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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม โดยความเห็นชอบของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ส าขาอาชี พ พนั ก งานผสมเครื่ อ งดื่ ม หมายถึ ง พนั ก งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมายใหเตรียมและผสมเครื่องดื่มใหกับผูใชบริการหรือลูกคา ในสาขาบริการธุรกิจหรือเครื่องดื่ม
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม แบงออกเปน
๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ ผูชวยบาร (Bar Helper) หมายถึง พนักงานที่เปนผูชว ยงานในบาร
โดยยังไมมีหนาที่ผสมเครื่องดื่มหรือเสิรฟเครื่องดื่ม
๒.๒ ระดับ ๒ พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) หมายถึง พนักงานที่มีหนาที่
เตรียมและผสมเครื่องดื่มขึ้นอยูกับมาตรฐานและเทคนิคตาง ๆ
๒.๓ ระดับ ๓ หัวหนาบาร (Bar Supervisor/Captain) หมายถึง หัวหนาผูควบคุมดูแล
พนักงานผสมเครื่องดื่ม โดยมีหนาที่ประสานกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเตรียม และการผสม
เครื่องดื่มตามที่กําหนด
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ มีความรูพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษ (BASIC ENGLISH USAGE)
๓.๑.๒ เครื่ อ งมื อ ของใช แ ละของใช สิ้ น เปลื อ งในบาร (BAR TOOLS,
EQUIPMENT AND SUPPLIES)
(๑) อุป กรณ เครื่ อ งมือ ของใช แ ละของใช สิ้ น เปลื องโดยทั่ ว ไป
ชนิดตาง ๆ และการใชงาน (Uses and specification of common bar equipments, tools and Supplies)
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(๒) เครื่องใชประเภทภาชนะและของใชสิ้นเปลือง (Property of
wares and supplies)
๓.๑.๓ การดําเนินงานบาร (BAR OPERATION)
(๑) ขอบเขตของการดําเนินงานบาร (Scope of bar operation)
(๒) ประเภทของการดําเนินงานบาร (Types of bar operation)
(๓) ความสัมพันธระหวางการดําเนินงานบารกับสถานประกอบการ
(Relationship of bar operation to the establishment)
๓.๑.๔ การจัดบาร (BAR SET - UP)
(๑) ขบวนการเปดและปดบาร (Bar opening/closing procedure)
(๒) การเตรียมและจัดเครื่องดื่ม ที่แตกตางกัน (Preparation and
setting up of different beverages)
(๓) การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช (Preparation of equipment)
(๔) การเตรียมเครื่องประดับตกแตง (Preparation of garnishes)
(๕) ของใชสิ้นเปลืองสําหรับลูกคา (Guest supplies)
(๖) การเตรียมความพรอม (Mise-en-place)
๓.๑.๕ คณิตศาสตรและขบวนการควบคุม (MATHEMATICS AND CONTROL
PROCEDURE)
(๑) หลักการบวก ลบ คูณ และหาร (Addition, subtraction, multiplication
and division)
(๒) การคิดเปนรอยละ (Percentage)
(๓) อัตราสวน/สัดสวน และปริม าตร (Ratios/proportions and
volumes)
(๔) พัสดุคงคลัง (Par stock)
๓.๑.๖ การจัดการดานความปลอดภัย (SAFETY PRACTICES)
(๑) การปฏิบัติการดานความปลอดภัยทั่วไป (Common safety
practices)
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(๒) การควบคุมและปองกันอัคคีภัย (Fire control and prevention)
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตน (First-aid treatment)
(๔) การจับถือเครื่องมือของใชและของใชสิ้นเปลือง (Handing of
equipment and supplies)
๓.๑.๗ การพัฒนาบุคลิกภาพ (PERSONALITY DEVELOPMENT)
