ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๔)
ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กาหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ รวม ๑๓ สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๙ (๔) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้าง
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มาตรฐานฝีมือ” หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้อ ๓ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ ให้เป็นดังนี้
(๑) สาขาอาชีพช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่า
วันละสี่ร้อยหกสิบบาท
(๒) สาขาอาชีพช่างประกอบท่อ ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท
(๓) สาขาอาชีพช่างทาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยแปดสิบบาท
(๔) สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยห้าสิบบาท
และระดับ ๒ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบบาท
(๕) สาขาอาชีพช่างหินขัด ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท
(๖) สาขาอาชีพช่างฉาบยิปซัม ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท
(๗) สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท
ระดับ ๒ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบบาท และระดับ ๓ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยยี่สิบบาท
(๘) สาขาอาชีพช่างบารุงรักษารถยนต์ ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสี่สิบบาท
และระดับ ๒ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท
(๙) สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ ๑ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อย
หกสิบบาท ระดับ ๒ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสีร่ ้อยสี่สิบห้าบาท และระดับ ๓ เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ
ห้าร้อยสามสิบบาท

คำชี้แจง
ประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ (ฉบับที่ ๔)
ตำมที่คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ออกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ กลุ่มสำขำอำชีพ
ช่ำงอุตสำหกำร กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงก่อสร้ำง กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล
และกลุ่มสำขำอำชีพภำคบริกำร รวม ๑๓ สำขำอำชีพ เพื่อให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงจึงขอชี้แจงให้ทรำบทั่วกัน ดังนี้
๑. กำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือเป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
ซึ่งเป็นองค์กรไตรภำคีตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง ผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง
และผู้แทนฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยละ ๕ คนเท่ำกัน
๒. ในกำรพิจำรณำกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ศึกษำ
และพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมำตรำ ๘๗ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อัตรำค่ำจ้ำงที่ลูกจ้ำง
ได้รับในแต่ละสำขำอำชีพตำมมำตรฐำนฝีมือที่กำหนดไว้ โดยวัดค่ำทักษะฝีมือ ควำมรู้ และค วำมสำมำรถ
ซึ่งในกำรจัดทำอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรอัตรำค่ำจ้ำงตำม
มำตรฐำนฝีมือ เพื่อศึกษำและจัดทำร่ำงอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ รวม ๑๓ สำขำอำชีพ โดยคณะกรรมกำร
ค่ำจ้ำงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๖
๓. อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ หมำยถึง อัตรำค่ำจ้ำงที่คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงกำหนดขึ้น
ในแต่ละสำขำอำชีพตำมมำตรฐำนฝีมือ ตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. มำตรฐำนฝีมือ แรงงำนแห่ง ชำติ กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกำร กลุ่มสำขำอำชีพช่ำง
อุตสำหกรรมศิลป์ กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงก่อสร้ำง กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล และกลุ่มสำขำอำชีพภำคบริกำร
รวม ๑๓ สำขำอำชีพ สรุปได้ดังนี้
๔.๑ นิยำม ตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน หมำยควำมว่ำ ข้อกำหนดทำงวิชำกำรที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ
ฝีมือ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัศนคติในกำรทำงำนของผู้ประกอบอำชีพในสำขำต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้
กำรทดสอบมำตรฐำนฝี มื อแรงงำน หมำยควำมว่ ำ กำรทดสอบฝี มื อ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทัศนคติในกำรทำงำนของผู้ประกอบอำชีพในสำขำต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้
ผู้ดำเนินกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้
ดำเนินกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้
ผู้ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หมำยควำมว่ ำ ผู้ทำหน้ำที่ทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนให้แก่ผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ผู้ประกอบกิจกำร หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม
หรือธุรกิจอย่ำงอื่น ทั้งที่เป็นนำยจ้ำงและมิใช่นำยจ้ำงของผู้รับกำรฝึก
นำยจ้ำง หมำยควำมว่ำ นำยจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน
ลูกจ้ำง หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน

-๒นำยทะเบียน หมำยควำมว่ำ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย
อธิบดี หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
๔.๒ คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ รำยละเอียดเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในแต่ละสำขำอำชีพ โดยพอจะสรุปในภำพรวมได้ดังนี้
(๑) มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ระดับ ๑ ผู้เข้ำรับกำรทดสอบต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ
๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวัน สมัครเข้ำรับกำรทดสอบ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนหรือประกอบอำชีพ เกี่ยวกับ
สำขำอำชีพตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติของแต่ละสำขำอำชีพ หรือผ่ำนกำรฝึกฝีมือแรงงำน
หรือฝึกอำชีพในสำขำอำชีพตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนฝีมือ แรงงำนแห่ง ชำติข องแต่ล ะสำขำอำชีพ และมี
ประสบกำรณ์จำกกำรฝึกหรือปฏิบัติงำนในกิจกำรในสำขำที่เกี่ยวข้องตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติของแต่ละสำขำอำชีพ หรือเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพในสำขำที่เกี่ยวข้อง
(๒) มำตรฐำนฝี มื อ แรงงำนแห่ ง ชำติ ระดั บ ๒ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรทดสอบจะต้ อ งมี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน หรือประกอบอำชีพที่เกี่ ยวข้อง ไม่ น้อยกว่ำ ๑ ปี หรื อ ๒ ปี ในบำงสำขำอำชี พ
นับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่ง ชำติ ระดับ ๑ หรือได้คะแนนรวมในกำรทดสอบ
ระดับ ๑ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ สำมำรถเข้ำรับกำรทดสอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอระยะเวลำ ๑ ปี
(๓) มำตรฐำนฝี มื อ แรงงำนแห่ ง ชำติ ระดั บ ๓ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรทดสอบจะต้ อ งมี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน หรือประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี หรือ ๒ ปี ในบำงสำขำอำชีพ
นับตั้ง แต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ระดับ ๒ หรือได้คะแนนรวมในกำรทดสอบ
ระดับ ๒ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ สำมำรถเข้ำรับกำรทดสอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอระยะเวลำ ๑ ปี
๔.๓ กำรทดสอบ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ง เสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
ในแต่ละสำขำอำชีพ
๕. กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงนี้อยู่บนพื้นฐำนของควำมเสมอภำค และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำย ผลกำรพิจำรณำจะนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ำย เพื่อให้นำยจ้ำง
สำมำรถประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้ำงสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ไ ด้อย่ำงเป็นสุข ซึ่ง เมื่อศึกษำและพิจำรณำข้อมูล
ตำมหลักเกณฑ์จะเห็นได้ว่ำแต่ละสำขำอำชีพมีมำตรฐำนฝีมือที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงเป็นกำรเหมำะสมที่จะกำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือที่แตกต่ำงกันตำมมำตรฐำนฝีมือในแต่ละสำขำอำชีพนั้น ๆ
๖. อัตรำค่ำจ้ ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ ตำมประกำศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับรำชกำรส่วนกลำง
รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ นำยจ้ำงที่จ้ำง
ลูกจ้ำงทำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำนอันมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นำยจ้ำงซึ่งจ้ำงลูกจ้ำงทำงำนที่มิได้แสวงหำ
กำไรในทำงเศรษฐกิจ นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนประมงทะเล นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนบรรทุกหรือขนถ่ำยสินค้ำ
เรือเดินทะเล นำยจ้ำงที่ตกลงจ้ำงผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงในงำนเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้ำงลูกจ้ำง
ทำงำนตลอดปี หรือมิได้ให้ลูกจ้ำงทำงำนในลักษณะที่เป็นงำนอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกงำนเกษตรกรรม 1
ดังกล่ำว
งำนเกษตรกรรม ได้แก่
งำนที่เกี่ยวกับกำรเพำะปลูก เช่น กำรทำนำ ทำไร่ ทำสวน กำรปลูกพืช กำรเพำะพันธุ์
กำรตัดเก็บเกี่ยวพืชผล กำรทำนุบำรุงดินเพื่องำนเพำะปลูก
งำนที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น กำรเพำะเลี้ยงสัตว์ กำรขยำยพันธุ์สัตว์ กำรจับสัตว์
กำรเก็บบรรดำสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติของสัตว์
๑

