เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย หมายถึง ผูปรับ
ประกอบ ติดตั้งและซอมแซมอุปกรณของตูเย็น ตูแช ตูทําน้ําเย็น ตูถนอมอาหาร เครื่องทําน้ําแข็งขนาดเล็ก
แบบประกอบเสร็จสมบูรณภายในตัวเดียวกัน (Single Package) และเคลื่อนยายได ขนาดไมเกิน ๕ แรงมา
โดยปฏิบัติงานตรวจรูปแบบแผงวงจรทางเดินไฟฟาและทางกล ถอดซอมชิ้นสวนอุปกรณที่ชํารุดได
ขอ ๒ มาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย
แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในระดับผูชวยชางปฏิบัติงาน
ดานการตัดทอ ขยายทอ บานทอสารทําความเย็น การเลือกขนาดและการตอสายไฟฟา การถอดประกอบ
เครื่องปรับอากาศ ภายใตการควบคุมดูแลของชางฝมือ
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในระดับชางฝมอื ปฏิบตั งิ านดาน
การถอดประกอบ ติดตั้ง สวนประกอบ อุปกรณเครื่องทําความเย็น ตรวจหาสาเหตุ ขอขัดของและ
ทําการแกไขปรับแตงใหเครื่องทําความเย็นขนาดไมเกิน ๕ แรงมา ทํางานไดเปนปกติ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในระดับหัวหนาชางปฏิบัติงาน
ดานการอานเขียนแบบวงจรไฟฟา (Wiring Diagram) ควบคุม ติดตั้ง วิเคราะหปญหา แกไขจุดขัดของ
ตาง ๆ ที่เกิดจากระบบไฟฟา ระบบอิเล็กทรอนิกส และจากการติดตั้งเครื่องทําความเย็นขนาดไมเกิน
๕ แรงมา คํานวณแบบไฟฟาขนาดเครื่องทําความเย็นและประมาณราคางานได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย ใหเปน ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัย
(๑) การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานอยางถูกตอง
(๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา
(๓) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
(๔) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและสารทําความเย็น
(๕) การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
(๖) การปองกันอัคคีภัย
(๗) การปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาดูด ไฟไหม สารเคมี
และสารทําความเย็น
(๘) ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๑) วงจรไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน อยางงาย
(๒) วงจรไฟฟาเบื้องตนของเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
(๓) ประเภทและคุณสมบัติของไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ
(๔) ประเภทและคุณสมบัติของตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
(๕) หนวยวัดพื้นฐานทางไฟฟา เชน โวลต (Volt) โอหม (Ohm) แอมแปร
(Ampere) และวัตต (Watt)
๓.๑.๓ เครื่องมือทางไฟฟาและเครื่องมือทางกล
(๑) เครื่องมือทางไฟฟา
(ก) มัลติมิเตอร (Mutimeter)
(ข) โอหมมิเตอร (Ohmmeter)
(ค) โวลตมิเตอร (Voltmeter)
(ฆ) แอมมิเตอร (Ampmeter)
(ง) แคลมปมิเตอร (Clamp Meter)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๕๗
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๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

(๒) เครื่องมือทางกล
เครื่องมือพื้นฐานสําหรับงานเครื่องทําความเย็น เชน
(ก) เครื่องมือบานแฟร (Flaring Tools)
(ข) เครื่องมือดัดทอ (Bender)
(ค) เครื่องทําสุญญากาศ (Vacuum Pump)
(ฆ) ชุดเกจวัดความดัน สารทําความเย็นชนิดตาง ๆ (Manifold Gauge)
(ง) ชุดเชื่อมแกส (Gas Welding Set)
(จ) เครื่องเชื่อมไฟฟา (Electrical Welding Machine)
(ฉ) เครื่องตรวจรอยรั่วแบบแกสและแบบอิเล็กทรอนิกส (Leak Test Detector)
(ช) คัตเตอรตัดทอแบบตาง ๆ (Tube Cutters)
(ซ) เครื่องมือขยายทอ (Swaging Tools)
(ฌ) เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
๓.๑.๔ ระบบการทําความเย็น
(๑) ความรอน อุณหภูมิ การถายเทความรอน
(๒) หนวยวัดระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
(๓) คณิตศาสตรชาง เชน การบวก ลบ คูณ หาร
(๔) พื้นฐานของโครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ เชน
(ก) คอมเพรสเซอร (Compressor)
(ข) คอนเดนเซอร (Condenser)
(ค) อีวาโปเรเตอร (Evaporator)
(ฆ) ฟลเตอร-ไดรเออร (Filter Drier)
(ง) ทอแคปปลลารี่ทิ้วป (Capillary Tube)
(จ) เอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion Valve)
(ฉ) มอเตอรและพัดลม (Motor and Fan)
(ช) สวิตซควบคุมการทํางานของพัดลม (Fan Motor Control Switch)
(ซ) สวิตซควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

