คาชี้แจง
ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓)
ตามที่คณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกาหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ กลุมสาขาอาชีพ
ชางเครื่องกล กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ กลุมสาขา
อาชีพชางอุตสาหการ กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง และกลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป รวม ๒๒ สาขา
อาชีพ เพื่อใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตนไปนั้น ดังนั้น เพื่อใหผูเกี่ยวของ
ไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการกาหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการคาจางจึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้
๑. การกาหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ เป็นอานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง
ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูแทนฝุายนายจาง ผูแทนฝุายลูกจาง
และผูแทนฝุายรัฐบาล ฝุายละ ๕ คนเทากัน
๒. ในการพิจารณากาหนดอัตราคาจา งตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการคาจางไดศึกษา
และพิจารณาขอเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อัตราคาจางที่ลูกจาง
ไดรับในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนดไว โดยวัดคาทักษะฝีมือ ความรู และความสามารถ
ซึ่งในการจัดทาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการคาจางไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝี มื อ เพื่ อ ศึ ก ษาและจั ด ท าร า งอั ต ราค า จ า งตามมาตรฐานฝี มื อ รวม ๒๒ สาขาอาชี พ
โดยคณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ หมายถึง อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกาหนดขึ้น
ในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. มาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ กลุมสาขาอาชีพชางเครื่องกล กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ
กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหการ กลุมสาขาอาชีพ
ชางกอสราง และกลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป รวม ๒๒ สาขาอาชีพ สรุปไดดังนี้
๔.๑ นิยาม ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความวา ขอกาหนดทางวิชาการที่ใชเป็นเกณฑ์วัดระดับ
ฝีมือ ความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน หมายความวา การทดสอบฝี มือ ความรู
ความสามารถ และทัศนคติในการทางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตให
ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
ผูทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความวา ผูทาหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานใหแกผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผูประกอบกิจการ หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
หรือธุรกิจอยางอื่น ทั้งที่เป็นนายจางและมิใชนายจางของผูรับการฝึก
นายจาง หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ลูกจาง หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

-๒นายทะเบียน หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔.๒ คุณสมบัติผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ รายละเอียดเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในแตละสาขาอาชีพ โดยพอจะสรุปในภาพรวมไดดังนี้
(๑) มาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมต่ากวา
๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ และมีประสบการณ์การทางานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับ
สาขาอาชีพตามที่กาหนดไวในมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ หรือผานการฝึกฝีมือแรงงาน
หรือฝึกอาชีพในสาขาอาชีพตามที่กาหนดไวในมาตรฐานฝีมือ แรงงานแหง ชาติข องแตล ะสาขาอาชีพ และมี
ประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวของตามที่กาหนดไวในมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แหงชาติของแตละสาขาอาชีพ หรือเป็นผูที่จบการศึกษาไมต่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของ
(๒) มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห ง ชาติ ระดั บ ๒ ผู เ ข า รั บ การทดสอบจะต อ งมี
ประสบการณ์การทางาน หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๑ ปี หรือ ๒ ปี ในบางสาขาอาชีพ
นับตั้งแตไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ หรือไดคะแนนรวมในการทดสอบ
ระดับ ๑ ไมต่ากวารอยละ ๘๐ สามารถเขารับการทดสอบไดทันที โดยไมตองรอระยะเวลา ๑ ปี
(๓) มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห งชาติ ระดั บ ๓ ผู เ ข า รับ การทดสอบจะต อ งมี
ประสบการณ์การทางาน หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๑ ปี หรือ ๒ ปี ในบางสาขาอาชีพ
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ หรือไดคะแนนรวมในการทดสอบ
ระดับ ๒ ไมต่ากวารอยละ ๘๐ สามารถเขารับการทดสอบไดทันที โดยไมตองรอระยะเวลา ๑ ปี
๔.๓ การทดสอบ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในแตละสาขาอาชีพ
๕. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกฝุาย ผลการพิจารณาจะนาไปสูขอยุติที่เป็นที่ยอมรับรวมกันของทุกฝุาย เพื่อใหนายจาง
สามารถประกอบธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดารงชีวิตอยูไดอยางเป็นสุข ซึ่งเมื่อศึกษาและพิจารณาขอมูล
ตามหลักเกณฑ์จะเห็นไดวาแตละสาขาอาชีพมีมาตรฐานฝีมือที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงเป็นการเหมาะสมที่จะกาหนด
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือที่แตกตางกันตามมาตรฐานฝีมือในแตละสาขาอาชีพนั้น ๆ
๖. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ ตามประกาศฉบับนี้ ไมมีผลบังคับใชกับราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายจางที่จาง
ลูกจางทางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย นายจางซึ่งจางลูกจางทางานที่มิไดแสวงหา
กาไรในทางเศรษฐกิจ นายจางที่จางลูกจางในงานประมงทะเล นายจางที่จางลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคา
เรือเดินทะเล นายจางที่ตกลงจางผูรับงานไปทาที่บาน นายจางที่จางลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจาง
ทางานตลอดปี หรือมิไดใหลูกจางทางานในลั กษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม๑
ดังกลาว
งานเกษตรกรรม ไดแก
งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก เชน การทานา ทาไร ทาสวน การปลูกพืช การเพาะพันธุ์
การตัด เก็บเกี่ยวพืชผล การทานุบารุงดินเพื่องานเพาะปลูก
งานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เชน การเพาะเลี้ยงสัตว์ การขยายพั นธุ์สัตว์ การจับสัตว์
การเก็บบรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสัตว์
๑

คาชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงแรงงาน เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

-๓งานที่เกี่ยวกับการปุาไม เชน การตัด ฟัน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด
ชักลากไมในปุา การทาสวนปุา การเก็บหาของปุา
งานที่เกี่ยวกับการทานาเกลือสมุทร หมายถึง การใหไดมาซึ่งเกลือโดยการนาน้าเค็มเขานา
หรือพื้นที่ราบ ซึ่งทาเป็นคันกั้นน้าเป็นแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเป็นเกลือ
งานที่เกี่ยวกับการประมงที่มิใชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ์ การขยายพันธุ์ การเลี้ยง
จับ ดัก ลอ ทาอันตราย ฆา หรือเก็บสัตว์น้า รวมถึงการเตรียมและการซอมบารุงเครื่องมือทาการประมงดวย
๗. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือนี้มุงที่จะคุมครองลูกจางที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหงชาติในแตละสาขาอาชีพและแตละระดับ ใหไดรับคาจางที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๘. นายจางที่จางลูกจางตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ ใหจายคาจางไมนอยกวา
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนด ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สาหรับนายจาง
รายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทากับหรือสูงกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมายคาจางตามมาตรฐานฝีมือแลว สวนนายจางรายใดที่ยังจายนอยกวาคาจางตามมาตรฐานฝีมือ
ใหปรับคาจางใหไมนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ
สรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถที่สาคัญ)
และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม ๒๒ สาขาอาชีพ
หน่วย : บาท/วัน
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่น้อยกว่า

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
๑. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ไดแก
๑.๑ ช่างสีรถยนต์
ระดับ ๑ หมายถึง สามารถเตรียมผิวงานเพื่องานพนสีพื้นทุกประเภท โปฺสีบนผิวโลหะ
ผิวโคง และโปฺจับสัน พนสีพื้นและกันสนิมใตทองรถ
ระดับ ๒ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถซอมสีและพนสีจริงแหงเร็ว
และแหงชา ใชสารอุดรอยตอและตะเข็บ เตรียมงานและพนสีกันซึม
ระดับ ๓ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถเทียบสี ผสมสีและซอม
รอยตอสี อบสีโดยใชเทคโนโลยีระดับสูง ประเมินราคาคาแรงในการซอมสี
ตามลักษณะงาน
๑.๒ ช่างเคาะตัวถังรถยนต์
ระดับ ๑ หมายถึง สามารถเคาะ ตัดเหล็ก ขึ้นรูป ย้าหมุดในงานพื้นฐานการเคาะตัวถัง
ตกแตงตัวถังจากอุบัติเหตุที่เสียหายเล็กนอยและเป็นบริเวณงายๆ ถอดประกอบ
และปรับหาตาแหนงที่เหมาะสมของประตู ฝากระโปรง
ระดับ ๒ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถปะผุ เปลี่ยนและตกแตง
งานตัวถังรถยนต์ทุกชิ้นสวน ถอดประกอบชิ้นสวนของรถยนต์เฉพาะจุด
ที่เกี่ยวของกับการเคาะตัวถัง เชน ชุดคอนโซลหนา เป็นตน รวมทั้งซอมและ
เชื่อมชิ้นงานพลาสติก
ระดับ ๓ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถเชื่อมวัสดุอื่น ๆ นอกเหนือจาก
เหล็กและพลาสติก ประเมินราคาคาแรงในการซอมตัวถังและโครงรถยนต์
ในทุกสภาพ