คำชี้แจงกระทรวงแรงงำน เรื่อง กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนในงำนเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงแรงงำน เดือนเมษำยน
พ.ศ. ๒๕๔๘

-๓งำนที่เกี่ยวกับกำรป่ำไม้ เช่น กำรตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย ผ่ำ ถำก ทอน ขุด
ชักลำกไม้ในป่ำ กำรทำสวนป่ำ กำรเก็บหำของป่ำ
งำนที่เกี่ยวกับกำรทำนำเกลือสมุทร หมำยถึง กำรให้ได้มำซึ่งเกลือโดยกำรนำน้ำเค็มเข้ำนำ
หรือพื้นที่รำบ ซึ่งทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลง ๆ แล้วตำกให้แห้งจนตกผลึกเป็นเกลือ
งำนที่เกี่ยวกับกำรประมงที่มิใช่กำรประมงทะเล เช่น กำรเพำะพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์
กำรเลี้ยง จับ ดัก ล่อ ทำอันตรำย ฆ่ำ หรือเก็บสัตว์น้ำ รวมถึงกำรเตรียมและกำรซ่อมบำรุงเครื่องมือ
ทำกำรประมงด้วย
๗. อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติในแต่ละสำขำอำชีพและแต่ละระดับ ให้ได้รับค่ำจ้ำงที่เหมำะสมและเป็นธรรม
๘. นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงตำมระดับมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ให้จ่ำยค่ำจ้ำงไม่น้อยกว่ ำ
อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือที่กำหนด ไม่ว่ำลูกจ้ำงนั้นจะมีเชื้อชำติ สัญชำติ วัย หรือเพศใด สำหรับนำยจ้ำง
รำยใดได้จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงเท่ำกับหรือสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ ถือว่ำนำยจ้ำงรำยนั้นปฏิบัติถูกต้อง
ตำมกฎหมำยค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือแล้ว ส่วนนำยจ้ำงรำยใดที่ยังจ่ำยน้อยกว่ำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ
ให้ปรับค่ำจ้ำงให้ไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ
สรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถที่สาคัญ)
และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม ๑๓ สาขาอาชีพ
หน่วย : บาท/วัน
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่น้อยกว่า

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
๑. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ได้แก่
๑.๑ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง
ระดับ ๑ หมำยถึ ง ผู้ประกอบอำชีพที่ มี ควำมสำมำรถเลื อกใช้ ค่ ำตั วแปรในงำนเชื่ อม
เตรียมงำนเชื่อมตำมข้อกำหนด กำรเชื่อมท่อ HDPE แบบต่อชน (Butt Joint)
โดยกระบวนกำรเชื่ อมพลำสติ กด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก ร้ อ น และควำมสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเชื่อมตำมค่ำตัวแปร ตำมข้อกำหนดกำรควบคุม และบันทึกข้อมูลกำร
เชื่อม (Manual Control) และสำมำรถปฏิบัติงำนเชื่อมตำมค่ำตัวแปร ตำม
ข้อกำหนดด้วยชุดควบคุมและบันทึกข้อมูลกำรเชื่อม (Data Logger Unit) ได้
รวมทั้งมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทัศนคติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
นิสัยอุตสำหกรรม กำรใช้เครื่องมือวัดทั่วไป วัสดุช่ำงในงำนเชื่อม และเครื่องเชื่อม
ท่อ HDPE กำรคำนวณพำรำมิเตอร์ตำมข้อกำหนดกำรเชื่อม มำตรฐำนงำน
เชื่อม และกำรตรวจสอบกำรเชื่อมท่อ HDPE
๑.๒ ช่างประกอบท่อ
ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ประกอบอำชีพที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถทักษะพื้นฐำน
และทัศนคติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำนคณิตศำสตร์พื้นฐำนในกำร
คำนวณ (ขนำด มิติรูปทรงเรขำคณิต) ประเภท กำรเลือกใช้และกำรบำรุงรักษำ
วัสดุช่ำง (ท่อเหล็กกล้ำละมุน ท่อเหล็กกล้ำเจือต่ำ ท่อเหล็กกล้ำไร้สนิม)
เครื่องมือวัด เครื่องมือพื้นฐำน เครื่องมือกล และเครื่องมือกลพิเศษ หลักกำร

