ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 6)
ดวยคณะกรรมการคาจางชุดที่ 19 ไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับตามมาตรฐานฝมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ใหกําหนด
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ รวม 12 สาขาอาชีพ โดยใชมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเปนเกณฑวัดคาทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แห งพระราชบั ญ ญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 25๕1
คณะกรรมการคาจาง จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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

-๒(11) สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอย
สามสิบบาท และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยสิบหาบาท
(12) สาขาอาชีพชางขัดเงาแมพิมพ ระดับ 1 เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยแปดสิบบาท
และระดับ 2 เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยหาสิบหาบาท
ขอ 4 เพื่อประโยชนตามขอ 3 (1) ถึง (12) คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง
ขอ 5 นายจางที่ใหลูกจางทํางานในตําแหนงงานหรือลักษณะงานที่ตองใชทักษะฝมือ ความรู
ความสามารถตามมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับ ใด ไมวาจะครอบคลุมมาตรฐานฝมือนั้น ทั้งหมด
หรือสวนหนึ่งสว นใดก็ต าม ใหนายจา งจายคาจางใหแกลูกจางไมนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ในสาขาอาชีพและระดับนั้น
ขอ 6 ภายใตบังคับขอ 5 ลูกจางที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับใด
ไมวากอนหรือหลังประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากประสงคจะใชสิทธิใหยื่นหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพและระดับนั้นแกนายจางโดยเร็ว
เมื่อนายจางไดรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแลว ใหจายคาจางตามอัตราในประกาศนี้ใหแก
ลูกจางนับแตวันที่ไดหนังสือรับรองเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕5๙

(หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ)
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการคาจาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 134 ตอนพิเศษ 26 ง ลงวันที่ 24 มกราคม 2560
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2560 เปนตนไป

คําชี้แจง
ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 6)
ตามที่คณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และ
กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ รวม 12 สาขาอาชีพ เพื่อใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2560 เปนตนไป ดังนั้น เพื่อใหผูเกี่ยวของ
ไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจางจึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน
ดังนี้
1. การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซึ่งเปน
องคกรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และ
ผูแทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน
2. ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจางไดศึกษาและ
พิจารณาขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คือ อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ
ในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่กําหนดไว โดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ ซึ่งในการจัดทํา
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจางไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
เพื่อศึกษาและจัดทํารางอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ รวม 12 สาขาอาชีพ โดยคณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
3. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ หมายถึง อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดขึ้นในแตละ
สาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
4. มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ กลุมอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และกลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ รวม 12 สาขาอาชีพ สรุปไดดังนี้
๔.๑ นิยาม ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
มาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ
ความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา การทดสอบฝมือ ความรู ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหแกผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ผูประกอบกิจการ หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจ
อยางอื่น ทั้งที่เปนนายจางและมิใชนายจางของผูรับการฝก
นายจาง หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ลูกจาง หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
นายทะเบียน หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

