
              
          

ประกาศคณะกรรมการคาจาง 
เรื่อง  อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับท่ี 5) 

 
 ดวยคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 19 ไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับ
อัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับตามมาตรฐานฝมือ และมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหกําหนด
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  รวม  20  สาขาอาชีพ  โดยใชมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเปนเกณฑวัดคาทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25๕1 คณะกรรมการคาจาง 
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  
 ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  
 ขอ 2  ในประกาศนี้ 
 “มาตรฐานฝมือ” หมายความวา มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ขอ 3 อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพและในแตละระดับ ใหเปนดังนี้ 
  (1) สาขาอาชีพพนักงานประกอบอุปกรณไฟฟาแสงสวาง ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละ
สามรอยหกสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยสามสิบบาท  
  (2) สาขาอาชีพพนักงานประกอบมอเตอรสําหรับเครื่องใชไฟฟา ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวา
วันละสามรอยเจ็ดสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยสี่สิบหาบาท  
  (3) สาขาอาชีพชางเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยเกาสิบบาท  
  (4) สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละ 
สี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
  (5)  สาขาอาชีพชางกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  ระดับ  1  เปนเงิน 
ไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
  (6) สาขาอาชีพชางเชื่อมมิก - แม็กสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  ระดับ 1 
เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
  (7) สาขาอาชีพชางเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
  (8) สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
  (9) สาขาอาชีพชางเทคนิคพนสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  ระดับ  1  เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
 (10) สาขาอาชีพชางเทคนิคพนซีลเลอรตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ระดับ 1 
เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
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 (11) สาขาอาชีพพนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑยานยนต (ข้ันสุดทาย) ระดับ 1 เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
 (12) สาขาอาชีพชางเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  ระดับ 1  
เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท  
 (13) สาขาอาชีพชางเจียระไนพลอย ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยยี่สิบบาท และ
ระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยหาสิบบาท  
 (14) สาขาอาชีพชางหลอเครื่องประดับ ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยยี่สิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยหาสิบบาท  
 (15) สาขาอาชีพชางตกแตงเครื่องประดับ ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยยี่สิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยหาสิบบาท  
 (16) สาขาอาชีพชางฝงอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอย
ยี่สิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยหาสิบบาท  
 (17) สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอย
สิบหาบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยบาท  
 (18) สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวา 
วันละสามรอยหกสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยสามสิบบาท  
 (19) สาขาอาชีพผูควบคุมสินคาคงคลัง ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยหาสิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยยี่สิบบาท  
 (20) สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยสี่สิบบาท 
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยสิบบาท  

 ขอ 4  เพ่ือประโยชนตามขอ 3 (1) ถึง (20) คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง 
 ขอ 5 นายจางท่ีใหลูกจางทํางานในตําแหนงงานหรือลักษณะงานท่ีตองใชทักษะฝมือ ความรู 
ความสามารถตามมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับใด ไมวาจะครอบคลุมมาตรฐานฝมือนั้นท้ังหมดหรือ
สวนหนึ่งสวนใดก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางไมนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพ
และระดับนั้น 
 ขอ 6  ภายใตบังคับขอ 5 ลูกจางท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับใด 
ไมวากอนหรือหลังประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากประสงคจะใชสิทธิใหยื่นหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับนั้นแกนายจางโดยเร็ว 
 เม่ือนายจางไดรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแลว ใหจายคาจางตามอัตราในประกาศนี้ใหแก
ลูกจางนับแตวันท่ีไดหนังสือรับรองเปนตนไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕5๙ 
 

 
(หมอมหลวงปุณฑริก  สมิติ) 

  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 ประธานกรรมการคาจาง 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๓๓  ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง  ลงวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เปนตนไป 
 



คําชี้แจง 
ประกาศคณะกรรมการคาจาง 

เรื่อง  อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับท่ี 5) 
 