๔๖๐

๔๐๐

-๔หน่วย : บาท/วัน
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่น้อยกว่า

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
ประกอบท่อ คำศัพท์เทคนิค กำรอ่ำนแบบงำนประกอบและติดตั้งท่อ วิธีกำร
ตรวจสอบชิ้นงำน กำรเตรียมพื้นที่ ขั้นตอนกำรทำงำน ระบบควบคุมคุณภำพ
เก็บรักษำวัสดุ วิธีผ่อนแรง และตรวจสอบผลงำน โดยกำรปฏิบัติงำนต้องมี
หัวหน้ำงำนช่วยให้คำแนะนำหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
๑.๓ ช่างทาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถทักษะพื้นฐำนและ
ทัศนคติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรอ่ำนแบบ กำรเขียนแบบ
คณิตศำสตร์ช่ำง กำรเลือกใช้ปฏิบัติงำนกำรดูแลรักษำเครื่องมือช่ำงเครื่องมือ
วัดเบื้องต้นที่ใช้ในกำรผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุเบื้องต้น (ชนิด
คุณสมบัติทำงกำยภำพ และสัญลักษณ์ของเหล็กที่ใช้ทำแม่พิมพ์) โดยกำรตัดสินใจ
ในกำรแก้ไขปัญหำจะทำอยู่ภำยใต้กำรแนะนำหรือตรวจสอบจำกหัวหน้ำงำน
๒. กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่
๒.๑ ช่างสีเครื่องเรือน
ระดับ ๑ หมำยถึง ช่ำงที่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนเกี่ยวกับสำขำอำชีพช่ำงสีเครื่องเรือน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี มีควำมรู้พื้นฐำนในกำรทำงำน ปฏิบัติงำนภำยใต้คำแนะนำ
ของหัวหน้ำงำน สำมำรถปฏิบัติงำนเตรียมพื้นผิว ย้อมสี เคลือบด้วย
แลคเกอร์เงำหรือแลคเกอร์ด้ำน สร้ำงลวดลำยและทำสีตำมแบบกำหนด
ระดับ ๒ หมำยถึง ช่ำงที่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนในสำขำอำชีพช่ำงสีเครื่องเรือน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
ระดับ 1 มีฝีมือระดับกลำง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ กำรใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ได้ดี และสำมำรถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชำได้ โดยมีหัวหน้ำงำน
ช่วยให้คำแนะนำหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น สำมำรถปฏิบัติงำน
เตรียมพื้นผิว กำรพ่นสีรองพื้น พ่นสีทับหน้ำ สร้ำงลวดลำย และพ่นเคลือบ
ผิวด้วยแลคเกอร์
๓. ช่างก่อสร้าง
๓.๑ ช่างหินขัด
ระดับ ๑ หมำยถึง ช่ำงซึ่งสำมำรถปฏิบัติงำนตำมรูปแบบพื้นฐำนหรือตำมคำสั่งได้
เลือกใช้วัสดุผสมให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนหรือตำมข้อกำหนด จัดเตรียม
และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย
เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงำนที่จะทำหินขัด หินล้ำง หำแนว ระดับเพื่ อติดตั้ง
เส้นแบ่งกั้นพื้นที่ในรูปแบบอย่ำงง่ำย ผสมวัสดุผสมได้ตำมอัตรำส่วนที่เหมำะสม
ทำหินขัด หินล้ำง ตำมรูปแบบพื้นฐำนได้ ขัดพื้นผิวหินขัดและล้ำงพื้นผิวหิน
ล้ำงให้ได้ระดับและระนำบ รวมถึงบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน และปฏิบัติงำนได้เสร็จภำยในเวลำที่กำหนด