- ๒ ๔.๒ คุณสมบัติผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ รายละเอียดเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในแตละสาขาอาชีพ โดยพอจะสรุปในภาพรวมไดดังนี้
(๑) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมต่ํากวา
๑๘ ปบริบูรณนับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ และมีประสบการณการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขา
อาชีพ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ หรือผานการฝกฝมือแรงงานหรือ
ฝกอาชีพในสาขาอาชีพตามที่กําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพและมีประสบการณ
จากการฝกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละ
สาขาอาชีพ หรือเปนผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของ
(๒) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ผูเขารับการทดสอบจะตองมีประสบการณ
การทํางาน หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ 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. การพิจ ารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบ นพื้น ฐานของความเสมอภาค และรับ ฟง
ความคิดเห็นของทุกฝาย ผลการพิจารณาจะนําไปสูขอยุติที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหนายจางสามารถ
ประกอบธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข ซึ่งเมื่อศึกษาและพิจารณาขอมูล ตามหลักเกณฑ
จะเห็นไดวาแตละสาขาอาชีพมีมาตรฐานฝมือที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนการเหมาะสมที่จะกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือที่แตกตางกันตามมาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพและในแตละระดับนั้น ๆ
๖. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางที่จาง
ลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย นายจางซึ่งจางลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไร
ในทางเศรษฐกิจ นายจางที่จางลูกจางในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล นายจางที่ตกลงจางผูรับงาน
ไปทําที่บาน นายจางที่จางลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางทํางานตลอดป หรือมิไดใหลูกจางทํางาน
ในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม๑ ดังกลาว
งานเกษตรกรรม ไดแก
งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก เชน การทํานา ทําไร ทําสวน การปลูกพืช การเพาะพันธุ
การตัด เก็บเกี่ยวพืชผล การทํานุบํารุงดินเพื่องานเพาะปลูก
งานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว เชน การเพาะเลี้ยงสัตว การขยายพันธุสัตว การจับสัตว
การเก็บบรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสัตว
งานที่เกี่ยวกับการปาไม เชน การตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด
ชักลากไมในปา การทําสวนปา การเก็บหาของปา
งานที่เกี่ยวกับการทํานาเกลือสมุทร หมายถึง การใหไดมาซึ่งเกลือโดยการนําน้ําเค็มเขานา
หรือพื้นที่ราบ ซึ่งทําเปนคันกั้นน้ําเปนแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเปนเกลือ
งานที่เกี่ยวกับการประมงที่มิใชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ การขยายพันธุ การเลี้ยง
จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆา หรือเก็บสัตวน้ํา รวมถึงการเตรียมและการซอมบํารุงเครื่องมือทําการประมงดวย
๗. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือนี้มุงที่จะคุมครองลูกจางที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติในแตละสาขาอาชีพและแตละระดับ ใหไดรับคาจางที่เหมาะสมและเปนธรรม
0

๑

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

- ๓ ๘. นายจางที่จางลูกจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ใหจายคาจางไมนอยกวา
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่กําหนด ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สําหรับนายจาง
รายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทากับหรือสูงกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายคาจางตามมาตรฐานฝมือแลว สวนนายจางรายใดที่ยังจายนอยกวาคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ใหปรับคาจางใหไมนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
สรุปมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถที่สําคัญ)
และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ รวม 12 สาขาอาชีพ
หนวย : บาท/วัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถ)
1. กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ ไดแก
1.1 สาขาอาชีพชางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการอานแบบและ
เขียนแบบภาพ 2 มิติ การฉายภาพแบบมาตรฐานยุโรป และการฉายภาพ
แบบมาตรฐานอเมริกา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ (CAD)
และโดยใชเครื่องมือเขียนแบบ
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการอานแบบและ
เขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสั่งงานเปนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ (CAD) กําหนดความคลาดเคลื่อน
ทางเรขาคณิต (Geometrical Tolerance) และเขียนแบบภาพแผนคลี่
รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน
1.2 สาขาอาชีพชางเชื่อมทิกสําหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการใชเครื่องเชื่อม
ทิก (TIG) เชื่อมประสานโลหะจําพวกเหล็กกลาคารบอน และสเตนเลสที่
เปนแผน เปนรูปพรรณ สําหรับงานโครงสราง เปนชิ้นสวนเครื่องจักรกล
และเปนทอ หรือชิ้นสวนผิวโคง โดยการเชื่อมตอตัวที และการเชื่อมตอชน
ดวยทาราบ และทาเชื่อมระดับ โดยมีความหนาของชิ้นงานเชื่อมตั้งแต
1.5 มิลลิเมตรขึ้นไป และตรวจสอบหาขอบกพรองหลังการเชื่อมดวย
สายตา
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการใชเครื่องเชื่อม
ทิก (TIG) เชื่อมประสานโลหะจําพวกเหล็กกลาคารบอน สเตนเลสที่เปน
แผน เปนรูปพรรณ สําหรับงานโครงสราง เปนชิ้นสวนเครื่องจักรกล และ
เปนทอ หรือชิ้นสวนผิวโคง โดยการเชื่อมตอตัวทีดวยทาตั้ง ทาเหนือศีรษะ
และตอแผนกับทอดวยทาตั้ง โดยการเชื่อมตอชนดวยทาตั้ง ความหนา
ของชิ้นงานเชื่อมตั้งแต 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป สามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม และตรวจสอบรอยเชื่อมแบบใชสารแทรกซึม

