




คําชี้แจง 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 

เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
     

 
ตามท่ีคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  

ลงวันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔  เพ่ือกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล  
กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ  และกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  รวม  ๑๑  สาขาอาชีพ  
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๙๐  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้อง
ได้มีความเข้าใจเก่ียวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  คณะกรรมการค่าจ้างจึงขอชี้แจงให้ทราบท่ัวกัน  ดังนี้ 

๑. การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการค่าจ้าง  
ซ่ึงเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  ฝ่ายละ  ๕  คนเท่ากัน 

๒. ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษา
และพิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คือ  อัตราค่าจ้างท่ีลูกจ้าง
ได้รับในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือท่ีกําหนดไว้  โดยวัดค่าทักษะฝีมือ  ความรู้  และความสามารถ    
ซ่ึงในการจัดทําอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ เพ่ือศึกษาและจัดทําร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  รวม  ๑๑  สาขาอาชีพ            
โดยคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบ  เม่ือวันท่ี  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   

๓. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  หมายถึง  อัตราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างกําหนดข้ึน
ในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ  ตามมาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

๔. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล   กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ   
และกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์  รวม  ๑๑  สาขาอาชีพ  สรุปได้ดังนี้ 
 ๔.๑ นิยาม  ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
  มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า ข้อกําหนดทางวิชาการท่ีใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ
ฝีมือ ความรู้  ความสามารถ  และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า การทดสอบฝีมือ ความรู้ 
ความสามารถ   และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า ผู้ทําหน้าท่ีทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  ผู้ประกอบกิจการ  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  
หรือธุรกิจอย่างอ่ืน  ท้ังท่ีเป็นนายจ้างและมิใช่นายจ้างของผู้รับการฝึก 
  นายจ้าง  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
  ลูกจ้าง  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
  นายทะเบียน  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
  อธิบดี  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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 ๔.๒ คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  รายละเอียดเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ  โดยพอจะสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 
  (๑) มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 
๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และมีประสบการณ์การทํางานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับสาขา
อาชีพตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ หรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึก
อาชีพในสาขาอาชีพตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาช ีพและมี
ประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ หรือเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
  (๒) มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒  ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมี
ประสบการณ์การทํางาน หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ  ๒  ปี  ในบางสาขาอาชีพ  
นับต้ังแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  ๑  หรือได้คะแนนรวมในการทดสอบ
ระดับ  ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอระยะเวลา  ๑  ปี 
  (๓) มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ ๓  ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมี
ประสบการณ์การทํางาน หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ  ๒  ปี  ในบางสาขาอาชีพ  
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ หรือได้คะแนนรวมในการทดสอบ
ระดับ ๒  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที  โดยไม่ต้องรอระยะเวลา  ๑  ปี 
 ๔.๓ การทดสอบ  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในแต่ละสาขาอาชีพ   

๕. การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค  และรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกฝ่าย  ผลการพิจารณาจะนําไปสู่ข้อยุติท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย  เพ่ือให้นายจ้าง
สามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้  ลูกจ้างสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข  ซ่ึงเม่ือศึกษาและพิจารณาข้อมูล        
ตามหลักเกณฑ์จะเห็นได้ว่าแต่ละสาขาอาชีพมีมาตรฐานฝีมือท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้น  จึงเป็นการเหมาะสมท่ีจะกําหนด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือท่ีแตกต่างกันตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพนั้น ๆ 

๖. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
นายจ้างท่ีจ้างลูกจ้างทํางานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  นายจ้างซ่ึงจ้างลูกจ้างทํางาน 
ท่ีมิได้แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ  นายจ้างท่ีจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล  นายจ้างท่ีจ้างลูกจ้างในงานบรรทุก
หรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล  นายจ้างท่ีจ้างลูกจ้างในงานท่ีรับไปทําท่ีบ้าน  นายจ้างท่ีจ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรม  
ได้แก่ งานท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  การป่าไม้  การทํานาเกลือสมุทร  และการประมงท่ีมิใช่การประมงทะเล  
ซ่ึงมิได้จ้างลูกจ้างตลอดปี และมิได้ให้ลูกจ้างทํางานในลักษณะท่ีเป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว   

