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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งไฟฟ้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ สาขาช่ า งเครื่ อ งปรั บ อากาศในบ้ า นและการพาณิ ช ย์ ข นาดเล็ ก
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ลงวันที่
28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕4
ข้อ 2 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่าง
เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้ง
รื้อถอน ย้ายเปลี่ยน บารุงรักษา ล้างทาความสะอาด ตรวจสอบวินิจฉัย ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ในบ้านและการพาณิชย์ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้คาแนะนาการทางานและการควบคุมงาน
ของระบบเครื่องปรับอากาศ โดยให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใช้งาน และสิ่งแวดล้อม
ข้อ 3 กาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ สาขาช่ างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
ดังต่อไปนี้
3.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส โดยติดตั้งคอยล์ร้อน
(Condensing Unit) หรือคอยล์เย็น (Fan Coil Unit) สาหรับเครื่องปรับอากาศใหม่ เดินท่อและต่อท่อ
ระบบสารทาความเย็น โดยใช้แฟลร์นัท เดินท่อน้าทิ้ง ทาสุญญากาศ บรรจุสารทาความเย็นเพิ่มเติม
ต่อระบบไฟฟ้า ทดสอบการเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ความดัน และกระแสไฟฟ้า บารุงรักษา
เบื้องต้น ล้างทาความสะอาด หรือรื้อถอนคอยล์ร้อน (Condensing Unit) คอยล์เย็น (Fan Coil Unit)
ท่อสารทาความเย็น ท่อน้าทิ้ง หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่เดิม โดยปฏิบัติงาน
กับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 11 กิโลวัตต์ (36,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง) โดยให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน การใช้งาน และสิ่งแวดล้อม
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3.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส
โดยติดตั้ง รื้อถอน ย้าย หรือเปลี่ยนคอยล์ร้อน (Condensing Unit) หรือคอยล์เย็น (Fan Coil Unit)
ตัดต่อหรือเดินท่อระบบสารทาความเย็น เดินท่อน้าทิ้ง ตรวจสอบรอยรั่ว ทาสุญญากาศ บรรจุสารทาความเย็น
หรื อ ดู ด เก็ บ สารท าความเย็ น ออกจากระบบปรั บ อากาศ ต่ อ ระบบไฟฟ้ า ทดสอบการเดิ น เครื่ อ ง
เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ความดันและกระแสไฟฟ้า บารุงรักษา ล้างทาความสะอาด ตรวจสอบวินิจฉัย
ซ่ อ มแซมเครื่ อ งปรั บ อากาศ ให้ ค าแนะน าการท างานของเครื่ อ งปรั บ อากาศ โดยปฏิ บั ติ ง าน
กับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 21 กิโลวัตต์ (72,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง) โดยให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน การใช้งาน และสิ่งแวดล้อม
3.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศทุกชนิด ระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส โดยติดตั้ง รื้อถอน ย้าย เปลี่ยนคอยล์ร้อน
(Condensing Unit) หรือคอยล์เย็น (Fan Coil Unit) สาหรับเครื่องปรับอากาศ ตัดต่อหรือเดินท่อ
ระบบสารทาความเย็น ดูดเก็บสารทาความเย็นออกจากระบบปรับอากาศ ต่อวงจรไฟฟ้า ทดสอบ
การเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ความดัน และกระแสไฟฟ้า บารุงรักษา หรือล้างทั้งระบบไฟฟ้า
1 เฟส หรือ 3 เฟส ตรวจสอบวินิจฉัย แก้ไข ให้คาแนะนาการทางานและการควบคุมงานของระบบ
เครื่องปรับอากาศ โดยปฏิบัติงานกับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 70 กิโลวัตต์ (240,๐๐๐ บีทียู
ต่อชั่วโมง) โดยให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใช้งาน และสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4 ข้อกาหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และ
ทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้เป็นดังต่อไปนี้
4.1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
4.1.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1.1.1 หน่วยระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระบบเอสไอ (S.I.)