๔๐๐
๔๖๕
๕๓๐

๔๒๐
๕๐๕

๕๙๐

-๔มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)

หน่วย : บาท/วัน
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่น้อยกว่า

๑.๓ ช่างซ่อมรถยนต์
ระดับ ๑ หมายถึง สามารถบริการรถยนต์เบื้องตน เชน เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยน
แบตเตอรี่ เปลี่ยนถายน้ามันเครื่อง น้ามันเฟืองทาย เติมลมยาง ปรับตั้ง
ระยะฟรีคันเหยียบเบรก คันเหยียบคลัตช์ ไลลมเบรก เป็นตน
ระดับ ๒ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถปรับแตงเครื่องยนต์เบนซิน
และเครื่องยนต์ดีเซล บริการระบบสงถายกาลังขับเคลื่อนรถยนต์และเครื่องลาง
รถยนต์ เชน ถอดและประกอบกระปุกเกียร์ ชุดคลัตช์ เปลี่ยนผาเบรก
ตั้งศูนย์ลอ ประเมินราคาซอมทั่วไป
ระดับ ๓ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถตรวจสอบหาสาเหตุและ
แกไขขอขัดของของปัญหาในระบบที่ซับซอนขึ้น เชน ระบบเกียร์อัตโนมัติ
ระบบเบรก ABS ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์
๒. กลุม่ สาขาอาชีพภาคบริการ ไดแก
๒.๑ ผู้ประกอบอาหารไทย
ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีฝีมือมีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานสามารถทาอาหารไทย
ตามตารับอาหารได
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝีมือ มีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการ
ปรุงประกอบอาหารไทยในรานอาหารที่มีรายการอาหารไทยไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ และไดรับมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากกระทรวง
สาธารณสุข หรือเทียบเทา/สูงกวา และสามารถคิดราคาตนทุนได
๒.๒ พนักงานนวดไทย
ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผอนคลายและรูขอหาม
ขอควรระวังในการนวด พรอมทั้งมีสุขภาพรางกาย และจิตใจไมขัดตอ
จรรยาบรรณ จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผอนคลาย บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยทั่วไปอยางนอย ๑๐ อาการ และรูขอหามขอควรระวังในการนวด
พรอมทั้งมีสุขภาพรางกายและจิตใจไมขัดตอจรรยาบรรณ จริยธรรม ในการ
ประกอบอาชีพ
ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผอนคลาย บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยทั่วไป สามารถวินิจฉัย บาบัดรักษาโรค ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย
และรูขอหามขอควรระวังในการนวด พรอมทั้งมีสุขภาพรางกาย และจิตใจ
ไมขัดตอจรรยาบรรณ จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และมีใบประกอบโรคศิลปะตาม พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบาบัด)
ระดับ ๑ หมายถึง การสงเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแบบพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปสามารถ
ดูแลตนเองและผูอื่นไดภายใตคาแนะนาและการสนับสนุนของผูที่มีความรู
ความสามารถ
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-๕หน่วย : บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อัตราค่าจ้างฯ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๒ หมายถึง การดูแลสงเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่ตองมีความรูความสามารถ
๖๕๐
และความชานาญในระดับที่สามารถบรรเทา อาการเจ็บปุวยเบื้องตนและให
ไปรักษาตนเองตอได ทั้งนี้มิใชเป็นการประกอบโรคศิลปะ
๓. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ไดแก
๓.๑ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นผูที่มีความรูความสามารถ พื้นฐานทางดานไมโครคอมพิวเตอร์
๔๐๐
การประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกต์ การติดตั้งระบบเชื่อมตออินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย
ขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๑ เป็นผูที่มีความรูความสามารถ การ
๕๐๐
เลือกใชอุปกรณ์ตาง ๆ การติดตั้ง การแกไขปัญหาโปรแกรมระบบปฏิบัติ
โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ และโปรแกรมปูองกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือขาย ระบบความปลอดภัย พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๒ เป็นผูที่มีประสบการณ์ การใชเครื่องมือ
๖๐๐
เครื่องมือวัดในการวิเคราะห์ ตรวจซอม แกปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตอพวงตาง ๆ แกไขปัญหาของระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม
อื่น ๆ การจัดการไฟล์ระบบ การสารองและกูคืนขอมูล วางแผนและติดตั้ง
ระบบเครือขาย และการแกปัญหาระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
๓.๒ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่สามารถเดินสายไฟฟูาดวยเข็มขัดรัดสาย ติดตั้งและประกอบ
๔๐๐
ตอสายไฟและแผงจายไฟระบบ ๑ เฟส
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๑ และสามารถติดตั้งรอยทอระบบไฟ ๑ เฟส
๕๐๐
และ ๓ เฟส รวมทั้งสามารถตรวจหาสาเหตุขอขัดของในวงจรแผงเมนซ์สวิตซ์ได
ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๒ และสามารถติดตั้ง วิเคราะห์ แกไข
ขอขัดของ บารุงรักษามอเตอร์ไฟฟูา หมอแปลงไฟฟูา อุปกรณ์ตัดวงจร
อัตโนมัติ ระบบสัญญาณเตือนภัย และวงจรควบคุมอาคาร
๓.๓ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่สามารถอานแบบไฟฟูาแสงสวางในโรงงาน เดินสาย ตอสาย
และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟูา ตามแบบที่กาหนด
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๑ และสามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟูา
ในทอโลหะ แผงควบคุมมอเตอร์ และแผงเครื่องมือวัดในวงจรแผงจายไฟ
ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๒ และสามารถติดตั้ง ตรวจซอม และบารุง
รักษาวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสไฟสลับ (AC) และกระแสไฟตรง (DC)
หมอแปลงไฟฟูาทั้ง ๑ เฟส และ ๓ เฟส