๔๘๐

๓๕๐

๔๕๐

๔๐๐

-๕มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)

หน่วย : บาท/วัน
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่น้อยกว่า

๓.๒ ช่างฉาบยิบซัม
ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ที่สำมำรถเลือกและใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล เลือกใช้
และบำรุงรักษำซ่อมแซมเครื่องมือพื้นฐำนในงำนช่ำงฉำบยิปซัม เลือกใช้และ
จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในงำนฉำบยิปซัม ประกอบหรือรื้อถอนนั่งร้ำนและค้ำยัน
อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย เตรียมพื้นที่ทำงำนและพื้นผิวที่จะทำกำรฉำบ
ปฏิบัติงำนฉำบรอยต่อแผ่น ฉำบมุมภำยใน ฉำบมุมภำยนอกตำมมำตรฐำน
กำรฉำบรอยต่อยิปซัม ซ่อมแซมและฉำบรอยชำรุดเสียหำย กองเก็บและ
ขนย้ำยวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือได้ถูกต้องและปลอดภัย
๓.๓ ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต
ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ที่สำมำรถใช้และบำรุง รักษำเครื่องมือวัด ตัด เจำะ และอุปกรณ์
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่ำงถูกต้อง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรมุง
หลังคำตลอดจนกำรขนย้ำยได้อย่ำงถูกต้อง ลำเลียงวัสดุมุงต่ำง ๆ ขึ้นลงจำก
หลั ง คำได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและเหมำะสม ปลอดภั ย ทั้ ง ต่ อ ตั ว สิ น ค้ ำ และ
ผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถ วัด ตัด มุงกระเบื้องและติดตั้งอุปกรณ์เบื้องต้น ผสมปูน
ทรำยเพื่อใช้ในกำรติดตั้งครอบได้อย่ำงถูกต้อง และทำสี ปูนทรำยใต้ครอบ รอย
ตัดกระเบื้อง หัวตะปูและแผ่นปิดรอยต่อได้อย่ำงถูกต้องเรียบร้อยสวยงำม
ระดับ ๒ หมำยถึ ง ผู้ ที่ ผ่ ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝี มื อ ระดับ 1 แล้ ว ซึ่ ง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอ่ำนแบบก่อสร้ำง เขียนแบบร่ำง ตรวจสอบควำมถูกต้อง อำทิ
เช่น ควำมลำดชัน ระยะ ระดับ และควำมได้ฉำกของโครงหลัง คำ เป็นต้น
ติดตั้ง แป ติดตั้งวัสดุกันควำมร้ อน มุง กระเบื้อง ตัดกระเบื้อง ตะเข้สัน
ตะเข้รำง ติดตั้งรำงน้ำตะเข้ ติดตั้งครอบหลังคำ ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ ให้
คำแนะน ำกำรใช้ เครื่ องมือและอุ ปกรณ์ ทั้ งนี้ ในกำรทำงำนนั้นช่ำงมุ งหลังคำ
สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำได้ในระดับปำนกลำง แต่ยังต้องอยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของหัวหน้ำช่ำงในเรื่องสำคัญ
ระดับ ๓ หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 2 แล้ว ซึ่งสำมำรถ
ปฏิบัติงำนอ่ำนแบบก่อสร้ำง เขียนแบบร่ำง ปรับแก้แบบหลัง คำให้ถูกต้อง
กับหน้ำงำน คำนวณถอดแบบ ประมำณกำรวัสดุ อุปกรณ์และค่ำแรง ให้
คำแนะนำและร่วมวำงแผนกำรทำงำน ควบคุมงำน วิเครำะห์บ่งชี้ถึงสภำพ
ปัญหำหลังคำและกำหนดแนวทำงแก้ไข ประสำนงำน ทำรำยงำนส่งผู้ว่ำจ้ำง
และตรวจสอบคุณภำพงำนมุงหลังคำให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งก่อน
ส่งมอบงำน
๔. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่