4.1.1.2 การอ่านแบบทางเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น
4.1.1.3 ใช้และดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
4.1.1.4 ระบบและวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
4.1.1.5 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
4.1.1.6 ชนิดและคุณสมบัติของสารทาความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
4.1.1.7 งานเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมไฟฟ้า
4.1.1.8 หลักการติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ
4.1.1.9 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานอย่างง่าย
4.1.1.10 ระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศชนิดตัดตอน
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4.1.1.11 การเลือกใช้ขนาดของสายไฟฟ้า สายดิน ตามกฎข้อบังคับ
ในการเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม
4.1.1.12 การหุ้ ม ฉนวนท่ อ สารท าความเย็ น และการบุ ฉ นวนของ
ท่อส่งลมเย็น
4.1.1.13 ความปลอดภัยในการทางาน
4.1.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ดังต่อไปนี้
4.1.๒.๑ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตัด ปรับแต่ง ขยาย บานแฟลร์
และดัดท่อทองแดง
4.1.๒.๒ เลือกลวดเชื่อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4.1.๒.๓ เชื่อมประสานท่อทองแดงกับท่อทองแดง โดยไม่รั่ว
4.1.2.๔ ติดตั้ง รวมทั้งการเดินท่อสารทาความเย็น และท่อน้าทิ้ง
ของเครื่องปรับอากาศ
4.1.๒.๕ ตรวจหารอยรั่ว และทาสุญญากาศในเครื่องปรับอากาศ
4.1.๒.๖ บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
4.1.๒.7 ต่อวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
4.1.๒.8 ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และ
ความยาวได้อย่างถูกต้อง
4.1.๒.9 ทดสอบการเดินเครื่องเพื่อตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ความดัน
แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า
4.1.๒.๑0 การหุ้มฉนวนท่อสารทาความเย็น
4.1.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้วยการจัดการชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การแต่งกายเหมาะสม การปฏิบัติงานมีการวางแผนที่ดี การใช้และการดูแลรักษา
เครื่ อ งมื อ ถู ก ต้ อ งตามลั ก ษณะงาน การค านึ ง ในการใช้ วั ส ดุ ถู ก ต้ อ งและประหยั ด การรั ก ษาเวลา
ในการปฏิบัติงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การประสานงานที่ดี การรักษาความสะอาด มีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ และความภูมิใจในงานอาชีพ
4.2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ได้แก่
4.2.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
4.2.1.๑ หน่วยระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระบบเอสไอ (S.I.)
สามารถนามาประยุกต์ใช้ด้วยกัน
๔.๒.1.2 การอ่านและถอดแบบพิมพ์เขียว
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๔.2.1.๓ มาตรฐานของขนาดการทาความเย็น
๔.2.1.๔ การทางานของอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
๔.2.1.๕ อุ ป กรณ์ แ ละหลั ก การท างานของระบบควบคุ ม ต่ า ง ๆ
ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศ
(๑) การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ เ กิ ด จาก
เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วและแคปปิลลารี่ทิ้วป์
(2) การปรั บ และตั้ ง ค่ า การท างานของอุ ป กรณ์ แ ละ
ระบบควบคุม
๔.2.1.๖ วิ ธี ก ารประกอบติ ด ตั้ ง ระบบท่ อ สารท าความเย็ น ที่ ใ ช้
ในเครื่องปรับอากาศ
(๑) เดิ น ท่ อ เพื่ อ ให้ ส ารท าความเย็ น และน้ ามั น หล่ อ ลื่ น
ไหลเวียนในระบบได้ถูกต้อง
(๒) เดินท่อเพื่อป้องกันไม่ให้สารทาความเย็นเหลวเข้าไป
ในทางดูดและทาอันตรายต่อคอมเพรสเซอร์
(๓) เดิ น ท่ อ สา รท าความเย็ น ให้ แ ผงท าความเย็ น
(Evaporator) ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป
(๔) การเลือกขนาดและความยาวของแคปปิลลารี่ทิ้วป์
๔.2.1.๗ หลักการและวิธกี ารหล่อลื่นอุปกรณ์ในระบบเครื่องปรับอากาศ
(๑) วิธีเติมน้ามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์
(๒) ชนิดและคุณสมบัติของน้ามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์
๔.2.1.๘ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การอ่านแบบวงจรทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์
๔.2.1.๙ หลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ เฟส และ ๓ เฟส
๔.2.1.๑๐ การต่อมอเตอร์หลายความเร็ว
๔.2.1.๑๑ การเลือกใช้ชนิดและขนาดของคอมเพรสเซอร์
๔.2.1.๑๒ วิธีการจัดเก็บสารทาความเย็น เพื่อการเคลื่อนย้ายหรือ
การซ่อมบารุงโดยการปั๊มดาว์นหรือใช้เครื่องเก็บสารทาความเย็นอย่างถูกต้อง
๔.2.1.๑๓ การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบทาความเย็น
เพื่อป้องกันความชื้น
