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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 39 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้ง
คอนกรีตมวลเบา ระดับ ๑
๑.๑ ผู้เข้ ารับ การทดสอบต้ อ งมี อายุ ไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บ ริบู รณ์ นั บ ถึ งวัน เข้ ารับ
การทดสอบ และ
๑.๒ มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขา
อาชี พ ช่ างก่ อ สร้าง สาขาช่ างก่ อ และติ ด ตั้ งคอนกรีต มวลเบา ไม่ น้ อ ยกว่า 1 ปี จากหั วหน้ างาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทางาน หรือ
๑.๓ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อ
และติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงาน
ในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ
๑.๔ เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า ง สาขาช่ า งก่ อ
และติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ ๒
๒.๑ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานหรื อ ประกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ สาขาอาชี พ
ช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ หรือ
๒.๒ ได้คะแนนรวมในการทดสอบ ระดับ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบ หรือ
2.3 ในกรณี ผู้ เข้ า รั บ การทดสอบได้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ข อบเขตงานในมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่ งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่ อและติด ตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 2
และไม่มีห นังสือรับรองว่าเป็น ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ผู้เข้ารับ
การทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๑9 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และจัดทาเอกสารผลงานดีเด่น
ที่ผ่านมา ซึ่งมีขอบเขตงานตามข้อ กาหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
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สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 2 จานวน 2 ผลงาน โดยมีหัวหน้างาน หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับผลงานดีเด่นให้การรับรอง เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบอาชีพ ตามแบบ
แนบท้ายประกาศ
(2) ชื่อโครงการ สถานที่ตั้งโครงการ
(3) ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดาเนินการ
(5) รายละเอี ยดของงานที่ รับ ผิ ด ชอบโดยตรงที่ ส อดคล้ องกับ ข้อ กาหนด
ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2
(6) แบบรูปและข้อกาหนดของงาน (Drawing and Specification)
(7) ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลงานพร้อมคาอธิบาย
(8) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข
(9) ชื่อ-สกุลและสถานที่ติดต่อ ผู้รับรองผลงานดีเด่น
ข้อ ๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้ง
คอนกรีตมวลเบา ระดับ ๓
๓.๑ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานหรื อ ประกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ สาขาอาชี พ
ช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ หรือ
๓.๒ ได้คะแนนรวมในการทดสอบ ระดับ ๒ ไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบ หรือ
3.3 ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบได้ปฏิบัติงานที่มีขอบเขตงานในมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า ง สาขาช่ า งก่ อ และติ ด ตั้ ง คอนกรี ต มวลเบา ระดั บ 3
และไม่มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 และระดับ 2
ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และจัดทาเอกสาร
ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา ซึ่งมีขอบเขตงานตามข้อกาหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 3 จานวน 2 ผลงาน โดยมีหัวหน้างาน
หรือบุค คลที่ เกี่ยวข้องกับ ผลงานดี เด่น ให้ การรับ รองเพื่ อประกอบการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้ว ย
รายละเอียด ดังนี้
(1) บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบอาชีพ ตามแบบ
แนบท้ายประกาศ
(2) ชื่อโครงการ สถานที่ตั้งโครงการ
(3) ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดาเนินการ
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(5) รายละเอี ยดของงานที่ รับ ผิ ด ชอบโดยตรงที่ ส อดคล้ องกับ ข้อ กาหนด
ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2
(6) แบบรูปและข้อกาหนดของงาน (Drawing and Specification)
(7) ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลงานพร้อมคาอธิบาย
(8) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข
(9) ชื่อ-สกุลและสถานที่ติดต่อ ผู้รับรองผลงานดีเด่น
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1
บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบอาชีพ
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ ........
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