๖๐๐

๔๐๐
๕๐๐
๖๐๐

-๖หน่วย : บาท/วัน
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่น้อยกว่า

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
๓.๔ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่สามารถเดินและติดตั้งทอสารทาความเย็น ทอน้าทิ้ง และ
ตอวงจรไฟฟูาในเครื่องปรับอากาศ
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๑ และสามารถติดตั้ง ตรวจซอม
สวนประกอบและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ๑ เฟส และ ๓ เฟส
ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๒ และสามารถควบคุม ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศตามรายละเอียดและแบบที่กาหนด วินิจฉัยขอขัดของของ
อุปกรณ์ ซอม และปรุงแตงอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ วินิจฉัยหาสาเหตุ
และตรวจซอมขอขัดของทางระบบไฟฟูา ระบบควบคุมทั้งชนิดธรรมดาและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใชในเครื่องปรับอากาศ
๓.๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นผูที่มีความรูความสามารถในดาน พื้นฐานทางไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์
การทางานของอุปกรณ์ตาง ๆ หลักการทางาน การใชงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวัดทางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์สวนประกอบ การทางานของเครื่องรับ
โทรทัศน์ และการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ได
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่ผานการทดสอบระดับ ๑ เป็นผูที่มีความรูความสามารถในดาน
การทางานของภาคตาง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์ การสงสัญญาณและ
การรับสัญญาณของเครื่องรับ โทรทัศน์ การปรับแตงเครื่องรับโทรทัศน์ ระบบ
สายอากาศและสายนาสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน์ได
๔. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ไดแก
๔.๑ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับ ๑ หมายถึง ชางเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร์ ระดับตน (ชางลอกแบบ)
คือ ผูที่สามารถเขียนแบบภาพ ๒ มิติ ตามแบบรางโดยใชโปรแกรม CAD
ระดับ ๒ หมายถึง ชางเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร์ ระดับกลาง (ชางลอกแบบ)
คือ ผูที่สามารถเขียนแบบแยก และภาพประกอบจากชิ้นงานจริง หรือ
แบบงาน โดยใชโปรแกรม CAD
ระดับ ๓ หมายถึง ชางเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร์ ระดับสูง (ชางเขียนแบบ
๓ มิติ) คือ ผูที่สามารถเขียนแบบแยกชิ้น และภาพประกอบเป็นภาพ ๓ มิติ
จากชิ้นงานจริง หรือแบบงาน โดยใชโปรแกรม CAD
๔.๒ ช่างเชื่อมแม็ก
ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่สามารถเชื่อมเหล็กกลาคาร์บอนต่า (เหล็กแผนและทอ) ที่เป็น
แนวฟิลเล็ท (Fillet Weld) ในตาแหนงทาเชื่อมตางๆ ไดทุกตาแหนง ดวย
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก โดยใชลวดเชื่อมตอเนื่องและใชแก฿สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก฿สผสมคาร์บอนไดออกไซด์ - อาร์กอน หรือแก฿สผสมอื่น ๆ
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่สามารถเชื่อมเหล็กกลาคาร์บอนต่า (เหล็กแผน) ที่เป็นแนว
เชื่อมตอ (Butt - Weld) ในตาแหนง ทาเชื่อมตางๆไดทุกตาแหนง ดวย
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก โดยใชลวดเชื่อมตอเนื่องและใชแก฿สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก฿สผสมคาร์บอนไดออกไซด์ - อาร์กอน หรือแก฿สผสมอื่น ๆ