๔.2.1.๑๔ การทาความสะอาดระบบเมื่อภายในระบบทาความเย็น
ไม่สะอาดและมีความชื้น
๔.2.1.๑๕ วิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบต่าง ๆ
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๔.2.1.๑๖ ความปลอดภัยในการทางานและการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รบั
อุบัติเหตุ
4.2.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
4.2.2.๑ ใช้เครื่องมือและเครื่องวัดที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ
4.2.2.๒ ตัดต่อ ดัด และเชื่อมประสานท่อทองแดงกับโลหะต่างชนิด
ที่ใช้ประกอบในเครื่องปรับอากาศ
4.2.2.๓ ติดตั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ
4.2.2.๔ ตรวจหาสาเหตุ แก้ไข ระบบสารทาความเย็น ระบบไฟฟ้า
และระบบควบคุมที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
4.2.2.๕ เดินสายไฟฟ้า ๑ เฟส และ ๓ เฟส ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
4.2.2.๖ ติด ตั้งและตรวจวัด ระบบสารทาความเย็น ระบบไฟฟ้ า
และระบบควบคุมที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
4.2.2.7 การทดสอบการทางานของเครื่องปรับอากาศ
4.2.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย จรรยาบรรณในการทางาน แนวความคิดเห็น
ในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้คาแนะนา
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความภูมิใจในงานอาชีพ
4.3 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3 ได้แก่
4.3.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
4.3.1.๑ สัญลักษณ์สากลของอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
4.3.1.๒ วิธีการเขียนแบบร่างเพื่อแสดงแผนผังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
4.3.1.๓ การใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
(๑) ความหมายของอุ ณ หภู มิ กระเปาะเปีย ก อุ ณ หภูมิ
กระเปาะแห้ง และความชื้นสัมพัทธ์
(๒) หน่วยวัดปริมาณความร้อน อัตราการไหลของมวล
อัตราการไหลของปริมาตร ความเร็ว และปริมาณความชื้นในอากาศ
(๓) การหาสาเหตุข้อขัดข้องและข้อผิดพลาดที่คล้ายกัน
ของอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
4.๓.1.๔ การทาความเย็นด้วยระบบระเหยสารทาความเย็นโดยตรง
(Direct Expansion System) และระบบน้าเย็น (Chilled Water System)
4.๓.1.๕ ระบบสารทาความเย็นท่วม (Flooded System) และ
ไดเร็กซ์เอ็กแพนชั่นวาล์ว (Direct Expansion Valve)
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4.3.1.๖ องค์ประกอบที่มีผลต่อสมรรถนะของคอนเดนเซอร์และ
แฟนคอยล์แบบครีบ เช่น อัตราการไหลของลม พื้นผิวถ่ายเทความร้อน
4.3.1.๗ องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะของคอนเดนเซอร์
แบบระบายความร้อนด้วยน้า เช่น อัตราการไหลของปริมาณและอุณหภูมิของน้า พื้นผิวถ่ายเทความร้อน
และแฟนคอยล์
4.3.1.๘ พื้นผิวถ่ายเทความร้อนผ่านชั้นตัวนาความร้อนลาดับต่าง ๆ
(ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ)
4.3.1.๙ วิ ธี ก ารแขวนหรื อ ยึ ด ท่ อ ให้ มั่ น คง โดยพิ จ ารณาจาก
การขยายตัวและหดตัวของท่อ
4.3.1.๑๐ วิธีการลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจาก
การทางานของเครื่องปรับอากาศ
4.3.1.๑๑ ผลกระทบของสารเจือปนในสารทาความเย็น เช่น น้ามัน
ความชื้น แก๊สที่ไม่สามารถควบแน่น
4.3.1.๑๒ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
4.3.1.๑๓ การคานวณหากาลังไฟฟ้าของมอเตอร์
4.3.1.๑๔ การคานวณหาความเร็วรอบของมอเตอร์
4.3.1.๑๕ การคานวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
4.3.1.๑๖ การเลือกและตั้งค่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
(๑) การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
(๒) การตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
(๓) การเลื อ กขนาดของสายไฟฟ้ า ก าลั ง และสายไฟฟ้า
ควบคุมตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
4.3.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ดังต่อไปนี้
4.3.2.๑ เขียนแบบร่างแผนผังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
4.3.2.๒ ควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามแบบที่กาหนด
4.3.2.๓ วิ นิ จ ฉั ย หาสาเหตุ ซ่ อ มแซมข้ อ ขั ด ข้ อ ง และปรั บ แต่ ง
อุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ
4.3.2.4 วิ นิ จ ฉั ย หาสาเหตุ แ ละซ่ อ มแซมข้ อ ขั ด ข้ อ งของระบบ
สารทาความเย็น ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

4.3.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย จรรยาบรรณในการทางาน แนวความคิด
ในการวิเคราะห์ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางาน มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความภูมิใจในงานอาชีพ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุทธิ สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