อัตราคาจางฯ
ไมนอยกวา
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- ๔ หนวย : บาท/วัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
อัตราคาจางฯ
(ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถ)
ไมนอยกวา
1.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบสงกําลัง
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการซอมบํารุง และตรวจสภาพ
ระบบสงกําลังเบื้องตน ตามคูมือการใชงาน/การซอมบํารุง สามารถเปลี่ยน-ถาย
450
สารหลอลื่นตามกําหนด ตลอดจนการใชเครื่องมือชาง เครื่องมือกล เครื่องมือวัด
พื้นฐานสําหรับการบํารุงรักษาระบบสงกําลัง โดยอยูภายใตคําแนะนําของหัวหนางาน
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการอานแบบ และประกอบ
540
ติดตั้ง อุปกรณ ระบบสงกําลัง ตรวจสอบความบกพรองของชิ้นสวน ทดสอบระบบ
สงกําลังหลังติดตั้งระบบสงกําลังใหตรงตามแบบประกอบ และแบบติดตั้ง
1.4 สาขาอาชีพชางเทคนิคระบบไฮโดรลิก
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการใชงานระบบไฮโดรลิก
เบื้องตน สามารถตรวจสอบหาขอบกพรองจากการใชงานปกติ สามารถถอด/
เปลี่ยนชิ้นสวนและประกอบคืนได สามารถใชเครื่องมือและบํารุงรักษาเครื่องมือ
460
ไดอยางถูกตอง สามารถทดลองการทํางานของระบบเบื้องตนไดอยางปลอดภัย
และจัดทําบันทึกการซอมบํารุง
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะ และความสามารถในการติดตั้งระบบไฮโดรลิก
สามารถอานสัญลักษณตามมาตรฐาน DIN ISO 1219 และวงจรในระบบไฮโดรลิก
การเลือกอุปกรณตาง ๆ ในการประกอบ วางแผนจัดลําดับการติดตั้ง การติดตั้ง
550
ระบบไฮโดรลิก การเชื่อมตอระบบไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยตอการใชงาน
สามารถทดสอบระบบการทํางานหลังการติดตั้งไดอยางปลอดภัย และสามารถ
จัดทําบันทึกการประกอบติดตั้ง
2. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น ไดแก
2.1 สาขาอาชีพชางเชื่อมระบบทอในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการทํางานตามขอกําหนด
และความปลอดภัยในการทํางาน ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณและชิ้นงานในการ 400
เชื่อมและเชื่อมชิ้นงานแบบไมใชฟลั๊กซ
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการเชื่อมแบบใชฟลั๊กซ
กับวัสดุตางชนิด การเชื่อมที่มีความซับซอน และถอด - ประกอบ เพื่อแกไข 485
ชิ้นงานที่ผานการเชื่อม
2.2 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ
ระดับ 1 หมายถึง บุ คคลที่มีความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน เตรียมอุปกรณ และเครื่องมือกอน
385
การติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ รวมถึงมีความสามารถในการ ลางยอย และลางใหญ
เครื่องปรับอากาศ
ระดับ 2 หมายถึ ง บุ คคลที่ มีความรู ทักษะและความสามารถในการซอมและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศตามคูมือบริการ รวมถึงการตรวจสอบและทดสอบหลังการ
470
ลางยอยและลางใหญ

- ๕ หนวย : บาท/วัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
อัตราคาจางฯ
(ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถ)
ไมนอยกวา
2.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคหองเย็นขนาดเล็ก
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติตามขอกําหนด
และความปลอดภัยในการทํางาน การจัดเตรียมและจัดเก็บเครื่องมือวัสดุอุปกรณ 385
และการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาของเครื่องทําความเย็นขนาดเล็ก
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู ทักษะและความสามารถในการติดตั้งซอมเครื่องทํา
ความเย็นขนาดเล็ก (โดยไมเปดระบบสารทําความเย็น) และงานปรับตั้งอุปกรณ
470
การทํางานของเครื่องทําความเย็นขนาดเล็ก
2.4 สาขาอาชีพพนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และความปลอดภัยในการทํางาน ตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องจักรกอนการปฏิบัติงาน
ประกอบเครื่องปรับอากาศในสายการประกอบไดไมนอยกวา 5 ขั้นตอน ไดแก
การประกอบคอยล การประกอบมอเตอรพัดลม การประกอบ E-Box การดูด
น้ํายากลับ (Recovery) การประกอบแฟรนัท การประกอบฟรอนเพลท การติด
เนมเพลท การถอดหัวคอปเปอร การจัดเตรียมคูมือและสวนประกอบอื่นๆ การ
370
ประกอบโฟม การประกอบกลอง การติดปายชื่อรุน (Label) การประกอบ
คอมเพรสเซอร การดัดคอยล (L - Bend) การประกอบสต็อปวาลว การแวคคั่ม
การประกอบทอทองแดง การประกอบตะแกรง การติดฟุตตี้ การประกอบซาวดพรูฟ
การประกอบขาตั้งมอเตอร การประกอบใบพัดลม การประกอบฝาครอบดานบน
(Top Plate) การรัดสายพีพีแบนด การเชื่อมทอ การทดสอบรอยรั่ว การทดสอบ
Hi - Volt และการทดสอบการทํางาน
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองเบื้องตนจากการประกอบเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ
ที่ประกอบเสร็จ และประกอบเครื่องปรับอากาศในสายการประกอบไดมากกวา
10 ขั้นตอน ไดแก การประกอบคอยล การประกอบมอเตอรพัดลม การประกอบ
E - Box การดูดน้ํายากลับ (Recovery) การประกอบแฟรนัท การประกอบ
ฟรอนเพลท การติดเนมเพลท การถอดหัวคอปเปอร การจัดเตรียมคูมือและ
455
สวนประกอบอื่นๆ การประกอบโฟม การประกอบกลอง การติดปายชื่อรุน (Label)
การประกอบคอมเพรสเซอร การดัดคอยล (L - Bend) การประกอบสต็อปวาลว
การแวคคั่ม การประกอบทอทองแดง การประกอบตะแกรง การติดฟุตตี้ การประกอบ
ซาวดพรูฟ การประกอบขาตั้งมอเตอร การประกอบใบพัดลม การประกอบฝาครอบ
ดานบน (Top Plate) การรัดสายพีพีแบนด การเชื่อมทอ การทดสอบรอยรั่ว
การทดสอบ Hi - Volt และการทดสอบการทํางาน

