์  กำรติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร  โปรแกรม
ประยุกต์  กำรติดตั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  ระบบรักษำควำมปลอดภัย
ขั้นพ้ืนฐำน และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

๔๐๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ กำร
เลือกใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ  กำรติดตั้ง  กำรแก้ไขปัญหำโปรแกรมระบบปฏิบัติ   
โปรแกรมประยุกต์  โปรแกรมอรรถประโยชน์  และโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์  กำรติดตั้งระบบเครือข่ำย  ระบบควำมปลอดภัย  พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

๕๐๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ กำรใช้เครื่องมือ  
เครื่องมือวัดในกำรวิเครำะห์  ตรวจซ่อม  แก้ปัญหำของเครื่องคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำง ๆ  แก้ไขปัญหำของระบบปฏิบัติกำร  และโปรแกรม
อ่ืน ๆ  กำรจัดกำรไฟล์ระบบ  กำรส ำรองและกู้คืนข้อมูล  วำงแผนและติดตั้ง
ระบบเครือข่ำย  และกำรแก้ปัญหำระบบควำมปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 

๖๐๐ 

๓.๒  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร     
 ระดับ ๑   หมำยถึง  ผู้ที่สำมำรถเดินสำยไฟฟ้ำด้วยเข็มขัดรัดสำย ติดตั้งและประกอบ 

ต่อสำยไฟและแผงจ่ำยไฟระบบ ๑ เฟส 
๔๐๐ 

 ระดับ ๒    หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ และสำมำรถติดตั้งร้อยท่อระบบไฟ ๑ เฟส 
และ ๓ เฟส รวมทั้งสำมำรถตรวจหำสำเหตุข้อขัดข้องในวงจรแผงเมนซ์สวิตซ์ได้ 
 

๕๐๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ และสำมำรถติดตั้ง วิเครำะห์ แก้ไข
ข้อขัดข้อง บ ำรุงรักษำมอเตอร์ไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ อุปกรณ์ตัดวงจร
อัตโนมัติ ระบบสัญญำณเตือนภัย และวงจรควบคุมอำคำร 

๖๐๐ 

๓.๓  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม     
 ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ที่สำมำรถอ่ำนแบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงในโรงงำน เดินสำย ต่อสำย 

และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ำ ตำมแบบที่ก ำหนด 
๔๐๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ และสำมำรถติดตั้งและเดินสำยไฟฟ้ำ
ในท่อโลหะ แผงควบคุมมอเตอร์ และแผงเครื่องมือวัดในวงจรแผงจ่ำยไฟ 

๕๐๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ และสำมำรถติดตั้ง ตรวจซ่อม และบ ำรุง 
รักษำวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสไฟสลับ (AC) และกระแสไฟตรง (DC)  
หม้อแปลงไฟฟ้ำทั้ง ๑ เฟส และ ๓ เฟส 

๖๐๐ 



 -  ๖  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

๓.๔  ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก     
 ระดับ ๑   หมำยถึง ผู้ที่สำมำรถเดินและติดตั้งท่อสำรท ำควำมเย็น ท่อน้ ำทิ้ง และ 

ต่อวงจรไฟฟ้ำในเครื่องปรับอำกำศ 
๔๐๐ 

 ระดับ ๒    หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ และสำมำรถติดตั้ง ตรวจซ่อม 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องปรับอำกำศ ๑ เฟส และ ๓ เฟส 

๕๐๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ และสำมำรถควบคุม ติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศตำมรำยละเอียดและแบบที่ก ำหนด วินิจฉัยข้อขัดข้องของ
อุปกรณ์ ซ่อม และปรุงแต่งอุปกรณ์ของเครื่องปรับอำกำศ  วินิจฉัยหำสำเหตุ 
และตรวจซ่อมข้อขัดข้องทำงระบบไฟฟ้ำ ระบบควบคุมทั้งชนิดธรรมดำและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องปรับอำกำศ   

๖๐๐ 

๓.๕  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)     
 ระดับ ๑ หมำยถึง  เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน พ้ืนฐำนทำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์  