(๑) การแตงกายและการรักษาความสะอาด (Personal grooming
and hygiene)
(๒) ความสัมพันธกันในการทํางาน (Working relationship)
(๓) จรรยาบรรณและมารยาท (Etiquettes and gestures)
๓.๑.๘ ขบวนการดําเนิน งานของโรงแรมและภัตตาคาร (HOTEL AND
RESTAURANT OPERATIONAL PROCEDURES)
(๑) ผั ง โครงสร า งขององค ก รของโรงแรมและภั ต ตาคาร
(Organization structure in hotels and restaurants)
(๒) กฎระเบียบและขอปฏิบัติของพนักงาน (Personnel rules and
regulations)
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ มีความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ (BASIC ENGLISH USAGE)
๓.๒.๒ การสํารวจตรวจตราความปลอดภัยและสุขอนามัย (OBSERVING
SAFETY AND SANITATION PRACTICES)
(๑) การจับถือเครื่องมือของใช (Handling tools and equipent)
(๒) การใชเครื่องชวยปองกัน (Using protective devices)
(๓) การป อ งกั น อั ค คี ภั ย และการควบคุ ม (Implementing fire
prevention and control)
(๔) ขบวนการบํารุงรักษาบาร (Perfoming bar maintenance procedures)
๓.๒.๓ การจัดบาร (SETTING UP BAR)
(๑) การเตรียมจัดหาน้ําแข็ง (Preparing ice supply)
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(๒) การนําเบียรแชเย็น (Chilling beer)
(๓) การจัดบาร (Setting up bar display)
(๔) การเตรี ย มเครื่ องดื่ ม ที่มี แ อลกอฮอล แ ละที่ ไ ม มีแ อลกอฮอล
(Preparing alcoholic and non-alcoholic beverage)
(๕) การเตรียมอุปกรณเครื่องมือของใชใ นบาร (Preparing bar
equipment /tools)
(๖) การเตรียมเครื่องประดับตกแตง (Preparing garnishes)
(๗) การเตรียมเครื่องแกว (Preparing glass supply)
(๘) การติดตั้งเบียรสดและเครื่อ งทํา น้ํา โซดา (Installing draft
beer/soda dispenser)
(๙) การเตรียมเครื่องใชสอยสําหรับลูกคา (Preparing bar supply)
๓.๒.๔ การทําความสะอาดบริเวณบาร (CLEANING THE BAR AREA)
(๑) การทําความสะอาดเคานเตอรบาร (Cleaning bar counter area)
(๒) การทําความสะอาดบริเวณพื้นบาร (Cleaning bar floor area)
(๓) การทําความสะอาดอางลางแกว (Cleaning sink)
(๔) การทําความสะอาดตู ชั้นเก็บของ (Cleaning cabinet)
(๕) การทําความสะอาดหองเก็บของ (Cleaning stock room)
(๖) การทิ้งขวดและภาชนะที่ใ ชหมดแลว (Disposing of empty
bottles and containers)
๓.๒.๕ การทําความสะอาดเครื่องมือและของใชในบาร (CLEANING BAR
TOOLS AND EQUIPMENTS)
(๑) การทําความสะอาดเครื่องมือบาร (Cleaning bar tools)
(๒) การลางและเช็ดแกว (Washing/drying glasses)
(๓) การลางและเช็ดที่เขยา (Washing/drying shaker)
(๔) การลางและเช็ดเครื่องปนน้ําผลไม (Washing/drying blander)
(๕) การทําความสะอาดถังใสน้ําแข็ง (Cleaning ice bucket)
(๖) การทําความสะอาดถังเก็บน้ําแข็ง (Cleaning ice bin)
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(๗) การทําความสะอาดตูแชเย็น (Cleaning chiller)
(๘) การทําความสะอาดเครื่องลางแกว (Cleaning glass washer)
(๙) การทําความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ (Cleaning ash tray)
๓.๒.๖ การปดบาร (CLOSING BAR)
(๑) การเก็บรวบรวมเครื่องมือของใชในบาร (Keeping bar tools
and equipment)
(๒) การเก็บของตกแตง (Keeping bar display)
(๓) การเก็บของเหลือใช (Keeping and saving left over)