- ๖ หนวย : บาท/วัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
อัตราคาจางฯ
(ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถ)
ไมนอยกวา
3. กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ ไดแก
3.1 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ
ระดับ 1 หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในหลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งกั ด
อัตโนมัติ ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน สามารถจับยึด และตั้งศูนย
ชิ้นงานบนเครื่องกัดอัตโนมัติ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานกัด และตรวจสอบ
450
สภาพความผิดปกติ ขณะทํางานรวมถึงสามารถตรวจสอบขนาดชิ้นงานตามแบบ
ตลอดจนดูแลและบํารุงรักษาเครื่องกัดอัตโนมัติและเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรูและความสามารถในการสรางโปรแกรมเอ็นซี เพื่อกัด
ชิ้นงานจากระบบควบคุมของเครื่องกัดอัตโนมัติ สามารถกําหนดขั้นตอนการผลิต
ชิ้นงาน กําหนดเครื่องมือตัด และเงื่อนไขในการกัด สามารถกําหนดและสอบทาน
540
ในการบํารุงรักษาเครื่องกัดอัตโนมัติ และเครื่องมือวัด รวมถึงการเก็บรวบรวม
ขอมูลปญหาระหวางการผลิต
3.2 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรูและความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องอีดีเอ็ม รวมถึง
ปฏิ บั ติตามกฎความปลอดภัย ในการทํางาน สามารถเตรีย มงาน ควบคุ มการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบสภาพความผิดปกติขณะทํางาน สามารถตรวจสอบ
430
ขนาดชิ้นงานและผิวชิ้นงานอีดีเอ็ม ตลอดจนดูแลและบํารุงรักษาเครื่องอีดีเอ็ม
และเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพพรอมใชงานลักษณะงานที่ชัดเจน และอยูภายใต
การดูแลของผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปอยางใกลชิด
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรูและความสามารถในการวางแผนการใชวัสดุและวางแผน
การทําอิเล็กโทรด รวมถึงการกําหนดจํานวนอิเล็กโทรดไดอยางเหมาะสม สามารถ
515
กําหนดเงื่อนไขและปรับคาพารามิเตอรที่เหมาะสม เพื่อใหเครื่องอีดีเอ็มทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถกําหนด และสอบทานการบํารุงรักษา
เครื่องอีดีเอ็มและเครื่องมือวัด
3.3 สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องไวรคทั อีดีเอ็ม
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรูและความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน สามารถจับยึดและตั้งระนาบชิ้นงานรวมถึง
ตั้งศูนยงานและลวดไดอยางถูกตอง สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ 430
สภาพความผิดปกติขณะทํางาน สามารถตรวจสอบขนาดชิ้นงานตามแบบ ตลอดจน
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องไวรคัทอีดีเอ็มและเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรูและความสามารถในการสรางโปรแกรมเอ็นซีเพื่อตัดชิ้นงาน
จากระบบควบคุ มของเครื่ องไวรคัทอีดีเอ็ม สามารถกําหนดขั้น ตอนการผลิต
ชิ้นงานกําหนดลวด และเงื่อนไขในการตัด สามารถกําหนดและสอบทานในการ 515
บํารุงรักษาเครื่องไวรคัทอีดีเอ็มและเครื่องมือวัด รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหาระหวางการผลิต

- ๗ หนวย : บาท/วัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
อัตราคาจางฯ
(ความรู ทักษะฝมือ และความสามารถ)
ไมนอยกวา
3.4 สาขาอาชีพชางขัดเงาแมพิมพ
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีความรูและทักษะพื้นฐานในการขัดเงาแมพิมพระดับผิวเรียบ (ผิวที่
มีความเรียบผิวเฉลี่ย 2.15 - 0.90 µm Ra) โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ในการทํางาน สามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการขัดผิว ดําเนินการขัดผิว
380
เพื่ อลบรอยที่ เ กิดจากกระบวนการตัดเฉือนดวยเครื่องจักรใหมีร ะดับผิว เรีย บ
สามารถตรวจสอบความเรียบของผิวขัดดวยสายตาและแผนเทียบผิวตลอดจน
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณในการขัดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่มีความรูและทักษะพื้นฐานในการขัดเงาแมพิมพระดับผิวละเอียด
(ผิวที่มีความเรียบผิวเฉลี่ย 0.50 - 0.30 µm Ra) สามารถเตรียมเครื่องมือและ
455
อุปกรณในการขัดผิว ดําเนินการขัดผิว รวมถึงสามารถประยุกตใชเครื่องมือที่
ขับดวยมอเตอรไฟฟา (ตะไบไฟฟา) หัวหมุนที่มีแรงบิด (หัวกรอ) และคลื่นไฟฟา
ความถี่สูง เพื่อชวยในการขัดผิวได
หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละสาขาอาชีพ ตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ที่เว็บไซตของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน http://www.dsd.go.th
หรือที่ http://www.dsd.go.th/standard หรือสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กลุมงาน
กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๗
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 6) ดังกลาวโดยทั่วกัน
กระทรวงแรงงาน
17 พฤศจิกายน ๒๕๕9