กำรท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำง ๆ หลักกำรท ำงำน กำรใช้งำนของวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 
เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบ  กำรท ำงำนของเครื่องรับ
โทรทัศน์  และกำรวิเครำะห์อำกำรเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ได้   

๔๐๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน 
กำรท ำงำนของภำคต่ำง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์  กำรส่งสัญญำณและ
กำรรับสัญญำณของเครื่องรับโทรทัศน์ กำรปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์ ระบบ
สำยอำกำศและสำยน ำสัญญำณของเครื่องรับโทรทัศน์ได้ 

๕๐๐ 

๔.  กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ   ได้แก่  
๔.๑   ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  
 ระดับ ๑  หมำยถึง  ช่ำงเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับต้น   (ช่ำงลอกแบบ)  

คือ  ผู้ที่สำมำรถเขียนแบบภำพ ๒ มิติ  ตำมแบบร่ำงโดยใช้โปรแกรม CAD 
๔๖๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ช่ำงเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับกลำง  (ช่ำงลอกแบบ) 
คือ  ผู้ที่สำมำรถเขียนแบบแยก  และภำพประกอบจำกชิ้นงำนจริง  หรือ
แบบงำน  โดยใช้โปรแกรม CAD 

๕๓๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ช่ำงเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับสูง   (ช่ำงเขียนแบบ 
๓ มิติ)  คือ ผู้ที่สำมำรถเขียนแบบแยกชิ้น  และภำพประกอบเป็นภำพ ๓ มิติ 
จำกชิ้นงำนจริง หรือแบบงำน  โดยใช้โปรแกรม CAD 

๖๗๐ 

๔.๒   ช่างเชื่อมแม็ก  
 ระดับ ๑   หมำยถึง  ผู้ที่สำมำรถเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำ (เหล็กแผ่นและท่อ) ที่เป็น

แนวฟิลเล็ท (Fillet Weld) ในต ำแหน่งท่ำเชื่อมต่ำงๆ ได้ทุกต ำแหน่ง ด้วย
กระบวนกำรเชื่อมแบบอำร์ก  โดยใช้ลวดเชื่อมต่อเนื่องและใช้แก๊สคำร์บอน-   
ไดออกไซด์ หรือแก๊สผสมคำร์บอนไดออกไซด์ - อำร์กอน หรือแก๊สผสมอ่ืน ๆ 

๔๐๐ 

 ระดับ ๒    หมำยถึง ผู้ที่สำมำรถเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำ (เหล็กแผ่น) ที่เป็นแนว
เชื่อมต่อ (Butt -  Weld) ในต ำแหน่ง ท่ำเชื่อมต่ำงๆได้ทุกต ำแหน่ง  ด้วย
กระบวนกำรเชื่อมแบบอำร์ก  โดยใช้ลวดเชื่อมต่อเนื่องและใช้แก๊สคำร์บอน-   
ไดออกไซด์  หรือแก๊สผสมคำร์บอนไดออกไซด์ - อำร์กอน หรือแก๊สผสมอ่ืน ๆ 

๕๐๐ 



 -  ๗  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ผู้ที่สำมำรถเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำ ( ท่อ) ที่เป็นแนวเชื่อมต่อชน 
(Butt -  Weld)  ในต ำแหน่งท่ำเชื่อมต่ำงๆได้ทุกต ำแหน่ง ด้วยกระบวนกำร
เชื่อมแบบอำร์ก  โดยใช้ลวดเชื่อมต่อเนื่องและใช้แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์  
หรือแก๊สผสมคำร์บอนไดออกไซด์ - อำร์กอน หรือแก๊สผสมอ่ืน ๆ 

๖๐๐ 

๔.๓  ช่างเชื่อมทิก  
 ระดับ ๑ หมำยถึง  ผู้ที่สำมำรถใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง

และปลอดภัย ปฏิบัติกำรเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำหรือเหล็กกล้ำไร้สนิม 
ประเภทแผ่นและท่อ ที่มีควำมหนำ ๑.๕ - ๓ มม. แนวเชื่อมฟิลเล็ท (ต่อฉำก 
ต่อมุม ต่อเกย)  เช่น งำนโครงสร้ำงทั่วไปได้ทุกต ำแหน่งท่ำเชื่อมด้วย
กระบวนกำรเชื่อมทิก 

๔๕๕ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ผู้ที่สำมำรถใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัย  ปฏิบัติกำรเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำหรือเหล็กกล้ำไร้สนิม 
ประเภทแผ่น ที่มีควำมหนำ ๑.๕ - ๓  มม.    แนวเชื่อมต่อชน  เช่น  งำน
โครงสร้ำงทั่วไปได้ทุกต ำแหน่งท่ำเชื่อมด้วยกระบวนกำรเชื่อมทิก 

๖๑๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ผู้ที่สำมำรถใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัย  ปฏิบัติกำรเชื่อมเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำหรือเหล็กกล้ำไร้สนิม 
ประเภทท่อ ที่มีควำมหนำ ๑.๕ – ๔  มม.     แนวเชื่อมต่อชน เช่น  งำน
โครงสร้ำงทั่วไปได้ทุกต ำแหน่งท่ำเชื่อมด้วยกระบวนกำรเชื่อมทิก 

๗๗๕ 

๕.  กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง   ได้แก่  
๕.๑  ช่างไม้ก่อสร้าง  
 ระดับ ๑  หมำยถึง   สำมำรถสร้ำง  ประกอบ  ติดตั้งไม้แบบ  คำน  เสำ  พ้ืน  บันได

ช่วงพำดเดียว  แผ่นพ้ืนด้วยไม้หรือแผ่น  ผลิตภัณฑ์ไม้ส ำเร็จรูป  ฝ้ำเพดำนด้วย
ไม้แปรรูปหรือวัสดุแผ่นอื่น ๆ  ระนำบเดียว 

๓๘๕ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๑  และสำมำรถสร้ำงไม้แบบเสำกลม  
บันไดเวียน  บันไดหักศอก  ซุ้มโค้ง  ผนังรูปทรงห้ำเหลี่ยมและรูปทรงหกเหลี่ยม  
ที่ไม่สลับซับซ้อน  ประกอบติดตั้งโครงหลังคำซ้อน  ประกอบติดตั้งและรื้อถอน
นั่งร้ำน 

๔๙๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๒  และสำมำรถประกอบติดตั้งไม้แบบ
บันไดเวียน  บันไดหักศอก  ซุ้มโค้ง  ผนังรูปทรงห้ำเหลี่ยมและรูปทรงหกเหลี่ยม
แบบที่มีควำมสลับซับซ้อน  สร้ำงและประกอบติดตั้งชิ้นส่วนของโครงสร้ำง
ของระบบผนังรับน้ ำหนัก  โครงสร้ำงหลังคำแบบโครงถัก  ประมำณรำคำงำน  
วำงแผน กำรท ำงำนและมอบหมำยงำน 

๖๐๕ 

๕.๒  ช่างก่ออิฐ  
 ระดับ ๑   หมำยถึง  สำมำรถก่ออิฐเพื่อฉำบให้ได้ขนำด ระดับ  ดิ่ง  ฉำก  ระนำบ 

 
๓๔๕ 

 ระดับ ๒    หมำยถึง  ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๑  และสำมำรถใช้เครื่องมือกลตัดอิฐ  ก่ออิฐ
โครงสร้ำงรับก ำลัง  รูปทรงโค้ง  แนวรำบ  ประกอบ  ติดตั้ง  และรื้อถอนนั่งร้ำน 
 

๔๖๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง   ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๒  และสำมำรถก่ออิฐซุ้มโค้ง  ก่ออิฐโชว์แนว  
เขียนแบบปฏิบัติงำน  ประมำณรำคำงำน  วำงแผนกำรท ำงำน  และ
มอบหมำยงำน 