๔๐๐
๕๐๐
๖๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๔๖๐
๕๓๐
๖๗๐

๔๐๐

๕๐๐

-๗หน่วย : บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อัตราค่าจ้างฯ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่สามารถเชื่อมเหล็กกลาคาร์บอนต่า ( ทอ) ที่เป็นแนวเชื่อมตอชน
๖๐๐
(Butt - Weld) ในตาแหนงทาเชื่อมตางๆไดทุกตาแหนง ดวยกระบวนการ
เชื่อมแบบอาร์ก โดยใชลวดเชื่อมตอเนื่องและใชแก฿สคาร์บอนไดออกไซด์
หรือแก฿สผสมคาร์บอนไดออกไซด์ - อาร์กอน หรือแก฿สผสมอื่น ๆ
๔.๓ ช่างเชื่อมทิก
ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่สามารถใชเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
๔๕๕
และปลอดภัย ปฏิบัติการเชื่อมเหล็กกลาคาร์บอนต่าหรือเหล็กกลาไรสนิม
ประเภทแผนและทอ ที่มีความหนา ๑.๕ - ๓ มม. แนวเชื่อมฟิลเล็ท (ตอฉาก
ตอมุม ตอเกย) เชน งานโครงสรางทั่วไปไดทุกตาแหนงทาเชื่อมดวย
กระบวนการเชื่อมทิก
ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่สามารถใชเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
๖๑๕
และปลอดภัย ปฏิบัติการเชื่อมเหล็กกลาคาร์บอนต่าหรือเหล็กกลาไรสนิม
ประเภทแผน ที่มีความหนา ๑.๕ - ๓ มม. แนวเชื่อมตอชน เชน งาน
โครงสรางทั่วไปไดทุกตาแหนงทาเชื่อมดวยกระบวนการเชื่อมทิก
ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่สามารถใชเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
๗๗๕
และปลอดภัย ปฏิบัติการเชื่อมเหล็กกลาคาร์บอนต่าหรือเหล็กกลาไรสนิม
ประเภททอ ที่มีความหนา ๑.๕ – ๔ มม. แนวเชื่อมตอชน เชน งาน
โครงสรางทั่วไปไดทุกตาแหนงทาเชื่อมดวยกระบวนการเชื่อมทิก
๕. กลุม่ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ไดแก
๕.๑ ช่างไม้ก่อสร้าง
ระดับ ๑ หมายถึง สามารถสราง ประกอบ ติดตั้งไมแบบ คาน เสา พื้น บันได
๓๘๕
ชวงพาดเดียว แผนพื้นดวยไมหรือแผน ผลิตภัณฑ์ไมสาเร็จรูป ฝูาเพดานดวย
ไมแปรรูปหรือวัสดุแผนอื่น ๆ ระนาบเดียว
ระดับ ๒ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถสรางไมแบบเสากลม
๔๙๕
บันไดเวียน บันไดหักศอก ซุมโคง ผนังรูปทรงหาเหลี่ยมและรูปทรงหกเหลี่ยม
ที่ไมสลับซับซอน ประกอบติดตั้งโครงหลังคาซอน ประกอบติดตั้งและรื้อถอน
นั่งราน