ตามท่ีคณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง  เรื่อง  อัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมือ  (ฉบับท่ี  5)  ลงวันท่ี 14 มีนาคม  พ.ศ.  2559  เพ่ือกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  
กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
กลุมอุตสาหกรรมอัญมณี และกลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส รวม 20 สาขาอาชีพ เพ่ือใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 
90 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2559  เปนตนไป  
ดังนั้น  เพ่ือใหผูเก่ียวของไดมีความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจาง
จึงขอชี้แจงใหทราบท่ัวกัน  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 20 สาขาอาชีพ โดยคณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบ  
เม่ือวันท่ี  9  มีนาคม  2559   

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

4. มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลุมอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนและอะไหลยานยนต กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมอุตสาหกรรมอัญมณี และกลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส  
รวม  20  สาขาอาชีพ  สรุปไดดังนี้ 
 ๔.๑ นิยาม ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  2545 
  มาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับ
ฝมือ 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 หรือ
ธุรกิจอยางอ่ืน  ท้ังท่ีเปนนายจางและมิใชนายจางของผูรับการฝก 
  นายจาง  หมายความวา  นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
  ลูกจาง  หมายความวา  ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 



 -  ๒  - 

  นายทะเบียน  หมายความวา  อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
  อธิบดี  หมายความวา  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ๔.๒ คุณสมบัติผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  รายละเอียดเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในแตละสาขาอาชีพ  โดยพอจะสรุปในภาพรวมไดดังนี้ 
  (๑) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมตํ่ากวา 
๑๘ ปบริบูรณนับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ และมีประสบการณการทํางานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับสาขาอาชีพ 
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ หรือผานการฝกฝมือแรงงานหรือฝกอาชีพ
ในสาขาอาชีพตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพและมีประสบการณจากการฝก
หรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ 
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. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค  และรับฟง
ความคิดเห็นของทุกฝาย  ผลการพิจารณาจะนําไปสูขอยุติท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย  เพ่ือใหนายจาง
สามารถประกอบธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข ซ่ึงเม่ือศึกษาและพิจารณาขอมูล        
ตามหลักเกณฑจะเห็นไดวาแตละสาขาอาชีพมีมาตรฐานฝมือท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนการเหมาะสมท่ีจะกําหนด
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือท่ีแตกตางกันตามมาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพนั้น ๆ 

๖. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางท่ีจาง 
ลูกจางทํางานเก่ียวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย นายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานท่ีมิไดแสวงหากําไร 
ในทางเศรษฐกิจ นายจางท่ีจางลูกจางในงานประมงทะเล นายจางท่ีจางลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคา
เรือเดินทะเล นายจางท่ีตกลงจางผูรับงานไปทําท่ีบาน นายจางท่ีจางลูกจางในงานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดจางลูกจาง
ทํางานตลอดป หรือมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม0

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  การใหไดมาซ่ึงเกลือโดยการนําน้ําเค็มเขา
นาหรือพ้ืนท่ีราบ  ซ่ึงทําเปนคันก้ันน้ําเปนแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเปนเกลือ   
  งานท่ีเก่ียวกับการประมงท่ีมิใชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ การขยายพันธุ การเลี้ยง  
จับ ดัก ลอ ทําอันตราย  ฆา  หรือเก็บสัตวน้ํา  รวมถึงการเตรียมและการซอมบํารุงเครื่องมือทําการประมงดวย   

                                                   
๑ คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงแรงงาน  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๗. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือนี้มุงท่ีจะคุมครองลูกจางท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติในแตละสาขาอาชีพและแตละระดับ  ใหไดรับคาจางท่ีเหมาะสมและเปนธรรม   

๘. นายจางท่ีจางลูกจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ใหจายคาจางไมนอยกวา
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือท่ีกําหนด  ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สําหรับนายจาง
รายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทากับหรือสูงกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายคาจางตามมาตรฐานฝมือแลว สวนนายจางรายใดท่ียังจายนอยกวาคาจางตามมาตรฐานฝมือ        
ใหปรับคาจางใหไมนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 
 

สรุปมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถท่ีสําคัญ)  
และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  รวม 20 สาขาอาชีพ 

หนวย : บาท/วัน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
(ความรู  ทักษะฝมือ  และความสามารถ) 

อัตราคาจางฯ 
ไมนอยกวา 

1. กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ไดแก  
 1.1 สาขาอาชีพพนักงานประกอบอุปกรณไฟฟาแสงสวาง  
  ระดับ 1 หมายถึง  บุคคลท่ีมี ความรู ทักษะ และความสามารถในการตรวจสอบเครื่องมือ 

เครื่องจักรกอนการปฏิบัติงาน ประกอบอุปกรณไฟฟาแสงสวางตามตัวอยางท่ี
กําหนด โดยมีหัวหนาคอยใหคําแนะนํา  

360 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการประกอบอุปกรณไฟฟา 
แสงสวางตามแบบท่ีกําหนดตรวจสอบการทํางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
ภายหลังการประกอบและการสงมอบรวมถึงการแกไข และใหคําแนะนําถายทอด
ความรู ประสบการณใหกับพนักงานประกอบอุปกรณไฟฟาและแสงสวาง ระดับ 1  

430 

 1.2 สาขาอาชีพพนักงานประกอบมอเตอรสําหรับเครื่องใชไฟฟา  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมี ความรู ทักษะ และความสามารถในการประกอบแกนเพลา

มอเตอร  โครงเฟรมมอเตอร  ตรวจสอบการประกอบ โดยจะตองปฏิบัติงานตาม
คูมือการประกอบมอเตอร  

370 

  ระดับ 2 หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการควบคุมตรวจสอบ
ความพรอมของพนักงาน การประกอบมอเตอรอุปกรณในการประกอบและ
อุปกรณปองกันอันตรายรวมถึงควบคุมดูแลงาน   

445 

 1.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคบํารุงรกัษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมี ความรู ทักษะ และความสามารถในการบํารุงรักษาเครื่องจักร

พ้ืนฐาน  (ประกอบดวยเครื่องกลึง,  กัด,  ไส,  เจาะ, เจียระไน และเครื่องเชื่อม) 
ตูควบคุมระบบไฟฟาเครื่องจักร มอเตอร ระบบแรงดันน้ํามัน  (Hydraulic)  และ
ระบบแรงดันลม (Pneumatic)  ระบบหลอลื่นสวนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร  และ
ระบบทอใหสามารถใชงานได  โดยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎความ
ปลอดภัยของเครื่องจักรนั้น ๆ  เพ่ือใหเครื่องจักรคงสภาพท่ีเปนปกติอยูเสมอ 

410 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ ในการปรับสภาพ
ถอดเปลี่ยนและแกไขเครื่องจักรพ้ืนฐาน (ประกอบดวยเครื่องกลึง, กัด, ไส, เจาะ, 
เจียระไน และเครื่องเชื่อม) ตูควบคุมระบบไฟฟาเครื่องจักรมอเตอรระบบแรงดัน

490 
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หนวย : บาท/วัน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
(ความรู  ทักษะฝมือ  และความสามารถ) 

อัตราคาจางฯ 
ไมนอยกวา 

น้ํามัน (Hydraulic)  และระบบแรงดันลม (Pneumatic)  และอุปกรณระบบทอ
รวมถึงสามารถเปลี่ยนถายและเติมสารหลอลื่นของสวนเคลื่อนไหวในเครื่องจักร   

 1.4 สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย  
  ระดับ 1 หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู  ทักษะ และความสามารถในอุตสาหกรรมไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส  สามารถใชอุปกรณในระบบขอมูลความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ท่ีกําหนดบํารุงรักษาอุปกรณในระบบขอมูลความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด
โดยจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกฎหมายและกฎระเบียบความปลอดภัย
ของงานระบบรักษาความปลอดภัย   