๗. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้มุ่งท่ีจะคุ้มครองลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ  ให้ได้รับค่าจ้างท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม   

๘. นายจ้างท่ีจ้างลูกจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ให้จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือท่ีกําหนด  ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สําหรับนายจ้าง
รายใดได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  ถือว่านายจ้างรายนั้นปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้ว  ส่วนนายจ้างรายใดท่ียังจ่ายน้อยกว่าค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ        
ให้ปรับค่าจ้างให้ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
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สรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  (ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถท่ีสําคัญ)   
และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ   

รวม ๑๑ สาขาอาชีพ 
 

หน่วย : บาท/วัน 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 

อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

๑.  กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล   ได้แก่  
๑.๑   ช่างสีรถยนต์  
 ระดับ ๑  หมายถึง สามารถเตรียมผิวงานเพ่ืองานพ่นสีพ้ืนทุกประเภท โป๊สีบนผิวโลหะ  

ผิวโค้ง และโป๊จับสัน  พ่นสีพ้ืนและกันสนิมใต้ท้องรถ 
๓๑๕ 

 ระดับ ๒   หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ ๑ และสามารถซ่อมสีและพ่นสีจริงแห้งเร็ว
และแห้งช้า ใช้สารอุดรอยต่อและตะเข็บ เตรียมงานและพ่นสีกันซึม 

๓๘๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ ๒ และสามารถเทียบสี ผสมสีและซ่อม
รอยต่อสี อบสีโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง ประเมินราคาค่าแรงในการซ่อมสี
ตามลักษณะงาน 

๔๔๕ 

๑.๒   ช่างเคาะตัวถังรถยนต์  
 ระดับ ๑   หมายถึง สามารถเคาะ ตัดเหล็ก ข้ึนรูป ยํ้าหมุดในงานพ้ืนฐานการเคาะตัวถัง 

ตกแต่งตัวถังจากอุบัติเหตุท่ีเสียหายเล็กน้อยและเป็นบริเวณง่ายๆ ถอดประกอบ
และปรับหาตําแหน่งท่ีเหมาะสมของประตู ฝากระโปรง 

๓๓๕ 

 ระดับ ๒   หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ ๑ และสามารถปะผุ เปลี่ยนและตกแต่ง 
งานตัวถังรถยนต์ทุกชิ้นส่วน ถอดประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์เฉพาะจุด 
ท่ีเก่ียวข้องกับการเคาะตัวถัง เช่น ชุดคอนโซลหน้า เป็นต้น รวมท้ังซ่อมและ
เชื่อมชิ้นงานพลาสติก 

๔๒๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ ๒ และสามารถเชื่อมวัสดุอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
เหล็กและพลาสติก ประเมินราคาค่าแรงในการซ่อมตัวถังและโครงรถยนต์ 
ในทุกสภาพ 

๕๐๕ 

๑.๓  ช่างซ่อมรถยนต์  
 ระดับ ๑ หมายถึง สามารถบริการรถยนต์เบ้ืองต้น เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยน

แบตเตอรี่  เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง น้ํามันเฟืองท้าย  เติมลมยาง  ปรับต้ัง
ระยะฟรีคันเหยียบเบรก คันเหยียบคลัตช์  ไล่ลมเบรก เป็นต้น 

๒๗๕ 

 ระดับ ๒   หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ ๑ และสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์เบนซิน
และเครื่องยนต์ดีเซล บริการระบบส่งถ่ายกําลังขับเคลื่อนรถยนต์และเครื่องล่าง
รถยนต์  เช่น  ถอดและประกอบกระปุกเกียร์   ชุดคลัตช์  เปลี่ยนผ้าเบรก 
ต้ังศูนย์ล้อ  ประเมินราคาซ่อมท่ัวไป 

