
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพท่ี

เกี่ยวกับงานสีเครื่องเรือน ซ่ึงมีความรู ความสามารถในการเตรียมพื้นผิวของวัสดุตางๆ เชน ไม 
โลหะและจัดเตรียม อุปกรณปองกันอัคคีภัย การรองพื้นผิว การเคลือบสีทับหนา การเลือกใชสี
และอุปกรณใหถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนการบํารุง รักษาอุปกรณและควบคุมการเกิด
อัคคีภัยตามจุดลอแหลมภายในอาคารในลักษณะท่ีปลอดภัยตอทรัพยสินและผูรวมงานอัน
เนื่องมาจากสารเคมีไวไฟ 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน แบง

ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑  ระดับ ๑ หมายถึง ชางท่ีมีความรู ความสามารถระดับพื้นฐาน การตัดสินใจ

ปานกลาง มีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือตัดสินใจหรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเม่ือจําเปน 
๒.๒  ระดับ ๒ หมายถึง ชางท่ีมีความรู ความสามารถสูง ใชเครื่องมือและ

อุปกรณไดดี การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ ๑ ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ 
๑ 

๒.๓  ระดับ ๓ หมายถึง ชางท่ีมีความรู ทักษะสูง ข้ันวินิจฉัยได ตัดสินใจ
แกปญหา ใหคําปรึกษา ชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรู ความสามารถกับเทคโนโลยี
สมัยใหมได 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน ใหเปน ดังน้ี 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑  ความรู ระดับ ๑ ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง 

ดังตอไปนี ้
๓.๑.๑  ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานท่ี สุขภาพและส่ิงแวดลอม 
(๑)  ขอกําหนดและระเบียบวินัยชางสี 
(๒)  สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอสุขภาพและความปลอดภัยในขณะทํางาน 

                                                 
๑
 ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๕๘ ง/หนา ๑๗๗/๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิง 
(๔)  ระบุสัญลักษณเกี่ยวกับความปลอดภัย 
(๕)  กําหนดจุดดับเพลิงของพื้นที่ตอตารางเมตร 
(๖)  ประเภทของของเหลวท่ีติดไฟได สาเหตุของเพลิงไหม การปองกันเพลิง

ไหม 
(๗)  วัตถุประสงคของการใชภาชนะที่ปดมิดชิด สําหรับเศษผาท่ีชุบของเหลวติด

ไฟเองได 
(๘)  ความจําเปนในการเก็บของเหลวติดไฟในท่ีเก็บปลอดภัยและติดปายบอก

ไวอยางชัดเจน 
(๙)  หลักการปองกันอันตรายจากสารที่เปนภัยตอสุขภาพ 
(๑๐)  การปฐมพยาบาล 
(๑๑)  การทําลาย กําจัดวัสดุเหลือใชอยางถูกวิธี 
(๑๒)  การทํางานในหองพนสีอยางปลอดภัย 
(๑๓)  การใชเคร่ืองมืองานสีอยางปลอดภัย 
๓.๑.๒  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสด ุอุปกรณงานสี 
(๑)  การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับงานทาส ี
(๒)  ประเภทของสีและสารเจือจาง 
(๓)  คุณสมบัติของเชลแล็ก วิธีผสมเชลแล็ก แบบตางๆ 
๓.๑.๓  การเตรียมพื้นผิว เชน ไม โลหะ 
๓.๑.๔  การทําสีในแตละขั้นตอน ตลอดจนการเก็บรายละเอียดหลังการติดตั้ง 
๓.๒  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๒.๑  ความปลอดภัยในการทํางาน ดานสถานท่ีและสุขภาพ 
(๑)  ปฏิบัติตามกฎทั่วไปเกี่ยวกับการปองกันภัยในสถานที่ทํางาน 
(๒)  ปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบ วินัยของชางสี 
(๓)  ปองกันการสูดดมฝุนละอองสีและสารระเหย 
(๔)  บํารุง รักษาอุปกรณปองกันภัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
(๕)  ใชอุปกรณเคร่ืองดับเพลิงเปนเม่ือเกิดเพลิงไหม 
๓.๒.๒  การดูแลวัสดุและอุปกรณงานสีกอนและหลังจากใชงาน 
(๑)  ใชและเก็บรักษาวัสดุการทําสีแตละประเภทอยางถูกวิธี 
(๒)  ใชและเก็บรักษาแปรงทาสีแตละประเภท เชน แปรงขนกระตาย แปรงหาง

มา พูกันจีน 
(๓)  ทําความสะอาด บํารุงรักษา การเก็บอุปกรณพนสี 
(๔)  เลือกตัวทําละลายสําหรับทําความสะอาดอุปกรณงานสี 
๓.๒.๓  การเตรียมพื้นผิวที่ถูกตองตามลักษณะใชงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เลือกชนิดและเบอรของกระดาษทรายไดเหมาะสมกับชนิดของงานแตละ
ขั้นตอน 

(๒)  ขัดกระดาษทรายในพื้นผิวแบบตางๆ 
(๓)  เตรียมพื้นผิวเกาโดยการขูดลอกสีเกาออกและขัดทําความสะอาดกอนการ