๕๘๕ 



 -  ๘  - 

หน่วย : บาท/วัน 
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๕.๓  ช่างฉาบปูน  
 ระดับ ๑ หมำยถึง  สำมำรถประกอบ  ติดต้ัง  และรื้อนั่งร้ำน ท ำปุ่มระดับ จับเซี้ยม 

ฉำบรองพ้ืน ฉำบทับหน้ำ  ฉำบแต่งร่อง เซำะร่อง 
 

๓๘๕ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๑  และสำมำรถฉำบแต่งลำย  ฉำบฝ้ำเพดำน  
ฉำบท้องคำน  ฉำบพ้ืนผิวโค้ง  และติดตั้งบัวส ำเร็จรูป 

๔๙๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง   ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๒  สำมำรถปั้น  และติดตั้งบัวลวดลำยต่ำง ๆ 
วิเครำะห์และซ่อมแซมแก้ไขปัญหำงำนฉำบ  ฉำบฉนวนกันซึม  ฉำบผิวด้วย
แอสฟัลต์  อีพ๊อกซ่ี  วัสดุสังเครำะห์อ่ืน ๆ 

๖๐๕ 

๕.๔  ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง  
 ระดับ ๑ หมำยถึง  สำมำรถประกอบและติดตั้งหน้ำต่ำงมุ้งลวด ช่องแสงติดตำย และ

โครงคร่ำวฝ้ำเพดำนทีบำร์ 
๓๖๕ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๑  และสำมำรถประกอบและติดตั้ง
หน้ำต่ำงบำนเลื่อน  บำนเปิด  บำนกระทุ้งและประตูบำนเลื่อน   
 

๔๗๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง   ต้องทดสอบผ่ำนระดับ ๒  และสำมำรถประกอบและติดตั้งประตู
บำนสวิง ประตูบำนเลื่อน ชนิดแขวน โครงคร่ำวอะลูมิเนียมรอบอำคำร สร้ำง
และใช้แม่แบบน ำ เขียนแบบปฏิบัติงำน  ประมำณรำคำ ท ำใบรำยกำรวัสดุ 
วำงแผนกำรปฏิบัติงำน และมอบหมำยงำน 
 

๕๘๕ 

๖.  กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์  ได้แก่  
๖.๑  ช่างเย็บ  
 ระดับ ๑  หมำยถึง  ช่ำงหรือบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถใช้เครื่องมือและจักร

อุตสำหกรรมอย่ำงปลอดภัย  สำมำรถเย็บและแก้ไขปัญหำ ดูแลรักษำจักร
เบื้องต้นอย่ำงมีคุณภำพได้ เช่น งำนเย็บลำยเส้นบนกระดำษ เย็บกระเป๋ำ  
ร้อยด้ำย  สอย  เนำ  ติดกระดุมด้วยมือ  และเย็บตะเข็บ  เป็นต้น 

๓๒๐ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ช่ำงหรือบุคคลที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ แล้ว  มีควำมรู้  ควำม 
สำมำรถใช้เครื่องมือ และจักรอุตสำหกรรม  เข็มเดี่ยว จักรพันริม จักรพิเศษ 
ที่เหมำะสมกับผ้ำทอ และผ้ำถักสำมำรถเย็บประกอบตัวเสื้อ รวมทั้งแก้ไขปัญหำ
จักรอุตสำหกรรม  ดูแลรักษำเครื่องจักร  เปลี่ยนเข็มจักร  และกำรเย็บอย่ำง
มีคุณภำพได้  เช่น  งำนเย็บประกอบตัวเสื้อเชิ้ต  หรือเสื้อโปโล  เป็นต้น 

๓๗๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ช่ำงหรือบุคคลที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ แล้ว  มีควำมรู้  ควำม 
สำมำรถวำงแผนกำรผลิต  แก้ไขปัญหำกำรเย็บทุกประเภท  ควบคุม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรผลิตให้ได้คุณภำพ  เช่น  จัดท ำตำรำงกำร
ไหลของงำน  งำนประกอบเสื้อตัวอย่ำง  งำนตรวจสอบคุณภำพงำนเย็บ  
แก้ไขชิ้นงำนที่บกพร่องและจัดท ำรำยงำนกำรผลิต  เป็นต้น 