๔.๑ ช่างบารุงรักษารถยนต์
ระดับ ๑ หมำยถึง ช่ำงซึ่งสำมำรถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรบำรุงรักษำรถยนต์
เบื้องต้นได้ถูกต้องและเหมำะสมกับงำน และสำมำรถเตรียมงำนก่อน
บำรุงรักษำรถยนต์ตรวจสภำพรถยนต์ กำรบำรุงรักษำเบื้องต้น เปลี่ยนอะไหล่
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ขั้นพื้นฐำนได้ทั้งภำยนอกรถยนต์ ภำยในห้องโดยสำร สภำพห้องเครื่องยนต์
ระบบไฟฟ้ำต่ำง ๆ ระบบควบคุมกำรบังคับเลี้ยว ระบบอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
ระบบส่งถ่ำยกำลัง และระบบเครื่องล่ำง รวมทั้งกำรตรวจงำนกำรทดสอบ
งำนที่เสร็จก่อนกำรส่งมอบ กำรตรวจควำมถูกต้องของเอกสำร ควำมเรียบร้อย
ของรถ สถำนที่ และเครื่องมือ โดยมีหัวหน้ำงำนช่วยแนะหรือตัดสินใจ
หรือตรวจสอบ
ระดับ ๒ หมำยถึง ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 1 แล้ว ซึ่งสำมำรถ
ควบคุม แนะนำ ให้ปรึกษำช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงำน กำรวิเครำะห์ข้อขัดข้อง
และแก้ไขปัญหำงำนบำรุงรักษำรักษำรถยนต์ กำรประเมินรำคำกำรบำรุงรักษำใน
ระบบต่ำง ๆ ของรถยนต์ กำรทดสอบกำรทำงำนของรถยนต์ระบบต่ำง ๆ ก่อน
ส่งมอบงำน กำรใช้เครื่องมือพิเศษในกำรขันนัตและโบลต์ในระบบต่ำง ๆ
กำรใช้เครื่องมือวัดพิเศษ กำรตรวจควำมถูกต้องของงำนตำมเอกสำร สรุปงำน
ต่ำง ๆ และส่งมอบเอกสำรแก่แผนกรับรถ ตลอดจนส่งมอบรถแก่ลูกค้ำถ้ำจำเป็น
และสำมำรถทำรำยงำนประจำวัน สถิติกำรบำรุงรักษำ กำรวิเครำะห์
วำงแผน และจัดทำระบบติดตำมลูกค้ำได้
๔.๒ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
ระดับ ๑ หมำยถึง ช่ำงซึ่งสำมำรถซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น ได้แก่ ปรับตั้ง
ระยะห่ำงวำล์ว ถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ยกเครื่องออก
จำกตัวรถและติดตั้งกลับที่เดิมได้ สำมำรถซ่อมระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
ระบบระบำยควำมร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบไอดีและระบบไอเสีย ระบบไฟฟ้ำ
เกจวัดต่ำง ๆ ที่แผงหน้ำปัด
ระดับ ๒ หมำยถึง ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 1 แล้ว และสำมำรถ
ถอดประกอบเปลี่ยนฝำสูบเครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบ ก้ำนวำล์ว สำยพำน
หรือเฟืองไทม์มิ่ง ตรวจสอบกำรคดงอและกำรบิดตัวของก้ำนสูบเพลำข้อ
เหวี่ยงและเพลำลูกเบี้ยวได้ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหำ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
ระบำยควำมร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบไอดีและระบบไอเสีย ระบบไฟฟ้ำ
สำมำรถใช้คู่มือซ่อมและทดสอบเครื่องยนต์กับเครื่องไดนำโมมิเตอร์ได้
ตลอดจนสำมำรถควบคุม แนะนำ ให้ปรึกษำ ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงำนได้
ระดับ ๓ หมำยถึง ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 2 แล้ว และสำมำรถ
ตรวจสอบวิเครำะห์ปัญหำข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
ระบบระบำยควำมร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบไอดีและระบบไอเสีย ระบบไฟฟ้ำ
และสำมำรถแก้ไขได้ ตลอดจนสำมำรถตรวจสอบสภำพทั่วไปของเครื่องยนต์