400 

  ระดับ 2 หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ ใน
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สามารถติดตั้งและถอดเปลี่ยนอุปกรณใน
ระบบขอมูลความปลอดภัยตรวจสอบและทดสอบการติดตั้ง รวมถึงวิเคราะหหา
สาเหตุและแกไขปญหาจากระบบขอมูลความปลอดภัย  

480 

2. กลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนและอะไหลยานยนต   ไดแก  
 2.1 สาขาอาชีพชางกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถใชงานเครื่องกลึงทําการแปรรูปวัสดุงาน ไดตามแบบ 

ท่ีกําหนด โดยสามารถเตรียมความพรอมการผลิตตามใบสั่งงาน ทําการผลิต
ชิ้นงาน ดวยการกลึงปาดหนา ปอกผิว เจาะรูนําศูนย  และกลึงตัด ตามใบสั่งงาน  
ทําการลับมีดกลึงได ตรวจชิ้นงานผลิตได รวมถึงทําความสะอาดเครื่องกลึง 
เครื่องมือ และอุปกรณใหพรอมสําหรับการใชงานครั้งตอไป พรอมท้ัง การปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบการทํางานกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 

400 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถทําการผลิตชิ้นงานดวยกระบวนการกลึง เกลียวนอก 
กลึงเรียว กลึงข้ึนรูป กลึงตกรอง และกลึงตกบา สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดกับ
ชิ้นงาน รวมถึงทําการบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องมือ และอุปกรณใหอยู 
ในสภาพท่ีดีพรอมทํางานไดอยางถูกตอง แมนยํา 

480 

 2.2 สาขาอาชีพชางเช่ือมมิก - แม็กสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถเตรียมการผลิตงานเชื่อมและปฏิบัติงาน เชื่อมมุม  

แบบแผนตอแผนทาราบ (Fillet  Weld ; T-joint : PA)  เชื่อมมุมแบบแผนตอแผน
ทาระดับ (Fillet Weld ; T-joint : PB) และเชื่อมมุมแบบแผนตอแผนทาตั้ง
เชื่อมลง (Fillet Weld ; T-joint : PG) ดวยวัสดุท่ีกําหนด โดยไดชิ้นงานท่ีมี
คุณภาพ ชิ้นงานตรงตามขอกําหนด และสามารถปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ 
ในการทํางานเชื่อมมิก-แม็ก สําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 

400 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานเชื่อมมุมแบบทอตอแผน เอียง 45 องศา  
ทาราบ ชิ้นงานหมุน (Fillet  Weld ; Rotate : L-  PA)  เชื่อมมุมแบบทอตอแผน
ทาระดับ (Fillet  Weld ; Tube  to  Plate : PB)  และเชื่อมมุมแบบทอตอแผน 
ทาตั้งเชื่อมลง (Fillet  Weld ; Tube to Plate : PG) ดวยวัสดุท่ีกําหนด โดยได
ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ ชิ้นงานตรงตามขอกําหนด และแกไขปญหาชิ้นงานได 

480 
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 2.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต 
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถทําการบํารุงรักษาระบบทอ ระบบไฟฟา เครื่องจักร 

ระบบเครื่องจักรไฮดรอลิกสและระบบนิวเมติกส เครื่องจักรกลพ้ืนฐาน และ
มอเตอร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยเตรียมเครื่องมือชาง เครื่องมือวัด และ
อุปกรณเพ่ือทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรใหสามารถดําเนินการผลิตได พรอมท้ัง
สามารถปฏิบัติงานตามกฎและขอกําหนดดานความปลอดภัย ในการทํางาน
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตได 

400 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานถอดเปลี่ยนชิ้นสวนและอะไหล ของระบบ 
ไฮดรอลิกส และระบบนิวเมติกส เปลี่ยน ถายและเติมสารหลอลื่น เปลี่ยนชิ้นสวน
และอะไหลเครื่องจักรกลพ้ืนฐาน ระบบไฟฟาของเครื่องจักรกลตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดใหพรอมในการผลิตตามแผนได 

480 

 2.4 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต  
  ระดับ 1 บุคคลซ่ึงมีความสามารถเตรียมการผลิต ทําการผลิตชิ้นงาน ทําความสะอาด

