
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 คุณสมบตัิของผูเขารับการทดสอบ สาขาอาชีพพนกังานนวดไทย๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๑ 
๑.๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณนับถึงวันสมัครเขารับ

การทดสอบ และ 
๑.๒ มีความรูในการนวดไทย ดังนี ้

๑.๒.๑ ผานการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทย จากสถานศึกษาของรัฐ
หรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รัฐใหการรับรองรวมกัน
ไมนอยกวา ๑๕๐ ช่ัวโมง หรือ 

๑.๒.๒ เปนผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขา
การแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทย ไมนอยกวา ๒ ป หรือสาขาการแพทยแผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย ไมนอยกวา ๓ ป หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และ 

๑.๓ มีประสบการณการทํางานดานการนวดไทยเพื่อสุขภาพแกผูมารับบริการไม
นอยกวา ๑๐๐ ราย นับตั้งแตสําเร็จการเรียนหรืออบรม 

๑.๔ คนพิการทางสายตา ตองผานการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทยจาก
สถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รัฐให
การรับรองรวมกันไมนอยกวา ๒๒๕ ช่ัวโมง และมีประสบการณการทํางานดานการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพแกผูมารับบริการไมนอยกวา ๑๐๐ ราย นับตั้งแตสําเร็จการเรียนหรืออบรม 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๒ 
๒.๑ มีความรูในการนวดไทย ดังนี ้

๒.๑.๑ ผานการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทย จากสถานศึกษาของรัฐ
หรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รัฐใหการรับรองรวมกัน
ไมนอยกวา ๓๓๐ ช่ัวโมง หลักสูตร ที่ผานการเรียนหรืออบรมจะตองประกอบดวยการนวดเพื่อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่ว ๆ ไป ๑๐ อาการ ตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ
พนักงานนวดไทยกําหนด หรือ 

๒.๑.๒ เปนผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขา
การแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทย ไมนอยกวา ๒ ป หรือสาขาการแพทยแผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย ไมนอยกวา ๓ ป หรือ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง/หนา ๘๑/๒๐ 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 
 

๒.๒ มีประสบการณการทํางานดานการนวดไทย ดังนี้ 
๒.๒.๑ มีประสบการณการทํางานดานการนวดไทย ไมนอยกวา ๑๐๐ ราย 

ซึ่งแบงเปนการนวดเพื่อสุขภาพแกผูมารับบริการไมนอยกวา ๕๐ ราย และนวดเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยทั่ว ๆ ไปไมนอยกวา ๕๐ ราย นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ ระดับ ๑ หรือ 

๒.๒.๒ ไดคะแนนรวมในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
ระดับ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ โดยไมตองมีประสบการณการทํางาน ตามขอ ๒.๒.๑ 

๒.๓ คนพิการทางสายตา ตองผานการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทยจาก
สถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รัฐให
การรับรองรวมกันไมนอยกวา ๔๙๕ ช่ัวโมง และมีประสบการณการทํางานดานการนวดไทยไม
นอยกวา ๑๐๐ ราย ซึ่งแบงเปนการนวดเพื่อสุขภาพแกผูมารับบริการไมนอยกวา ๕๐ ราย และ
นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่ว ๆ ไป ไมนอยกวา ๕๐ ราย 

 
ขอ ๓  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๓ 
๓.๑ มีความรูในการนวดไทย ดังนี ้

๓.๑.๑ ผานการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทย จากสถานศึกษาของรัฐ
หรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รัฐใหการรับรองรวมกัน
ไมนอยกวา ๘๐๐ ช่ัวโมง หรือ 

๓.๑.๒ เปนผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีในสาขา
การแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทย ไมนอยกวา ๒ ป หรือสาขาการแพทยแผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย ไมนอยกวา ๓ ป หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และ 

๓.๒ มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทยหรือ
สาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และ 

๓.๓ มีประสบการณการทํางานดานการนวดไทย ดังนี้ 
๓.๓.๑ มีประสบการณการทํางานดานการนวดไทย ไมนอยกวา ๑๐๐ ราย 

ซึ่งแบงเปนการนวดเพื่อสุขภาพแกผูมารับบริการรวมแลวไมนอยกวา ๓๐ ราย และนวดเพื่อรักษา
โรคและบรรเทาอาการของโรครวมแลวไมนอยกวา ๗๐ ราย ทั้งนี้ ตองครอบคลุมโรค ไมต่ํากวา
รอยละ ๕๐ ของโรคตามที่มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยกําหนด 
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ หรือ 

๓.๓.๒ ไดคะแนนรวมในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
ระดับ ๒ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ โดยไมตองมีประสบการณการทํางาน ตามขอ ๓.๓.๑ 

๓.๔ คนพิการทางสายตา จะตองผานการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทยจาก
สถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รัฐใหการรับรองรวมกันไม
นอยกวา ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง และมีประสบการณการทํางานดานการนวดไทยไมนอยกวา ๑๐๐ ราย ซึ่ง
แบงเปนการนวดเพื่อสุขภาพแกผูมารับบริการรวมแลวไมนอยกวา ๓๐ ราย และนวดเพื่อรักษา



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 
 

โรคและบรรเทาอาการของโรครวมแลวไมนอยกวา ๗๐ ราย  ทั้งนี้ตองครอบคลุมโรค ไมต่ํากวา
รอยละ ๕๐ ของโรคที่มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยกําหนด 
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 