ดีเซลเพื่อเตรียมรำยงำนกำรซ่อม กำรประเมินรำคำ ระยะเวลำในกำรซ่อม
กำรให้คำแนะนำลูกค้ำในกำรดูแลบำรุงรักษำเครื่องยนต์ และแนะนำแก่
ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ รวมถึงวิธีทำงำนที่ถูกต้อง
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๔.๓ ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก
ระดับ ๑ หมำยถึง ช่ำงซึ่งสำมำรถปฏิบัติงำนให้บริกำรดูแลบำรุงรักษำติดตั้งชุดประกอบ
สำเร็จและเปลี่ยนถ่ำยสำรทำควำมเย็นในเครื่องปรับอำกำศรถยนต์ขนำดเล็ก
โดยมีหัวหน้ำงำนช่วยให้คำแนะนำหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น
ระดับ ๒ หมำยถึง ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 1 แล้ว ซึ่งสำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้บริกำรถอดเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์และระบบปรับอำกำศใน
เครื่องปรับอำกำศรถยนต์ขนำดเล็ก สำมำรถทำรำยงำนผลกำรทำงำน และ
อบรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำได้
ระดับ ๓ หมำยถึง ช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 2 แล้ว ซึ่งสำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้บริกำร วินิจฉัยตรวจซ่อม เลือกใช้ และแก้ปัญหำเครื่องปรับอำกำศ
รถยนต์ขนำดเล็ก รวมถึงสำมำรถประเมินรำคำและเวลำในกำรปฏิบัติงำนได้
สำมำรถสอนงำน และถ่ำยทอดงำนได้
๕. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ได้แก่
๕.๑ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบาบัด)
ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ที่มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ ควำมรู้
เกี่ยวกับสปำ ทัศนคติและจรรยำบรรณของผู้ให้บริกำร กฎหมำยเกี่ยวกับ
วิชำชีพกำรทำจิตให้สงบและกำรสนทนำภำษำอังกฤษสำหรับกำรปฏิบัติงำน
พร้อมทั้งมีควำมรู้เฉพำะและสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสุคนธบำบัด
ซึ่งประกอบด้วยประวัติควำมเป็นมำของเครื่องหอมต่ำงประเทศ และพืชหอม
ต่ำงประเทศ วิธีผสมน้ำมันหอมพื้นฐำนต่ำงประเทศ 10 ชนิด วิธีผสมและใช้
เครื่องหอม เพื่อบรรเทำอำกำรขั้นพื้นฐำนของระบบต่ำง ๆ และกำรใช้
ประโยชน์จำกกลิ่นหอมเพื่อสุขภำพ ระบบกลิ่น ข้อห้ำมและข้อควรระวังใน
กำรใช้กลิ่นหอมเพื่อสุขภำพ รวมทั้งสำมำรถใช้เทคนิคกำรนวดสุคนธบำบัด
ใช้น้ำมันหอมระเหยต่ำงประเทศได้ตำมคำสั่งของผู้สั่งกำร บอกและใช้ประโยชน์
จำกกลิ่นหอมเพื่อสุขภำพ ข้อห้ำมและข้อควรระวังในกำรใช้กลิ่นหอมเพื่อ
สุขภำพ ให้คำแนะนำแก่ลูกค้ำหลังจำกได้รับกำรบริกำรนวด
ระดับ ๒ หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 1 แล้ว พร้อมทั้งมีควำมรู้
เฉพำะเกี่ยวกับน้ำมันหอมต่ำงประเทศ รู้วิธี สำมำรถเตรียมและผสมน้ำมัน
หอมต่ำงประเทศ 20 ชนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อกำรนวดหน้ำ นวดตัว พอกหน้ำ
พอกตัว น้ำมันต่ำงประเทศตำมตำรับต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำอำกำรขั้นพื้นฐำน
ของระบบต่ำง ๆ ข้อแทรกซ้อนและวิธีกำรแก้ไขอำกำรแพ้ต่ำง ๆ เพื่อใช้ใน
สถำนบริกำรของตน ผสมน้ำมันหอมต่ำงประเทศตำมตำรับต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำ
อำกำรพื้นฐำนของระบบต่ำง ๆ และสังเกตอำกำรแทรกซ้อน ตลอดจนวิธีกำร
แก้ไขอำกำรแพ้ต่ำง ๆ ได้
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๕.๒ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบาบัด)
ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ที่มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ ควำมรู้
เกี่ยวกับสปำ ทัศนคติและจรรยำบรรณของผู้ให้บริกำร กฎหมำยเกี่ยวกับ
วิชำชีพ กำรทำจิตให้สงบและกำรสนทนำภำษำอังกฤษสำหรับกำรปฏิบัติงำน
พร้ อ มทั้ ง มี ค วำมรู้ เ ฉพำะและสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนเกี่ ย วกั บ วำรี บ ำบั ด ซึ่ ง
ประกอบด้วยควำมรู้พื้นฐำนของวำรีบำบัด กำรเตรียมกำรอบไอน้ำเพื่อใช้งำน
และปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรอบไอน้ำ กำรเตรียมห้องซำวน่ำและปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรใช้ซำวน่ำ รวมทั้งกำรใช้อ่ำงน้ำวนและผลของกำรใช้อ่ำงน้ำวน
ระดับ ๒ หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 1 แล้ว พร้อมทั้งมีควำมรู้
เฉพำะ กำรเตรียมกำรบำบัดและสำมำรถปฏิบัติง ำนเกี่ยวกับกำรแช่ในอ่ำง
อำบน้ำ (Hydrotherapy bath) รวมทั้งกำรใช้และกำรบริกำรด้วยกำรใช้
ฝักบัวแรงดันน้ำ (Shower treatment)
๕.๓ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบาบัด)
ระดับ ๑ หมำยถึง ผู้ที่มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ ควำมรู้
เกี่ยวกับสปำ ทัศนคติและจรรยำบรรณของผู้ให้บริกำร กฎหมำยเกี่ยวกับ
วิชำชีพ กำรทำจิตให้สงบและกำรสนทนำภำษำอังกฤษสำหรับกำรปฏิบัติงำน
พร้อมทั้งมีควำมรู้เฉพำะเกี่ยวกับโภชนบำบัดและทฤษฎีของตำรับอำหำรแต่
ละประเภท เช่น อำหำรแมคโครไบโอติก อำหำรมังสวิรัติ อำหำรไทยเพื่อ
สุขภำพ อำหำรเจ ฯลฯ รวมทั้งมีควำมสำมำรถประเมินภำวะทำงโภชนำกำร
ให้คำแนะนำกำรเลือกรับประทำนอำหำรให้ผู้มำรับบริกำรได้
ระดับ ๒ หมำยถึง ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือระดับ 1 แล้ว พร้อมทั้งมีควำมรู้
เกี่ยวกับสำรอำหำรสุขภำพ กำรบำบัดด้วยวิตำมิน และสำรเสริมอำหำร กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภำพ กำรบริโภคและกำรอด
อำหำรเพื่อกำรล้ำงพิษ รวมทั้งมีควำมสำมำรถปฏิบัติกำรอดอำหำรเพื่อกำร
ล้ำงพิษด้วยตนเอง แนะนำอำหำรให้เหมำะสมกับสุขภำพของผู้มำรับบริกำร
ประกอบอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพได้

๕๖๕

๗๕๐

๖๑๕

๘๑๕

หมายเหตุ
ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติแต่ละสำขำอำชีพ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน http://www.dsd.go.th
หรือที่ http://home.dsd.go.th/standard หรือสำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กลุ่มงำน
กำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน โทร/โทรสำร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๗
จึงชี้แจงมำเพื่อทรำบ และขอควำมร่วมมือเจ้ำของสถำนประกอบกิจกำรปฏิบัติตำมประกำศ
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือดังกล่ำวโดยทั่วกัน
กระทรวงแรงงำน
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗

