
              
          

ประกาศคณะกรรมการคาจาง 
เรื่อง  อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับท่ี 6) 

 
 ดวยคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 19 ไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับ
อัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับตามมาตรฐานฝมือ และมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ใหกําหนด
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  รวม  12  สาขาอาชีพ  โดยใชมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเปนเกณฑวัดคาทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25๕1 
คณะกรรมการคาจาง จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  
 ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  
 ขอ 2  ในประกาศนี้ 
 “มาตรฐานฝมือ” หมายความวา มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ขอ 3 อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพและในแตละระดับ ใหเปนดังนี้ 
  (1) สาขาอาชีพชางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอย
หกสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยหาสิบบาท 
  (2) สาขาอาชีพชางเชื่อมทิกสําหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ ระดับ 1 เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละหารอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหกรอยบาท 
  (3) สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบสงกําลัง ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยหาสิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยสี่สิบบาท  
  (4) สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบไฮโดรลิก ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยหกสิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยหาสิบบาท  
  (5) สาขาอาชีพชางเชื่อมระบบทอในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
ระดับ  1  เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบหาบาท 
  (6) สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละ
สามรอยแปดสิบหาบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยเจ็ดสิบบาท 
  (7) สาขาอาชีพชางเทคนิคหองเย็นขนาดเล็ก ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอย
แปดสิบหาบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยเจ็ดสิบบาท  
  (8) สาขาอาชีพพนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอย
เจ็ดสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยหาสิบหาบาท  
  (9) สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ  ระดับ  1  เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอย
หาสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยสี่สิบบาท  
 (10) สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยสามสิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยสิบหาบาท  
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 (11) สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอย
สามสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยสิบหาบาท 
 (12) สาขาอาชีพชางขัดเงาแมพิมพ  ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยแปดสิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยหาสิบหาบาท  

 ขอ 4  เพ่ือประโยชนตามขอ 3 (1) ถึง (12) คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง 
 ขอ 5 นายจางท่ีใหลูกจางทํางานในตําแหนงงานหรือลักษณะงานท่ีตองใชทักษะฝมือ ความรู 
ความสามารถตามมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับใด ไมวาจะครอบคลุมมาตรฐานฝมือนั้นทั้งหมด
หรือสวนหนึ่งสวนใดก็ตาม  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางไมนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ    
ในสาขาอาชีพและระดับนั้น 
 ขอ 6  ภายใตบังคับขอ 5 ลูกจางท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับใด 
ไมวากอนหรือหลังประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากประสงคจะใชสิทธิใหยื่นหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับนั้นแกนายจางโดยเร็ว 
 เม่ือนายจางไดรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแลว ใหจายคาจางตามอัตราในประกาศนี้ใหแก
ลูกจางนับแตวันท่ีไดหนังสือรับรองเปนตนไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕5๙ 

 

 
 

(หมอมหลวงปุณฑริก  สมิติ) 
  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 ประธานกรรมการคาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม 134 ตอนพิเศษ 26 ง ลงวันท่ี 24 มกราคม 2560 
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 เมษายน 2560 เปนตนไป 
 



คําชี้แจง 
ประกาศคณะกรรมการคาจาง 

เรื่อง  อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับท่ี 6) 
 
ตามท่ีคณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐาน

ฝมือ  (ฉบับที่  6)  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559  เพื่อกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  
กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ   กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น  และ
กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ รวม 12 สาขาอาชีพ เพ่ือใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  คือ  ตั้งแตวันท่ี   24  เมษายน 2560   เปนตนไป  ดังนั้น  เพ่ือใหผูเก่ียวของ
ไดมีความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจางจึงขอชี้แจงใหทราบท่ัวกัน  
ดังนี้ 

1. การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปน
องคกรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ผูแทนฝายนายจาง  ผูแทนฝายลูกจาง  และ
ผูแทนฝายรัฐบาล  ฝายละ  ๕  คนเทากัน 

2. ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจางไดศึกษาและ
พิจารณาขอเท็จจริงตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา 87  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551  คือ  อัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับ
ในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือท่ีกําหนดไว โดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ ซ่ึงในการจัดทํา
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจางไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  
เพ่ือศึกษาและจัดทํารางอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ รวม 12 สาขาอาชีพ โดยคณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบ  
เม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2559   

3. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ หมายถึง อัตราคาจางท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนดข้ึนในแตละ
สาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2551  

4. มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ  กลุมอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และกลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ รวม 12 สาขาอาชีพ  สรุปไดดังนี้ 
 ๔.๑ นิยาม ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
  มาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ 
ความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา การทดสอบฝมือ ความรู ความสามารถ   
และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ผูทําหนาท่ีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหแกผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
  ผูประกอบกิจการ หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจ
อยางอ่ืน  ท้ังท่ีเปนนายจางและมิใชนายจางของผูรับการฝก 
  นายจาง  หมายความวา  นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
  ลูกจาง  หมายความวา  ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
  นายทะเบียน  หมายความวา  อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
  อธิบดี  หมายความวา  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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 ๔.๒ คุณสมบัติผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  รายละเอียดเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในแตละสาขาอาชีพ  โดยพอจะสรุปในภาพรวมไดดังนี้ 
  (๑) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมตํ่ากวา 
๑๘ ปบริบูรณนับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ และมีประสบการณการทํางานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับสาขา
อาชีพ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ หรือผานการฝกฝมือแรงงานหรือ
ฝกอาชีพในสาขาอาชีพตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพและมีประสบการณ
จากการฝกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละ
สาขาอาชีพ หรือเปนผูท่ีจบการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ  
  (๒) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ผูเขารับการทดสอบจะตองมีประสบการณ
การทํางาน หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ ไมนอยกวา ๑ ป หรือ ๒ ป ในบางสาขาอาชีพ นับตั้งแตไดรับหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ หรือไดคะแนนรวมในการทดสอบระดับ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
สามารถเขารับการทดสอบไดทันที โดยไมตองรอระยะเวลา  ๑  ป 
 ๔.๓ การทดสอบ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในแตละ
สาขาอาชีพ   

๕. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟง
ความคิดเห็นของทุกฝาย  ผลการพิจารณาจะนําไปสูขอยุติท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย  เพ่ือใหนายจางสามารถ
ประกอบธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข ซ่ึงเม่ือศึกษาและพิจารณาขอมูล ตามหลักเกณฑ
จะเห็นไดวาแตละสาขาอาชีพมีมาตรฐานฝมือท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนการเหมาะสมท่ีจะกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือท่ีแตกตางกันตามมาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพและในแตละระดับนั้น ๆ 

๖. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางท่ีจาง
ลูกจางทํางานเก่ียวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย นายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานท่ีมิไดแสวงหากําไร
ในทางเศรษฐกิจ นายจางท่ีจางลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล นายจางท่ีตกลงจางผูรับงาน
ไปทําท่ีบาน  นายจางท่ีจางลูกจางในงานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดจางลูกจางทํางานตลอดป  หรือมิไดใหลูกจางทํางาน
ในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม0

๑ ดังกลาว 
  งานเกษตรกรรม  ไดแก  
  งานท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูก  เชน  การทํานา  ทําไร  ทําสวน  การปลูกพืช  การเพาะพันธุ  
การตัด  เก็บเก่ียวพืชผล  การทํานุบํารุงดินเพ่ืองานเพาะปลูก    
  งานท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว  เชน  การเพาะเลี้ยงสัตว  การขยายพันธุสัตว  การจับสัตว  
การเก็บบรรดาสิ่งท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของสัตว    
  งานท่ีเก่ียวกับการปาไม  เชน  การตัด  ฟน  กาน  โคน  ลิด  เลื่อย  ผา  ถาก  ทอน  ขุด  
ชักลากไมในปา  การทําสวนปา  การเก็บหาของปา   
  งานท่ีเก่ียวกับการทํานาเกลือสมุทร หมายถึง การใหไดมาซ่ึงเกลือโดยการนําน้ําเค็มเขานา
หรือพ้ืนท่ีราบ  ซ่ึงทําเปนคันก้ันน้ําเปนแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเปนเกลือ   
  งานท่ีเก่ียวกับการประมงท่ีมิใชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ การขยายพันธุ การเลี้ยง  
จับ ดัก ลอ ทําอันตราย  ฆา  หรือเก็บสัตวน้ํา  รวมถึงการเตรียมและการซอมบํารุงเครื่องมือทําการประมงดวย   

๗. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือนี้มุงท่ีจะคุมครองลูกจางท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติในแตละสาขาอาชีพและแตละระดับ  ใหไดรับคาจางท่ีเหมาะสมและเปนธรรม   