ระดับ ๓ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถประกอบติดตั้งไมแบบ
๖๐๕
บันไดเวียน บันไดหักศอก ซุมโคง ผนังรูปทรงหาเหลี่ยมและรูปทรงหกเหลี่ยม
แบบที่มีความสลับซับซอน สรางและประกอบติดตั้งชิ้นสวนของโครงสราง
ของระบบผนังรับน้าหนัก โครงสรางหลังคาแบบโครงถัก ประมาณราคางาน
วางแผน การทางานและมอบหมายงาน
๕.๒ ช่างก่ออิฐ
ระดับ ๑ หมายถึง สามารถกออิฐเพื่อฉาบใหไดขนาด ระดับ ดิ่ง ฉาก ระนาบ
๓๔๕
ระดับ ๒ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถใชเครื่องมือกลตัดอิฐ กออิฐ
โครงสรางรับกาลัง รูปทรงโคง แนวราบ ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอนนั่งราน

๔๖๕

ระดับ ๓ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถกออิฐซุมโคง กออิฐโชว์แนว
เขียนแบบปฏิบัติงาน ประมาณราคางาน วางแผนการทางาน และ
มอบหมายงาน

๕๘๕

-๘มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)

๕.๓ ช่างฉาบปูน
ระดับ ๑ หมายถึง สามารถประกอบ ติดตัง้ และรื้อนั่งราน ทาปุุมระดับ จับเซี้ยม
ฉาบรองพื้น ฉาบทับหนา ฉาบแตงรอง เซาะรอง

หน่วย : บาท/วัน
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่น้อยกว่า
๓๘๕

ระดับ ๒ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถฉาบแตงลาย ฉาบฝูาเพดาน
ฉาบทองคาน ฉาบพื้นผิวโคง และติดตั้งบัวสาเร็จรูป
ระดับ ๓ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๒ สามารถปั้น และติดตั้งบัวลวดลายตาง ๆ
วิเคราะห์และซอมแซมแกไขปัญหางานฉาบ ฉาบฉนวนกันซึม ฉาบผิวดวย
แอสฟัลต์ อีพ฿อกซี่ วัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ
๕.๔ ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง
ระดับ ๑ หมายถึง สามารถประกอบและติดตั้งหนาตางมุงลวด ชองแสงติดตาย และ
โครงคราวฝูาเพดานทีบาร์
ระดับ ๒ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถประกอบและติดตั้ง
หนาตางบานเลื่อน บานเปิด บานกระทุงและประตูบานเลื่อน

๔๙๕

ระดับ ๓ หมายถึง ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถประกอบและติดตั้งประตู
บานสวิง ประตูบานเลื่อน ชนิดแขวน โครงคราวอะลูมิเนียมรอบอาคาร สราง
และใชแมแบบนา เขียนแบบปฏิบัติงาน ประมาณราคา ทาใบรายการวัสดุ
วางแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายงาน

๕๘๕

๖. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ไดแก
๖.๑ ช่างเย็บ
ระดับ ๑ หมายถึง ชางหรือบุคคลที่มีความรู ความสามารถใชเครื่องมือและจักร
อุตสาหกรรมอยางปลอดภัย สามารถเย็บและแกไขปัญหา ดูแลรักษาจักร
เบื้องตนอยางมีคุณภาพได เชน งานเย็บลายเสนบนกระดาษ เย็บกระเปา
รอยดาย สอย เนา ติดกระดุมดวยมือ และเย็บตะเข็บ เป็นตน
ระดับ ๒ หมายถึง ชางหรือบุคคลที่ผานการทดสอบระดับ ๑ แลว มีความรู ความ
สามารถใชเครื่องมือ และจักรอุตสาหกรรม เข็มเดี่ยว จักรพันริม จักรพิเศษ
ที่เหมาะสมกับผาทอ และผาถักสามารถเย็บประกอบตัวเสื้อ รวมทั้งแกไขปัญหา
จักรอุตสาหกรรม ดูแลรักษาเครื่องจักร เปลี่ยนเข็มจักร และการเย็บอยาง
มีคุณภาพได เชน งานเย็บประกอบตัวเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อโปโล เป็นตน
ระดับ ๓ หมายถึง ชางหรือบุคคลที่ผานการทดสอบระดับ ๒ แลว มีความรู ความ
สามารถวางแผนการผลิต แกไขปัญหาการเย็บทุกประเภท ควบคุม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตใหไดคุณภาพ เชน จัดทาตารางการ
ไหลของงาน งานประกอบเสื้อตัวอยาง งานตรวจสอบคุณภาพงานเย็บ
แกไขชิ้นงานที่บกพรองและจัดทารายงานการผลิต เป็นตน
๖.๒ ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
ระดับ ๑ หมายถึง ชางประดับอัญมณีหรือชางฝังที่มีความรู ความสามารถในการใชวัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และเครื่องจักรไดเหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถอานแบบ
และใบสั่งงานไดอยางถูกตอง สามารถฝังหนามเตย ฝังหุม ฝังไขปลา ฝัง
หนีบ เชน งานฝังเข็มกลัด หรือจี้แบบงาย ๆ เป็นตน