๕๐๐ 

๖.๒  ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)  
 ระดับ ๑   หมำยถึง  ช่ำงประดับอัญมณีหรือช่ำงฝังที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้วัสดุ

อุปกรณ์ เครือ่งมือ  และเครื่องจักรได้เหมำะสมกับชิ้นงำน  สำมำรถอ่ำนแบบ
และใบสั่งงำนได้อย่ำงถูกต้อง  สำมำรถฝังหนำมเตย  ฝังหุ้ม  ฝังไข่ปลำ  ฝัง
หนีบ  เช่น  งำนฝังเข็มกลัด  หรือจี้แบบง่ำย ๆ เป็นต้น 

๔๐๐ 



 -  ๙  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

 ระดับ ๒    หมำยถึง  ช่ำงประดับอัญมณีหรือช่ำงฝังที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ แล้วมี
ควำมสำมำรถปฏิบัติตำมข้ันตอนและกระบวนกำรผลิตอย่ำงละเอียดและ
ถูกต้อง  สำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้อย่ำงถูกต้อง  แก้ไขปัญหำ เจียระไน  
ขัด  ตกแต่ง ชุบ  สอนงำน ถ่ำยทอดควำมรู้ และฝังพลอยสี่เหลี่ยม  ฝังพลอย
เม็ดยอด  ฝังงำนโบรำณ  เช่น  งำนฝังจี้  หรือเข็มกลัด  เป็นต้น 

๕๕๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ช่ำงประดับอัญมณีหรือช่ำงฝังที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ แล้วมี
ควำมสำมำรถในกำรฝังอัญมณีข้ันสูง สำมำรถวิเครำะห์ วินิจฉัย แก้ปัญหำ
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรฝังพลอย สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะ 
เกี่ยวกับงำนฝังพลอยประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ และสำมำรถเลือกวิธี
ฝังพลอยให้เหมำะสมกับตัวเรือน เช่น กำรฝังตัวเรือนที่เป็นเกลียว เป็นต้น 

๗๕๐ 

๖.๓  ช่างเครื่องเรือนไม้   
 ระดับ ๑ หมำยถึง  ช่ำงที่มีควำมสำมำรถใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือพ้ืนฐำนของงำน

เครื่องเรือนไม้ด้วยควำมปลอดภัย  สำมำรถดูแบบ  รูปแปลนในเรื่องขนำด
และระยะของแบบเบื้องต้นได้  สำมำรถเพลำะโครงงำนไม้เครื่องเรือนได้  
สำมำรถประกอบชั้นปรับระดับได้เบื้องต้น  เช่น  ท ำชั้นโปร่ง  โต๊ะข้ำง  ม้ำนั่ง 
เป็นต้น 

๓๓๕ 

 ระดับ ๒   หมำยถึง  ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ แล้ว  มีควำมสำมำรถใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือพ้ืนฐำนไม้โครง ไม้อัดได้ถูกต้องตำมแบบที่ก ำหนด  สำมำรถใช้
เครื่องมือไฟฟ้ำเบื้องต้นของงำนช่ำงไม้เครื่องเรือนด้วยควำมปลอดภัย 
สำมำรถอ่ำนแบบได้ สำมำรถเขียนแบบเท่ำของจริงได้ (ขยำยแบบของรูปตัด)  
สำมำรถตัด  สำมำรถประกอบงำนเพลำะโครงของชั้นที่ปรับระดับได้  
สำมำรถประกอบงำนเพลำะโครง  ติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดของตู้ได้ถูกต้อง
แม่นย ำ  เช่น  เครื่องเรือนไม้ประเภท Built-in  ประเภทถอดประกอบ เป็นต้น 