                                                   
๑ คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงแรงงาน  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๘. นายจางท่ีจางลูกจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ใหจายคาจางไมนอยกวา
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือท่ีกําหนด  ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สําหรับนายจาง
รายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทากับหรือสูงกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายคาจางตามมาตรฐานฝมือแลว สวนนายจางรายใดท่ียังจายนอยกวาคาจางตามมาตรฐานฝมือ 
ใหปรับคาจางใหไมนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

 
สรุปมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถท่ีสําคัญ)  

และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  รวม 12 สาขาอาชีพ 
 

หนวย : บาท/วัน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
(ความรู  ทักษะฝมือ  และความสามารถ) 

อัตราคาจางฯ 
ไมนอยกวา 

1. กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ  ไดแก  

 1.1 สาขาอาชีพชางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการอานแบบและ

เขียนแบบภาพ 2 มิติ การฉายภาพแบบมาตรฐานยุโรป และการฉายภาพ
แบบมาตรฐานอเมริกา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ (CAD) 
และโดยใชเครื่องมือเขียนแบบ 

460 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการอานแบบและ
เขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสั่งงานเปนภาพ 2 มิติ  และ 3 มิต ิ 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ (CAD) กําหนดความคลาดเคลื่อน
ทางเรขาคณิต (Geometrical  Tolerance) และเขียนแบบภาพแผนคลี่
รูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน 

550 

 1.2 สาขาอาชีพชางเช่ือมทิกสําหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการใชเครื่องเชื่อม

ทิก (TIG) เชื่อมประสานโลหะจําพวกเหล็กกลาคารบอน และสเตนเลสท่ี
เปนแผน เปนรูปพรรณ สําหรับงานโครงสราง เปนชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
และเปนทอ หรือชิ้นสวนผิวโคง โดยการเชื่อมตอตัวที และการเชื่อมตอชน 
ดวยทาราบ และทาเชื่อมระดับ โดยมีความหนาของชิ้นงานเชื่อมตั้งแต 
1.5 มิลลิเมตรข้ึนไป และตรวจสอบหาขอบกพรองหลังการเชื่อมดวย
สายตา 

500 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการใชเครื่องเชื่อม
ทิก (TIG) เชื่อมประสานโลหะจําพวกเหล็กกลาคารบอน สเตนเลสท่ีเปน
แผน เปนรูปพรรณ สําหรับงานโครงสราง เปนชิ้นสวนเครื่องจักรกล และ
เปนทอ หรือชิ้นสวนผิวโคง โดยการเชื่อมตอตัวทีดวยทาตั้ง ทาเหนือศีรษะ 
และตอแผนกับทอดวยทาตั้ง โดยการเชื่อมตอชนดวยทาตั้ง ความหนา
ของชิ้นงานเชื่อมตั้งแต 0.8 มิลลิเมตรข้ึนไป สามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม และตรวจสอบรอยเชื่อมแบบใชสารแทรกซึม 

600 
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หนวย : บาท/วัน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
(ความรู  ทักษะฝมือ  และความสามารถ) 

อัตราคาจางฯ 
ไมนอยกวา 

 1.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบสงกําลัง 
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการซอมบํารุง และตรวจสภาพ

ระบบสงกําลังเบื้องตน ตามคูมือการใชงาน/การซอมบํารุง สามารถเปลี่ยน-ถาย
สารหลอลื่นตามกําหนด ตลอดจนการใชเครื่องมือชาง เครื่องมือกล เครื่องมือวัด
พ้ืนฐานสําหรับการบํารุงรักษาระบบสงกําลัง โดยอยูภายใตคําแนะนําของหัวหนางาน 

450 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการอานแบบ และประกอบ 
ติดตั้ง อุปกรณ ระบบสงกําลัง ตรวจสอบความบกพรองของชิ้นสวน ทดสอบระบบ
สงกําลังหลังติดตั้งระบบสงกําลังใหตรงตามแบบประกอบ และแบบติดตั้ง 

540 

 1.4 สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบไฮโดรลิก  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการใชงานระบบไฮโดรลิก 

เบื้องตน สามารถตรวจสอบหาขอบกพรองจากการใชงานปกติ สามารถถอด/
เปลี่ยนชิ้นสวนและประกอบคืนได สามารถใชเครื่องมือและบํารุงรักษาเครื่องมือ
ไดอยางถูกตอง สามารถทดลองการทํางานของระบบเบื้องตนไดอยางปลอดภัย
และจัดทําบันทึกการซอมบํารุง 