๓๖๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง  ต้องทดสอบผ่านระดับ ๒ และสามารถตรวจสอบหาสาเหตุและ
แก้ไขข้อขัดข้องของปัญหาในระบบท่ีซับซ้อนข้ึน เช่น ระบบเกียร์อัตโนมัติ  
ระบบเบรก ABS  ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
๔๔๕ 



 
-  ๔  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

๒.  กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ   ได้แก่  
๒.๑  ผู้ประกอบอาหารไทย  
 ระดับ ๑  หมายถึง  ผู้ท่ีมีฝีมือมีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานสามารถทําอาหารไทย

ตามตํารับอาหารได้ 
๒๘๐ 

 ระดับ ๒   หมายถึง ผู้ท่ีมีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการ
ปรุงประกอบอาหารไทยในร้านอาหารท่ีมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ และได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากกระทรวง
สาธารณสุข หรือเทียบเท่า/สูงกว่า และสามารถคิดราคาต้นทุนได้ 

๓๖๐ 

๒.๒  พนักงานนวดไทย  
 ระดับ ๑   หมายถึง  ผู้ท่ีมีความสามารถในการนวดไทยเพ่ือผ่อนคลายและรู้ข้อห้าม  

ข้อควรระวังในการนวด พร้อมท้ังมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจไม่ขัดต่อ   
จรรยาบรรณ จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

๓๑๐ 

 ระดับ ๒   หมายถึง  ผู้ท่ีมีความสามารถในการนวดไทยเพ่ือผ่อนคลาย บรรเทาอาการ 
ปวดเม่ือยท่ัวไปอย่างน้อย ๑๐ อาการ  และรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด   
พร้อมท้ังมีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรม ในการ
ประกอบอาชีพ 

๔๑๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง  ผู้ท่ีมีความสามารถในการนวดไทยเพ่ือผ่อนคลาย บรรเทาอาการ 
ปวดเม่ือยท่ัวไป สามารถวินิจฉัย  บําบัดรักษาโรค ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย  
และรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด พร้อมท้ังมีสุขภาพร่างกาย  และจิตใจ
ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และมีใบประกอบโรคศิลปะตาม พรบ. การประกอบโรคศิลปะ   พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๑๐ 

๒.๓  นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบําบัด)  
 ระดับ ๑ หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแบบพ้ืนฐานท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถ

ดูแลตนเองและผู้อ่ืนได้ภายใต้คําแนะนําและการสนับสนุนของผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ 

๓๕๐ 

 ระดับ ๒   หมายถึง การดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมท่ีต้องมีความรู้ความสามารถ
และความชํานาญในระดับท่ีสามารถบรรเทา อาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นและให้
ไปรักษาตนเองต่อได้ ท้ังนี้มิใช่เป็นการประกอบโรคศิลปะ 
 

๔๖๐ 

๓.  กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์  ได้แก่  
๓.๑  ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  
 ระดับ ๑  หมายถึง เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ พ้ืนฐานทางด้านไมโครคอมพิวเตอร์  

การประกอบ  ติดต้ังอุปกรณ์  การติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม
ประยุกต์  การติดต้ังระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้ันพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 

๓๐๐ 



 
-  ๕  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

 ระดับ ๒   หมายถึง  ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๑ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ การ
เลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  การติดต้ัง  การแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบปฏิบัติ  
โปรแกรมประยุกต์  โปรแกรมอรรถประโยชน์  และโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์  การติดต้ังระบบเครือข่าย  ระบบความปลอดภัย  พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

๔๐๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๒ เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ การใช้เครื่องมือ  
เครื่องมือวัดในการวิเคราะห์  ตรวจซ่อม  แก้ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  แก้ไขปัญหาของระบบปฏิบัติการ  และโปรแกรม
อ่ืน ๆ  การจัดการไฟล์ระบบ  การสํารองและกู้คืนข้อมูล  วางแผนและติดต้ัง
ระบบเครือข่าย  และการแก้ปัญหาระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 