๖๐๕

๓๖๕
๔๗๕

๓๒๐

๓๗๐

๕๐๐

๔๐๐

-๙หน่วย : บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อัตราค่าจ้างฯ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๒ หมายถึง ชางประดับอัญมณีหรือชางฝังที่ผานการทดสอบระดับ ๑ แลวมี
๕๕๐
ความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการผลิตอยางละเอียดและ
ถูกตอง สามารถตรวจสอบคุณภาพไดอยางถูกตอง แกไขปัญหา เจียระไน
ขัด ตกแตง ชุบ สอนงาน ถายทอดความรู และฝังพลอยสี่เหลี่ยม ฝังพลอย
เม็ดยอด ฝังงานโบราณ เชน งานฝังจี้ หรือเข็มกลัด เป็นตน
ระดับ ๓ หมายถึง ชางประดับอัญมณีหรือชางฝังที่ผานการทดสอบระดับ ๒ แลวมี
๗๕๐
ความสามารถในการฝังอัญมณีขั้นสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย แกปัญหา
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝังพลอย สามารถนาความรูและทักษะ
เกี่ยวกับงานฝังพลอยประยุกต์ใชกับเทคโนโลยีใหมได และสามารถเลือกวิธี
ฝังพลอยใหเหมาะสมกับตัวเรือน เชน การฝังตัวเรือนที่เป็นเกลียว เป็นตน
๖.๓ ช่างเครื่องเรือนไม้
ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความสามารถใชวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานของงาน
๓๓๕
เครื่องเรือนไมดวยความปลอดภัย สามารถดูแบบ รูปแปลนในเรื่องขนาด
และระยะของแบบเบื้องตนได สามารถเพลาะโครงงานไมเครื่องเรือนได
สามารถประกอบชั้นปรับระดับไดเบื้องตน เชน ทาชั้นโปรง โต฿ะขาง มานั่ง
เป็นตน
ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่ผานการทดสอบระดับ ๑ แลว มีความสามารถใชวัสดุ อุปกรณ์
๓๘๕
เครื่องมือพื้นฐานไมโครง ไมอัดไดถูกตองตามแบบที่กาหนด สามารถใช
เครื่องมือไฟฟูาเบื้องตนของงานชางไมเครื่องเรือนดวยความปลอดภัย
สามารถอานแบบได สามารถเขียนแบบเทาของจริงได (ขยายแบบของรูปตัด)
สามารถตัด สามารถประกอบงานเพลาะโครงของชั้นที่ปรับระดับได
สามารถประกอบงานเพลาะโครง ติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดของตูไดถูกตอง
แมนยา เชน เครื่องเรือนไมประเภท Built-in ประเภทถอดประกอบ เป็นตน
ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่ผานการทดสอบระดับ ๒ แลว ใชวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
๔๓๕
พื้นฐาน เครื่องมือไฟฟูา เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลาล์เตอร์ เลื่อย
ปรับองศา และเครื่องจักรกลงานไมไดถูกตอง สามารถเขียนแบบเทาของ
จริงได (ขยายแบบของรูปตัด) สามารถอานแบบถอดรายการประกอบแบบ
อุปกรณ์ที่ระบุมากับแบบ สามารถทาจิ้กของงานไดถูกตอง สามารถถอดและ
กาหนดการสรางจิ้กที่จะนาไปใชงานได สามารถตัดไมโครง ไมอัด ไมจริง
ดวยจิ้กของแบบได สามารถตัดโคง ตัดกลม ตามแบบตาง ๆ ของงานไมได
ดวยจิ้กถูกตองตามแบบที่กาหนดให สามารถประกอบงานเพลาะโครงงาน
ไมเครื่องเรือน สามารถออกแบบเครื่องเรือน สามารถติดตั้งงานเพลาะโครง
เครื่องเรือนไมจริง สามารถทาเครื่องเรือนไมดวยโครงไมจริง ไมกรุดวยไมจริง
ไมอัด หรือไมวิทยาศาสตร์ สามารถปิดพื้นผิวหนาและตกแตงเครื่องเรือน
ดวยวัสดุแผน เชน แผนไมยาง แผนฟอร์เมกา เป็นตน
๖.๔ ช่างบุครุภัณฑ์
ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่สามารถอานแบบ ตัดแบบ เย็บ ประกอบ ตกแตง และ
๓๒๐
ตรวจสอบคุณภาพของงานได สามารถหุมของใชซึ่งใชในอาคาร ยานพาหนะ
และอื่น ๆ สาหรับงานที่มีความงายและซับซอนนอย เชน การตัดเย็บเบาะนั่ง
รูปสี่เหลี่ยม หรือวงกลม เป็นตน

- ๑๐ หน่วย : บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อัตราค่าจ้างฯ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่ผานการทดสอบระดับ ๑ แลว สามารถอานแบบ ตัดแบบ
๓๗๐
เย็บ ประกอบ ตกแตง และตรวจสอบคุณภาพของงานได สามารถหุมของ
ใชในอาคาร ยานพาหนะ และอื่น ๆ สาหรับงานที่มีความยากและซับซอน
มากขึ้น เชน หอหุมเกาอี้ทางาน สตูล เป็นตน
ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่ผานการทดสอบระดับ ๒ แลว สามารถอานแบบ ตัดแบบ
๔๒๐
เย็บ ประกอบ ตกแตง และตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ คานวณ
ราคาตนทุน สาหรับงานที่มีความซับซอนและมีขั้นตอนมาก เชน หุมเบาะที่นงั่
คนเดียวประเภทหลุยส์ เป็นตน
หมายเหตุ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติแตละสาขาอาชีพ ตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th
หรือที่ http://home.dsd.go.th/standard หรือสานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กลุมงาน
กาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๗
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓) ดังกลาวโดยทั่วกัน
กระทรวงแรงงาน
มีนาคม ๒๕๕๕