460 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการติดตั้งระบบไฮโดรลิก 
สามารถอานสัญลักษณตามมาตรฐาน DIN ISO 1219 และวงจรในระบบไฮโดรลิก 
การเลือกอุปกรณตาง ๆ ในการประกอบ วางแผนจัดลําดับการติดตั้ง การติดตั้ง
ระบบไฮโดรลิก การเชื่อมตอระบบไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยตอการใชงาน 
สามารถทดสอบระบบการทํางานหลังการติดตั้งไดอยางปลอดภัย และสามารถ
จัดทําบันทึกการประกอบติดตั้ง 

550 

2. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น   ไดแก  
 2.1 สาขาอาชีพชางเช่ือมระบบทอในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการทํางานตามขอกําหนด

และความปลอดภัยในการทํางาน ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณและชิ้นงานในการ
เชื่อมและเชื่อมชิ้นงานแบบไมใชฟลั๊กซ 

400 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการเชื่อมแบบใชฟลั๊กซ 
กับวัสดุตางชนิด การเชื่อมท่ีมีความซับซอน และถอด - ประกอบ เพ่ือแกไข
ชิ้นงานท่ีผานการเชื่อม 

485 

 2.2 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน เตรียมอุปกรณ และเครื่องมือกอน
การติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ รวมถึงมีความสามารถในการ ลางยอย และลางใหญ
เครื่องปรับอากาศ 

385 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการซอมและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศตามคูมือบริการ รวมถึงการตรวจสอบและทดสอบหลังการ 
ลางยอยและลางใหญ 

470 
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หนวย : บาท/วัน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
(ความรู  ทักษะฝมือ  และความสามารถ) 

อัตราคาจางฯ 
ไมนอยกวา 

 2.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคหองเย็นขนาดเล็ก 
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติตามขอกําหนด

และความปลอดภัยในการทํางาน การจัดเตรียมและจัดเก็บเครื่องมือวัสดุอุปกรณ 
และการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาของเครื่องทําความเย็นขนาดเล็ก 

385 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความรู ทักษะและความสามารถในการติดตั้งซอมเครื่องทํา
ความเย็นขนาดเล็ก (โดยไมเปดระบบสารทําความเย็น) และงานปรับตั้งอุปกรณ
การทํางานของเครื่องทําความเย็นขนาดเล็ก 

470 

 2.4 สาขาอาชีพพนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

และความปลอดภัยในการทํางาน ตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องจักรกอนการปฏิบัติงาน  
ประกอบเครื่องปรับอากาศในสายการประกอบไดไมนอยกวา 5 ข้ันตอน ไดแก 
การประกอบคอยล การประกอบมอเตอรพัดลม การประกอบ E-Box  การดูด
น้ํายากลับ (Recovery)  การประกอบแฟรนัท การประกอบฟรอนเพลท การติด
เนมเพลท การถอดหัวคอปเปอร การจัดเตรียมคูมือและสวนประกอบอ่ืนๆ การ
ประกอบโฟม การประกอบกลอง การติดปายชื่อรุน (Label) การประกอบ
คอมเพรสเซอร การดัดคอยล (L - Bend) การประกอบสต็อปวาลว การแวคค่ัม 
การประกอบทอทองแดง การประกอบตะแกรง การติดฟุตตี้ การประกอบซาวดพรูฟ  
การประกอบขาตั้งมอเตอร การประกอบใบพัดลม การประกอบฝาครอบดานบน 
(Top Plate) การรัดสายพีพีแบนด การเชื่อมทอ การทดสอบรอยรั่ว การทดสอบ 
Hi - Volt  และการทดสอบการทํางาน 

370 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความรู ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองเบื้องตนจากการประกอบเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ
ท่ีประกอบเสร็จ และประกอบเครื่องปรับอากาศในสายการประกอบไดมากกวา 
10 ข้ันตอน  ไดแก  การประกอบคอยล การประกอบมอเตอรพัดลม การประกอบ 
E - Box การดูดน้ํายากลับ (Recovery)  การประกอบแฟรนัท การประกอบ 
ฟรอนเพลท การติดเนมเพลท การถอดหัวคอปเปอร การจัดเตรียมคูมือและ
สวนประกอบอ่ืนๆ การประกอบโฟม การประกอบกลอง การติดปายชื่อรุน (Label)  
การประกอบคอมเพรสเซอร การดัดคอยล (L - Bend) การประกอบสต็อปวาลว 
การแวคค่ัม การประกอบทอทองแดง การประกอบตะแกรง การติดฟุตตี้ การประกอบ 
ซาวดพรูฟ การประกอบขาตั้งมอเตอร การประกอบใบพัดลม การประกอบฝาครอบ
ดานบน  (Top Plate) การรัดสายพีพีแบนด  การเชื่อมทอ  การทดสอบรอยรั่ว  
การทดสอบ Hi - Volt และการทดสอบการทํางาน 