รองพื้น 
(๔)  เตรียมพ้ืนผิวใหม โดยการขัดและทําความสะอาดกอนการรองพื้น 
(๕)  อุดรอยตําหนิดวยสารอุด 
(๖)  ถอดชิ้นสวนอุปกรณพรอมขัดแตงกอนทาสีใหม 
๓.๒.๔  การปฏิบัติงานสีธรรมชาติหรือสียอม 
(๑)  รองพ้ืนดวยวัสดุเคลือบผิวชนิดตางๆ 
(๒)  ขัดสีเคลือบรองพ้ืน 
(๓)  การเคลือบผิวทับหนา 
๓.๒.๕  การปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง 
(๑)  ปฏิบัติตามคําส่ังดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร 
(๒)  การรายงานผลการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือลงบันทึกในใบส่ังงาน 
๓.๓  ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ

ซ่ือสัตยและประหยัด 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๔.๑  ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานท่ี สุขภาพและส่ิงแวดลอม 
(๑)  อันตรายของสีและสารเจือจาง (ตัวทําละลาย) ท่ีมีผลตอสุขภาพ 
(๒)  ชนิดของวัสดุไวไฟท่ีเก่ียวกับงานสี 
(๓)  ระบุชนิดของการใชเครื่องมือที่ทําใหเกิดประกายไฟ 
(๔)  การเตรียมถังดับเพลิงและกําหนดสัญลักษณใหงายตอการหยิบใช 
(๕)  ระบุอุปกรณในการปองกันคุมครองความปลอดภัย เชน หนากาก 
๓.๔.๒  วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณงานสี 
(๑)  เลือกใชวัสดุ การผสมสีและสารเจือจางไดอยางถูกตอง 
(๒)  การใชงานของแปรงชนิดตางๆ เชน แปรงปลายเฉียงแบบธง แปรงปลาย

ตัด แปรงปลายตัดเฉียง 
(๓)  การใชงานของพูกันชนิดตางๆ เชน พูกันจีน พูกันกลม พูกันแบน 
(๔)  การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณการพนสี ไดเหมาะสมกับงาน 
๓.๔.๓  การระบุชนิดของงานและการปฏิบัติงาน 
(๑)  กระบวนการเคลือบสีชนิดตางๆ ทุกขั้นตอน 
(๒)  ระบุชนิดของสารเคลือบพรอมวิธีใชใหสัมพันธกับชิ้นงาน 
(๓)  ระบุรายละเอียดของงานและบริเวณที่ทําสีจากแบบที่กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ระบุขอควรระวังในขณะทํางานแตละขั้นตอน 
๓.๔.๔  ตารางการทํางาน 
(๑)  ระบุตารางการทํางานตามลําดับขั้นตอนของการทําสี 
(๒)  แสดงรายละเอียดของงานและระบุคุณลักษณะของงานท่ีตองการ 
(๓)  ลําดับขั้นตอนการทํางานใหตรงกับวันเวลาท่ีกําหนดในตารางการทํางาน 
๓.๕  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๕.๑  ความปลอดภัยในการทํางาน ดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
(๑)  ปฐมพยาบาล (สําหรับผูท่ีสูดดมสารระเหย) 
(๒)  การดับไฟที่ติดเสื้อผาขณะทํางาน 
(๓)  การดับไฟที่เกิดจากน้ํามัน 
๓.๕.๒  การเลือกใชอุปกรณงานส ี
(๑)  ทําความสะอาด บํารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณพนสีไดอยางถูกวิธี 
(๒)  เลือกใชขนาดแปรงและพูกันไดเหมาะสมกับงาน 
(๓)  เลือกใชขนาดกาพนสี หัวฉีดความดันและกระปองบรรจุสีไดเหมาะสมกับ

งาน 
๓.๕.๓  การระบุชนิดของสีและการปฏิบัติงาน 
(๑)  เลือกใชวัสดุผสมสีในอัตราสวนท่ีถูกตองและเหมาะสมกับงาน 
(๒)  ยอมสี ทาสี พนสีและเคลือบผิวได 
(๓)  ทดสอบตัวอยางสีไดถูกตองตามรายการที่ระบุในแบบ 
๓.๕.๔  วิธีการปฏิบัติงานพนสีชิ้นงานที่มีลักษณะผิวเรียบ 
๓.๕.๕  การคํานวณ 
(๑)  คํานวณพื้นที่ผิวงานในรูปแบบตางๆ 
(๒)  คํานวณปริมาณท่ีใชในงานทําสี เชน ลิตรหรอืแกลลอนหรือกิโลกรมั 
๓.๕.๖  การส่ังงาน 
(๑)  ส่ังงานดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร 
(๒)  รายงานผลดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร 
(๓)  แกปญหางานพรอมยกตัวอยาง 
๓.๖  ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาความรู 