๕๐๐ 

๓.๒  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร     
 ระดับ ๑   หมายถึง  ผู้ท่ีสามารถเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย ติดต้ังและประกอบ 

ต่อสายไฟและแผงจ่ายไฟระบบ ๑ เฟส 
๓๐๐ 

 ระดับ ๒   หมายถึง ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๑ และสามารถติดต้ังร้อยท่อระบบไฟ ๑ เฟส 
และ ๓ เฟส รวมท้ังสามารถตรวจหาสาเหตุข้อขัดข้องในวงจรแผงเมนซ์สวิตซ์ได้ 

๔๐๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง  ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๒ และสามารถติดต้ัง วิเคราะห์ แก้ไข
ข้อขัดข้อง บํารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดวงจร
อัตโนมัติ ระบบสัญญาณเตือนภัย และวงจรควบคุมอาคาร 

๕๐๐ 

๓.๓  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม     
 ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ท่ีสามารถอ่านแบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงาน เดินสาย ต่อสาย 

และติดต้ังมอเตอร์ไฟฟ้า ตามแบบท่ีกําหนด 
๓๐๐ 

 ระดับ ๒   หมายถึง  ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๑ และสามารถติดต้ังและเดินสายไฟฟ้า
ในท่อโลหะ แผงควบคุมมอเตอร์ และแผงเครื่องมือวัดในวงจรแผงจ่ายไฟ 

๔๐๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง  ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๒ และสามารถติดต้ัง ตรวจซ่อม และบํารุง 
รักษาวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสไฟสลับ (AC) และกระแสไฟตรง (DC)  
หม้อแปลงไฟฟ้าท้ัง ๑ เฟส และ ๓ เฟส 

๕๐๐ 

๓.๔  ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก     
 ระดับ ๑   หมายถึง ผู้ท่ีสามารถเดินและติดต้ังท่อสารทําความเย็น ท่อน้ําท้ิง และ 

ต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
๓๐๐ 

 ระดับ ๒   หมายถึง ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๑ และสามารถติดต้ัง ตรวจซ่อม 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ๑ เฟส และ ๓ เฟส 

๔๐๐ 

 ระดับ ๓   หมายถึง ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๒ และสามารถควบคุม ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศตามรายละเอียดและแบบท่ีกําหนด วินิจฉัยข้อขัดข้องของ
อุปกรณ์ ซ่อม และปรุงแต่งอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ  วินิจฉัยหาสาเหตุ 
และตรวจซ่อมข้อขัดข้องทางระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมท้ังชนิดธรรมดาและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในเครื่องปรับอากาศ   

๕๐๐ 



 
-  ๖  - 

หน่วย : บาท/วัน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

(ความรู้  ทักษะฝีมือ  และความสามารถ) 
อัตราค่าจ้างฯ 
ไม่น้อยกว่า 

๓.๕  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)     
 ระดับ ๑ หมายถึง  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้าน พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  

การทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ หลักการทํางาน การใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบ  การทํางานของเครื่องรับ
โทรทัศน์  และการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ได้   

๓๐๐ 

 ระดับ ๒   หมายถึง ผู้ท่ีผ่านการทดสอบระดับ ๑ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้าน 
การทํางานของภาคต่าง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์  การส่งสัญญาณและ
การรับสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน์ การปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์ ระบบ
สายอากาศและสายนําสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน์ได้ 

๔๐๐ 

หมายเหตุ  ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ท่ีเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th 
หรือท่ี http://home.dsd.go.th/standard หรือสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กลุ่มงาน
กําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๗  
 

จึงชี้แจงมาเพ่ือทราบ  และขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวโดยท่ัวกัน 
 
 
 

   กระทรวงแรงงาน 
  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
 