เครื่องกลึงอัตโนมัติ เครื่องมือและอุปกรณ พรอมท้ังปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
การทํางานเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ สําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 

400 

  ระดับ 2 บุคคลท่ีสามารถปรับเปลี่ยนและปรับตั้งอุปกรณเครื่องมือ ตัดระหวางผลิต 
บํารุงรักษาเครื่องกลึงอัตโนมัติและอุปกรณ  ตลอดจนสามารถแกไขปญหาท่ีเกิด
กับชิ้นงานได 

480 

3. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต   ไดแก  
 3.1 สาขาอาชีพชางเทคนิคพนสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และความปลอดภัยในการทํางาน การคนหาอันตรายในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
พรอมกําหนดวิธีการแกไขท่ีถูกตอง รวมท้ังสามารถเตรียมความพรอมกอนเริ่มงาน  
สามารถเตรียมพ้ืนผิวกอนพนสี และมีทักษะในการพนสีรองพ้ืน สีจริงไดอยางนอย  
3 งาน  พรอมท้ังสามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังพนสี ดวยสายตา  อีกท้ังยัง
สามารถบํารุงรักษาอุปกรณในการพนสีและหองพนสีเบื้องตนได 

400 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบตัิงานไดทุกกระบวนการ 
ของงานพนสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  ใหคําแนะนําในงานพนสีรองพ้ืน 
และสีจริง บํารุงรักษาและซอมแซมปนพนสี ตรวจสอบความพรอมของการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน  รวมถึงการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

480 

 3.2 สาขาอาชีพชางเทคนิคพนซีลเลอรตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานซีลเลอรตัวถัง

รถยนต ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในการทํางาน  เตรียมความพรอม
กอนเริ่มงาน การปฏิบัติกอนการยาแนว  ยาแนวข้ันพ้ืนฐานไดอยางนอย 3 งาน   
พนอันเดอรโคด (undercoat) และสามารถบํารุงรักษาอุปกรณยาแนว 
และอันเดอรโคดในเบื้องตน 

400 
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  ระดับ 2 หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ทุกกระบวนการของงานซีลเลอรตัวถังรถยนต การยาแนวในพ้ืนท่ียาก และ
แตกตางกันในหลายพ้ืนท่ีของตัวถังรถ มีเทคนิคในการใชปนยาแนว  พรอมท้ัง
บํารุงรักษาและซอมแซมปนยาแนว  ตรวจสอบความพรอมของการปฏิบัติงาน 
อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน  รวมถึงสามารถเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน 

480 

 3.3 พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑยานยนต (ข้ันสุดทาย)  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติตามกฎ 

ดานความปลอดภัยและข้ันตอนการปฏิบัติงานสาขาประกันคุณภาพผลิตภัณฑ 
ยานยนต (ข้ันสุดทาย) อยางนอย 3 กระบวนการ ไดแก การขับรถยนตตามท่ี
องคกรกําหนด  การตรวจสอบระดับสูงต่ําของรถยนต  การตรวจสอบศูนยลอ 
การทดสอบความเร็ว (Speed Tester) การทดสอบระบบเบรก (Brake Tester) 
การตรวจสอบระดับไฟหนา การตรวจสอบน้ํารั่วในหองโดยสาร (Shower Test) 
การวิ่งทดสอบรถยนต (Dynamic Test) และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
ข้ันสุดทาย 

400 

  ระดับ 2 หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณในการทํางาน 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ ตามความรับผิดชอบของหนวยงาน 
เก่ียวกับงานขับรถยนต การตรวจสอบระดับสูงต่ําของรถยนต การตรวจสอบศูนยลอ 
การทดสอบความเร็ว (Speed Tester) การทดสอบระบบเบรก (Brake Tester) 
การตรวจสอบระดับไฟหนา การตรวจสอบน้ํารั่วในหองโดยสาร (Shower Test) 
การวิ่งทดสอบรถยนต (Dynamic Test) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
ข้ันสุดทาย รวมถึงการตรวจสอบความพรอมของการปฏิบัติงาน การรวบรวมผล
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ เพ่ือทําการแจงกับหัวหนางาน 