วิ เคราะหงาน  สามารถตัดสินใจ  แก ไขปญหาในการปฏิบั ติงาน  และให คําแนะนํ าแก
ผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗  ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้
๓.๗.๑  วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณงานสี 
(๑)  การทํางานของระบบปมลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ระบบการพนสีแตละประเภท 
(๓)  การใชทอสายยางและขอตอจากเคร่ืองปมลม 
(๔)  ระบุการตรวจเช็คระบบการดูแล รักษาอุปกรณพนสีได 
(๕)  การสงความดัน การรับแรงดันอากาศของอุปกรณ 
(๖)  ระบุปฏิกิริยาของการเคลือบสีท่ีไมถูกตอง เชน การเคลือบดวยฟลมตาง

ชนิดกัน 
(๗)  ลักษณะของสีแตละชนิดท่ีเสียในกระปอง 
(๘)  การเลือกใชวัสดุเคลือบชนิดตางๆ และการเก็บรักษา 
(๙)  ขอควรระวังในการใชวัสดุเคลือบและเทคนิคการทําในแตละขั้นตอน 
(๑๐)  ชนิดของวัสดุเคลือบชนิดตางๆ และการตรวจสอบคุณภาพ 
(๑๑)  เตรียมอุปกรณในการพนและการเลือกขนาดหัวพน 
(๑๒)  ระบุปฏิกิริยาการพนสีที่ไมถูกตอง เชน การพนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ 
(๑๓)  ระบุปญหาบนฟลมสีที่พนแลวและสามารถแกไขไดอยางถูกวิธี 
๓.๗.๒  ชนิดของสียอม 
(๑)  สียอมชนิดท่ีผสมดวยนํ้า 
(๒)  สียอมชนิดท่ีผสมดวยนํ้ามัน 
(๓)  สียอมชนิดท่ีผสมดวยแอลกอฮอลหรือสียอมชนิดแหงเร็ว 
(๔)  ชนิดของสียอมท่ีใชตามสภาพการใชงานของเคร่ืองเรือน 
(๕)  การยอมเน้ือไมดวยสียอมชนิดตางๆ 
๓.๗.๓  การระบุชนิดของงานและการปฏิบัติงาน 
(๑)  ระบุประเภทของสียอมชนิดตางๆ จากแบบที่กําหนด 
(๒)  ระบุตัวทําละลายกับสียอมชนิดตางๆ 
(๓)  วิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับประเภทสียอม 
(๔)  วิธีการยอมไมสีตางๆ เชน การยอมไมสีวอลนทั การยอมไมสีโอก 
๓.๗.๔  การประมาณราคา 
(๑)  ขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูลสําหรับการประมาณราคางานทําสีเครื่องเรือน 
(๒)  ประมาณการพื้นที่งานสีเครื่องเรือน 
(๓)  ประมาณคาแรงทําสีท้ังหมด 
(๔)  ประมาณคาวัสดุรวม 
(๕)  ประมาณคาดําเนินการในชวงเวลางาน 
(๖)  การคิดกําไรและภาษี 
๓.๘  ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑  การเลือกและใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณงานสี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เลือกใชระบบกาพนสีไดถูกตองกับชนิดงาน เชน กาพนสีระบบดูด กาพนสี
ระบบใชแรงดัน 

(๒)  เลือกใชวัสดุเคลือบไดถูกตองกับชนิดงาน 
(๓)  เลือกขนาดรูหัวพนและเข็มของกาพนสีใหเหมาะสมกับงาน 
(๔)  ซอมแซมและแกไขสวนประกอบของกาพนสีชนิดตางๆ 
(๕)  แกไขเหตุท่ีทําใหลักษณะละอองสีไมดีในขณะพนสี 
๓.๘.๒  เทคนิคการทําสีชนิดตางๆ 
(๑)  ทําเทคนิคสียอมชนิดตางๆ 
(๒)  ทําเทคนิคสีแตก 
(๓)  ทําเทคนิคสีลายไม 
(๔)  ทําเทคนิคสีลายหินออน หินแกรนิต 
(๕)  ทําเทคนิคการเคลือบสีชนิดตางๆ 
๓.๘.๓  วิธีการปฏิบัติงานพนสี 
(๑)  การพนสีชิ้นงานตามแนวนอนและแนวตั้ง 
(๒)  การพนสีชิ้นงานที่มีลักษณะผิวหนาโคง 
(๓)  การพนสีชิ้นงานที่เปนมุม 
(๔)  การพนสีชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ 
(๕)  การพนสีชิ้นงานที่ยุงยากซับซอน 
๓.๘.๔  การวางแผนและควบคุมคุณภาพของงาน 
(๑)  วางแผนและประเมินผลคุณภาพของงานที่ทําสีบนพื้นผิวทุกชนิด 
(๒)  ตรวจสอบความเรียบรอยและแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น 
(๓)  วางแผน การควบคุมคาใชจายและตนทุนของกระบวนการทําส ี
(๔)  แกไขปญหาและควบคุมคุณภาพของกระบวนการทําสี 
(๕)  ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบรอยโดยรวมกอนสงมอบงาน 
๓.๙  ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผนและการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ฐาปบุตร ชมเสวี 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