455 
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3. กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ  ไดแก  
 3.1 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องกัด

อัตโนมัติ ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน สามารถจับยึด และตั้งศูนย
ชิ้นงานบนเครื่องกัดอัตโนมัติ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานกัด และตรวจสอบ
สภาพความผิดปกติ ขณะทํางานรวมถึงสามารถตรวจสอบขนาดชิ้นงานตามแบบ 
ตลอดจนดูแลและบํารุงรักษาเครื่องกัดอัตโนมัติและเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 

450 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและความสามารถในการสรางโปรแกรมเอ็นซี เพ่ือกัด
ชิ้นงานจากระบบควบคุมของเครื่องกัดอัตโนมัติ สามารถกําหนดข้ันตอนการผลิต
ชิ้นงาน กําหนดเครื่องมือตัด และเง่ือนไขในการกัด สามารถกําหนดและสอบทาน
ในการบํารุงรักษาเครื่องกัดอัตโนมัติ และเครื่องมือวัด รวมถึงการเก็บรวบรวม
ขอมูลปญหาระหวางการผลิต 

540 

 3.2 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องอีดีเอ็ม รวมถึง

ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน สามารถเตรียมงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบสภาพความผิดปกติขณะทํางาน สามารถตรวจสอบ
ขนาดชิ้นงานและผิวชิ้นงานอีดีเอ็ม ตลอดจนดูแลและบํารุงรักษาเครื่องอีดีเอ็ม
และเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพพรอมใชงานลักษณะงานท่ีชัดเจน และอยูภายใต
การดูแลของผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปอยางใกลชิด 

430 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและความสามารถในการวางแผนการใชวัสดุและวางแผน 
การทําอิเล็กโทรด รวมถึงการกําหนดจํานวนอิเล็กโทรดไดอยางเหมาะสม สามารถ
กําหนดเง่ือนไขและปรับคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเครื่องอีดีเอ็มทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถกําหนด และสอบทานการบํารุงรักษา
เครื่องอีดีเอ็มและเครื่องมือวัด 

515 

 3.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องไวรคทัอีดีเอ็ม  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม 

ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน สามารถจับยึดและตั้งระนาบชิ้นงานรวมถึง
ตั้งศูนยงานและลวดไดอยางถูกตอง สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ
สภาพความผิดปกติขณะทํางาน สามารถตรวจสอบขนาดชิ้นงานตามแบบ ตลอดจน
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องไวรคัทอีดีเอ็มและเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

430 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและความสามารถในการสรางโปรแกรมเอ็นซีเพ่ือตัดชิ้นงาน
จากระบบควบคุมของเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม สามารถกําหนดข้ันตอนการผลิต
ชิ้นงานกําหนดลวด และเง่ือนไขในการตัด สามารถกําหนดและสอบทานในการ
บํารุงรักษาเครื่องไวรคัทอีดีเอ็มและเครื่องมือวัด รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหาระหวางการผลิต 

515 
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 3.4 สาขาอาชีพชางขัดเงาแมพิมพ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการขัดเงาแมพิมพระดับผิวเรียบ (ผิวท่ี

มีความเรียบผิวเฉลี่ย 2.15 - 0.90 µm Ra) โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ในการทํางาน สามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการขัดผิว ดําเนินการขัดผิว
เพ่ือลบรอยท่ีเกิดจากกระบวนการตัดเฉือนดวยเครื่องจักรใหมีระดับผิวเรียบ 
สามารถตรวจสอบความเรียบของผิวขัดดวยสายตาและแผนเทียบผิวตลอดจน
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณในการขัดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

380 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการขัดเงาแมพิมพระดับผิวละเอียด 
(ผิวท่ีมีความเรียบผิวเฉลี่ย 0.50 - 0.30 µm Ra) สามารถเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณในการขัดผิว ดําเนินการขัดผิว รวมถึงสามารถประยุกตใชเครื่องมือท่ี
ขับดวยมอเตอรไฟฟา (ตะไบไฟฟา) หัวหมุนท่ีมีแรงบิด (หัวกรอ) และคลื่นไฟฟา
ความถ่ีสูง เพ่ือชวยในการขัดผิวได 

455 

 

หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละสาขาอาชีพ ตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  ท่ีเว็บไซตของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน http://www.dsd.go.th 
หรือท่ี http://www.dsd.go.th/standard หรือสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กลุมงาน
กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน  โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๗  
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