๓๘๕ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ แล้ว  ใช้วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
พ้ืนฐำน  เครื่องมือไฟฟ้ำ  เครื่องเลื่อยวงเดือน   เครื่องเลำล์เตอร์   เลื่อย
ปรับองศำ   และเครื่องจักรกลงำนไม้ได้ถูกต้อง  สำมำรถเขียนแบบเท่ำของ
จริงได้  (ขยำยแบบของรูปตัด)  สำมำรถอ่ำนแบบถอดรำยกำรประกอบแบบ  
อุปกรณ์ที่ระบุมำกับแบบ สำมำรถท ำจิ้กของงำนได้ถูกต้อง  สำมำรถถอดและ
ก ำหนดกำรสร้ำงจิ้กท่ีจะน ำไปใช้งำนได้  สำมำรถตัดไม้โครง  ไม้อัด   ไม้จริง
ด้วยจิ้กของแบบได้  สำมำรถตัดโค้ง  ตัดกลม  ตำมแบบต่ำง ๆ ของงำนไม้ได้
ด้วยจิ้กถูกต้องตำมแบบที่ก ำหนดให้  สำมำรถประกอบงำนเพลำะโครงงำน
ไม้เครื่องเรือน  สำมำรถออกแบบเครื่องเรือน สำมำรถติดตั้งงำนเพลำะโครง
เครื่องเรือนไม้จริง สำมำรถท ำเครื่องเรือนไม้ด้วยโครงไม้จริง ไม้กรุด้วยไม้จริง 
ไม้อัด หรือไม้วิทยำศำสตร์  สำมำรถปิดพ้ืนผิวหน้ำและตกแต่งเครื่องเรือน
ด้วยวัสดุแผ่น  เช่น  แผ่นไม้ยำง  แผ่นฟอร์เมก้ำ  เป็นต้น 

๔๓๕ 

๖.๔  ช่างบุครุภัณฑ์     
 ระดับ ๑   หมำยถึง  ช่ำงที่สำมำรถอ่ำนแบบ  ตัดแบบ  เย็บ  ประกอบ  ตกแต่ง  และ

ตรวจสอบคุณภำพของงำนได้  สำมำรถหุ้มของใช้ซึ่งใช้ในอำคำร ยำนพำหนะ  
และอ่ืน ๆ ส ำหรับงำนที่มีควำมง่ำยและซับซ้อนน้อย  เช่น  กำรตัดเย็บเบำะนั่ง
รูปสี่เหลี่ยม  หรือวงกลม  เป็นต้น 
 

๓๒๐ 



 -  ๑๐  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

 ระดับ ๒    หมำยถึง  ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๑ แล้ว สำมำรถอ่ำนแบบ ตัดแบบ 
เย็บ  ประกอบ  ตกแต่ง  และตรวจสอบคุณภำพของงำนได้  สำมำรถหุ้มของ
ใช้ในอำคำร ยำนพำหนะ  และอ่ืน ๆ ส ำหรับงำนที่มีควำมยำกและซับซ้อน
มำกขึ้น  เช่น  ห่อหุ้มเก้ำอ้ีท ำงำน  สตูล  เป็นต้น 

๓๗๐ 

 ระดับ ๓   หมำยถึง  ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบระดับ ๒ แล้ว สำมำรถอ่ำนแบบ ตัดแบบ 
เย็บ ประกอบ ตกแต่ง และตรวจสอบคุณภำพ ตลอดจนวิเครำะห์ ค ำนวณ 
รำคำต้นทุน ส ำหรับงำนที่มีควำมซับซ้อนและมีข้ันตอนมำก  เช่น  หุ้มเบำะที่นั่ง
คนเดียวประเภทหลุยส์  เป็นต้น 

๔๒๐ 

 
หมายเหตุ  ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติแต่ละสำขำอำชีพ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน http://www.dsd.go.th 
หรือที่ http://home.dsd.go.th/standard หรือส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กลุ่มงำน
ก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  โทร/โทรสำร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๗  
 

จึงชี้แจงมำเพ่ือทรำบ  และขอควำมร่วมมือเจ้ำของสถำนประกอบกิจกำรปฏิบัติตำมประกำศ
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง  เรื่อง  อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ  (ฉบับที่  ๓)  ดังกล่ำวโดยทั่วกัน 
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