480 

 3.4 ชางเทคนิคเช่ือมสปอตตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถ ในข้ันตอนการปฏิบัติงาน

สาขาชางเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต การปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานความปลอดภัย การเตรียมความพรอมกอนเริ่มงาน การปฏิบัติงาน
เชื่อมสปอตชิ้นงานไดอยางนอย ๓ กระบวน การผลิตของงานเชื่อมสปอต และ
การบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตน 

400 

  ระดับ 2 หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานเชื่อมสปอต ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการผลิตของงาน
เชื่อมสปอตตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต รวมท้ังสามารถใหการ
สนับสนุนพนักงานระดับ 1 การตรวจสอบความพรอมของการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ และการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

480 
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4. กลุมอุตสาหกรรมอัญมณี   ไดแก  
 4.1 สาขาอาชีพชางเจียระไนพลอย  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอกําหนด

และความปลอดภัยในการทํางาน เจียระไนพลอยแบบหลังเบี้ย (Cabochon) 
เจียระไนขัดเงาหนาราบ  รวมถึงการขัดเพ่ือทําความสะอาดกอนพลอยกอนตั้งน้ํา 

420 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการเจียระไนพลอยตามรูปทรง
พลอยแบบเหลี่ยมมาตรฐาน (Facet Cut) รูปทรงใดรูปทรงหนึ่ง ดังตอไปนี้ รูปกลม 
(Round) หรือรูปไข (Oval) หรือรูปมาคีย (Marquise) หรือรูปหยดน้ํา (Pear) 

550 

 4.2 สาขาอาชีพชางหลอเครื่องประดับ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตามขอกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน ดําเนินการนึ่งเทียนออกจาก 
เบาปูน ถอดตนชอโลหะ ออกจากเบาปูน ทําความสะอาดตนชอโลหะหลังการหลอ 
และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการทําเบาปูน 

420 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานผสมปูน
และเทปูนหลอทําเบาปูนสําหรับงานหลอชิ้นสวนเครื่องประดับดวยเครื่องหลอ
แบบสุญญากาศหรือแบบหลอเหวี่ยง รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องผสมปูน 
แบบสั่นและสุญญากาศ 

550 

 4.3 สาขาอาชีพชางตกแตงเครื่องประดับ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน การตัดติ่ง การลอกผิวหยาบ การวัด
ขนาดดวยเครื่องมือวัด การปรับปรุงรูปทรงชิ้นงานใหไดรูปทรงถูกตองดวยการ
เคาะวงกลม เคาะโคง และการดัดโคงงอ 

420 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานเชื่อม
ประสานชิ้นสวนเครื่องประดับ 2 ชิ้นเขาดวยกัน และการเก็บละเอียดตัวเรือน 

550 

 4.4 สาขาอาชีพชางฝงอัญมณีบนเครื่องประดับ  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตามขอกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน การฝงอัญมณีแบบหนามเตย 
(Prong Setting) การฝงอัญมณีแบบไขปลาสําเร็จรูป (Pave’ Setting)  
การฝงอัญมณีแบบหุม (Bezel Setting) การฝงอัญมณีแบบหุมหัวทาย (Partial 
Bezel Setting) การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณและการลับคมท่ีเหมาะสมกับ
ชิ้นงานท่ีรับผิดชอบ 

420 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานฝงอัญมณี
แบบสอด (Channel Setting) การฝงอัญมณีแบบเหยียบหนา (Gypsy etting/Flush 
Setting) และการเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ และการลับคมท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

550 
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5. กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส   ไดแก  
 5.1 นักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานจัดเตรียม

เอกสารท่ีเก่ียวของในการขนสง พรอมท้ังตรวจความพรอมสภาพรถและพนักงาน
ขับรถกอนการขนสง ประสานงานกับพนักงานขับรถ สามารถปฏิบัติงานท่ีไมซับซอน
และไมมีการเปลี่ยน แปลงตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย มีความรูเบื้องตนและ
ความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานท่ีมีการระบุลักษณะงานท่ีชัดเจน และ
อยูภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปอยางใกลชิด 

415 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถวางแผนการขนสงตามคําสั่งในการสงมอบสินคาและ
เง่ือนไขของลูกคา ติดตามการปฏิบัติงานขนสงและตรวจสอบคาใชจายในการขนสง  
ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนและตองใชความ
ชํานาญมากข้ึน มีความรูและความเขาใจในงานของตนเองเปนอยางดี ปฏิบัติงาน
ท่ีตองใชทักษะฝมือ ท่ีสูงข้ึนภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไป 

500 

 5.2 ผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานขับรถยก

เคลื่อนยายสินคาไดตามใบสั่งงาน รายงานตอผูบังคับบัญชากรณีรถยกเสียหาย 
ใชงานไมไดหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานท่ีไมซับซอน
และไมมีการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย มีความรูเบื้องตนและ
ความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานท่ีมีการระบุลักษณะงานท่ีชัดเจน และ
อยูภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปอยางใกลชิด 

360 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของ
หนวยงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย ปฏิบัติงานยกสินคาโดยใชเทคโนโลยี 
และอุปกรณพิเศษ ดูแลบํารุงรักษารถยกเบื้องตน  สามารถปฏิบัติงานท่ีมีความ
ซับซอนและตองใชความชํานาญมากข้ึน  มีความรูและความเขาใจในงานของตนเอง
เปนอยางดี ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะฝมือท่ีสูงข้ึนภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชา
ในลําดับถัดไป 

430 

 5.3 ผูควบคุมสินคาคงคลัง  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ตรวจนับสินคา

คงคลังในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  สุมตรวจสินคาคงคลัง สามารถปฏิบัติงานท่ีไมซับซอน
และไมมีการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย มีความรูเบื้องตนและ
ความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานท่ีมีการระบุลักษณะงานท่ีชัดเจน และ
อยูภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปอยางใกลชิด 

350 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลสินคาคงคลัง จัดทํารายงานการวิเคราะห
ขอมูลสินคาคงคลัง  วิเคราะหความเคลื่อนไหวสินคาเบื้องตน  และตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลสินคาคงคลังตามรอบบัญชี  สามารถปฏิบัติงานท่ีมีความ
ซับซอนและตองใชความชํานาญมากข้ึน  มีความรูและความเขาใจในงานของ
ตนเองเปนอยางดี ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะฝมือท่ีสูงข้ึนภายใตการดูแลของ
ผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไป 

420 
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 5.4 ผูปฏิบัติการคลังสินคา  
  ระดับ 1 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เขาใจถึง

วิธีการยก จัดเรียงและบรรจุสินคาตามใบสั่งงานดวยวิธีการท่ีถูกตองตามรูปแบบ
ท่ีกําหนด ปฏิบัติงานตรวจนับสินคา อานเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีใช
ในคลังสินคาได สามารถปฏิบัติงานท่ีไมซับซอนและไมมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย  มีความรูเบื้องตนและความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานท่ีมีการระบุลักษณะงานท่ีชัดเจน  และอยูภายใตการดูแลของ
ผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปอยางใกลชิด 

340 

  ระดับ 2 หมายถึง บุคคลท่ีสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผูชวยพนักงานปฏิบัติการ
คลังสินคา  มีความรูและความเขาใจในเอกสารประกอบการตรวจรับสินคา  การ
จัดเก็บ  และการเบิกจาย  สามารถปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนและตองใชความ
ชํานาญมากข้ึน มีความรูและความเขาใจในงานของตนเองเปนอยางดี ปฏิบัติงาน
ท่ีตองใชทักษะฝมือท่ีสูงข้ึนภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไป 

410 

 

หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละสาขาอาชีพ ตามประกาศ
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