(๔) การป ด การใช เ บีย ร ส ดและเครื่ อ งทํ า น้ํ า โซดา (Untappping
draft beer/soda dispenser)
(๕) การปดไฟในบาร (Turning off the lights in the bar)
(๖) การสงคืนลูกกุญแจ (Returning keys)
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ มีค วามรู ภาษาอั ง กฤษสํา หรับ การเปน บาร เ ทนเดอร (ENGLISH
FOR BARTENDER)
๓.๔.๒ ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (PRODUCT KNOWLEDGE)
(๑) การจําแนกประเภทของเครื่องดื่มและไวน (Beverage and
wine classification)
(๒) ประเทศและแหลงที่มาของไวน (Wines : country of origin
and vintage)
(๓) ความเหมาะสมระหวางอาหารและไวน (Food and wine
combination)
(๔) คําจํากัดความของบาร (Bar terminology)
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๓.๔.๓ การเก็บรักษาเครื่องดื่มไวน (BEVERAGE AND WINE STORAGE)
(๑) ความรู พื้ น ฐานในการเก็ บ รั ก ษาไวน อ ย า งถู ก ต อ ง (Basic
Knowledge of proper storage of beverages and wines)
(๒) วิธีการตรวจนับในสโตรขั้นพื้นฐาน (Basic inventory methods in
storage)
๓.๔.๔ การผสมเครื่องดื่ม (MIXED DRINKS)
(๑) วิธีการและขบวนการผสมเครื่องดื่ม (Methods and procedures of
mixing drinks)
(๒) สูตรเครื่องดื่มมาตรฐาน (Standard drink recipes)
(๓) เครื่องประดับตกแตงประเภทตาง ๆ (Different garnishes)
๓.๔.๕ การบริการเครื่องดื่มและไวนช นิดพื้น ฐาน (BEVERAGE AND
BASIC WINE SERVICE)
(๑) ขบวนการการบริการขั้นพื้นฐาน (Basic service procedure)
(๒) การเปดและการเสิรฟไวน (Opening and serving wines)
(๓) ขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในการบริการเครื่องดื่ม (Do’s
and dont’s in beverage service)
๓.๔.๖ การจัดการสตอกในบาร (BAR STOCK MAINTENANCE)
(๑) การเตรี ย มการตรวจนั บ สต อ กเครื่ อ งดื่ ม (Preparation of
inventory of beverage stock)
(๒) การเตรียมการเบิกเครื่องดื่ม (Preparation of beverage requisition)
(๓) การเตรียมการเบิกเครื่อ งใชประกอบตาง ๆ (Preparation of
groceries requisition)
(๔) การเตรียมการเบิกวัสดุที่เนาเสียได (Preparation of perishable
materials requisition)
(๕) การเตรียมการเบิกของจากสโตรทั่วไป (Preparation of general
store requisition)
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(๖) การเตรียมการเบิกเครื่องมือของใชในบาร (Preparation of bar
tools and equipment requisition)
(๗) การรับของที่เบิกมายังบาร (Obtaining bar requisition)
(๘) การเตรียมแบบฟอรม การถายโอนสิ่งของระหวางบารตอบาร
(Preparation of interbar transfer form)
(๙) การตรวจนับเครื่องมือ ของใชใ นบาร (Inventory of bar
tools and equipment)
(๑๐) การสรุปยอดขายประจําวัน (Preparing daily sell summary)
๓.๔.๗ การขายเครื่องดื่ม (BEVERAGE MERCHANDISING)
(๑) การแยกแยะสินคาที่จะขาย (Identification of merchandising
materials)
(๒) การแยกแยะเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับโอกาส (Identification of
drinks in particular circumstances)
(๓) เทคนิคการขายโดยการแนะนํา (Suggestive selling techniques)
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ การใชภาษาอังกฤษ (ENGLISH FOR BARTENDER)
๓.๕.๒ การผสมเครื่องดื่ม (MIXING DRINKS)
(๑) การผสมเครื่องดื่มประเภทไฮบอล (Mixing high ball drinks)
(๒) การผสมเครื่องดื่มประเภทลองดริ๊งค (Mixing long or tall drinks)
(๓) การผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล (Mixing cocktails)
(๔) การผสมกาแฟพิเศษ (Mixing liquefied coffee)
(๕) การผสมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล (Mixing non-alocoholic
cocktails)
๓.๕.๓ การเสิรฟที่เคานเตอรบาร (SERVING BAR COUNTER)
(๑) การเสิรฟเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล (Serving non alcoholic drinks)
(๒) การเสิรฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (Serving alcoholic drinks)
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๓.๕.๔ การติดตามการจายคาเครื่องดื่ม (ENSURING ACCOUNTABILITY OF
DRINKS BEING DISPENSED)
(๑) การตรวจเช็คใบสั่งงาน (Checking event order)
(๒) การเตรียมใบสั่ง (Preparing order slip)
(๓) การรับการจายเงินจากลูกคาที่เคานเตอร (Collecting payment
from counter customer)
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขต ความรูความเขาใจ ในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความรูในภาษาอังกฤษสําหรับหัวหนาบาร (ADVANCED ENGLISH
FOR BAR SUPERVISOR)
๓.๗.๒ การสื่อสารและการจัดการงานเอกสาร (COMMUNICATION AND
RECORED-KEEPING)
(๑) การออกคําสั่งโดยวาจา และการเขียน (Oral and written
instructions)
(๒) การสื่อสารโดยวาจา (Verbal communication)
(๓) การจัดการกับการตําหนิของลูกคา (Handling complaints)
(๔) ภาพและแผนภูมิ (Signs and charts)
(๕) การรายงานของเสีย (Reporting of spoilage)
(๖) การรายงานการแตกหักและสูญหาย (Reporting of breakages
and loss)
(๗) การแจงการซอมบํารุง (Service request maintenance)
๓.๗.๓ การคิดคนสูตรเครื่องดื่มใหม ๆ (CREATE NEW DRINKS)
(๑) การคํานวณตน ทุน และราคาขาย (Cost and selling price
calculation)
(๒) การนําประชุมพนักงาน (Conduct briefing)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๓

(๓) การจัดตารางการทํางานของพนักงาน (Plan staff working
schedule)
(๔) การสงเสริมการขาย (Sale promotion)
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ การใชภาษาอังกฤษสําหรับหัวหนาบาร (ADVANCED ENGLISH
FOR BAR SUPERVISOR)
๓.๘.๒ การสื่ อ สารและการจั ด การงานเอกสาร (COMMUNICATION
AND RECORD-KEEPING)
(๑) การออกคําสั่งโดยวาจา และการเขียน (Following oral and
written instructions)
(๒) การสื่อสารโดยวาจา (Verbal communication)
(๓) การจัดการกับการตําหนิของลูกคา (Handling complaints)
(๔) ภาพและแผนภูมิ (Signs and charts)
(๕) การรายงานของเสีย (Reporting of spoilage)
(๖) การรายงานการแตกหักและสูญหาย (Reporting of breakages
and loss)
(๗) การแจงการซอมบํารุง (Service request maintenance)
๓.๘.๓ การคิดคนสูตรเครื่องดื่มใหม (CREATE NEW DRINKS)
๓.๘.๔ การคํานวณตนทุนและราคาขาย (COST AND SELLING PRICE
CALCULATION)
๓.๘.๕ การนําประชุมพนักงาน (CONDUCT BRIEFING)
๓.๘.๖ การจัดตารางการทํางานของพนักงาน (PLAN STAFF WORKING
SCHEDULE)
๓.๘.๗ การสงเสริมการขาย (SALE PROMOTION)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๓

๓.๙ ทั ศ นคติ ประกอบด ว ย แนวความคิ ด ในการวิ เ คราะห ก ารวางแผน
และการแกไขปญหาในปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