(ฌ) สวิตซควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)
(ญ) ทอทางเดินสารทําความเย็น
(ฎ) ตาแมว (Sight Glass)
๓.๑.๕ ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น
๓.๑.๖ ชนิดและคุณสมบัติของน้ํามันหลอลื่นคอมเพรสเซอร
๓.๑.๗ การอานคาของชุดเครื่องวัดความดันสารทําความเย็นเบื้องตน
๓.๑.๘ การทําสุญญากาศ
๓.๑.๙ การเติมสารทําความเย็น
๓.๑.๑๐ หลักการและวิธีการเบื้องตนในการติดตั้งและซอมอุปกรณพื้นฐานตาง ๆ
๓.๑.๑๑ วิธีการถายสารทําความเย็นออกจากระบบเครื่องทําความเย็นในบานและ
การพาณิชยขนาดเล็ก
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การเดินสายและการตอสายไฟฟา
(๑) ตูควบคุม
(๒) ตอสายไดทุกวิธี โดยถูกตองและปลอดภัย
(๓) พันฉนวนหุมบริเวณจุดตอสายแบบตาง ๆ ไดถูกวิธี
(๔) การติดตั้งอุปกรณ
(๕) สายไฟฟาหุมฉนวนขนาดใหญ
(๖) ทอรอยสายของระบบสายไฟฟาแบบตาง ๆ
(๗) สวิตชเปด-ปด และอุปกรณควบคุม
(๘) อุปกรณกลองตอสาย และไฟสัญญาณ
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซือ่ สัตย
และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

(๑) เกี่ยวกับไฟฟาตามประกาศกระทรวงแรงงาน
(๒) การปองกันอัคคีภัย
๓.๔.๒ อานแบบ และเขียนแบบวงจรควบคุมทางไฟฟา
๓.๔.๓ การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาเบื้องตน
๓.๔.๔ หลักการเบื้องตนของอุปกรณควบคุม
๓.๔.๕ หลักการเลือกใชและการติดตั้งอุปกรณในการควบคุม
(๑) ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา
(๒) โปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอร
(๓) ระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติ
(๔) ระบบควบคุมสายดิน
(๕) ระบบอินพุทและเอาทพุท (I/O System)
๓.๔.๖ หลักการเกี่ยวกับสายควบคุม (Wiring Control)
(๑) สายหุมฉนวนแบบแกนรวม
(๒) สายหุมฉนวนมีชิลด
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
(๑) ระบบอินพุทและเอาทพุท (I/O System)
(๒) ระบบควบคุมสายดิน และอุปกรณตาง ๆ
(๓) มอเตอรไฟฟาควบคุมการขับเคลื่อนดวยไฟฟา
(๔) มอเตอรไฟฟาควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล
(๕) ระบบเครื่องกลอัตโนมัติ และการควบคุม
๓.๕.๒ การอานแบบ และเขียนแบบ
(๑) วงจรการเดินสายไฟฟา
(๒) สัญลักษณทางไฟฟาแบบตาง ๆ
๓.๕.๓ การตอสาย และการเลือกใชสายไฟฟา
๓.๕.๔ การตรวจอุปกรณระบบควบคุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาตามมาตรฐานสากล
๓.๗.๒ หลักการตรวจสอบระบบควบคุมและอุปกรณควบคุม
๓.๗.๓ หลักการอานแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๔ หลักการออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๕ หลักการวิเคราะหระบบควบคุมทางไฟฟาชั้นสูง
๓.๗.๖ วิเคราะหการตรวจซอม
๓.๗.๗ หลักการคํานวณการออกแบบและการติดตั้ง
(๑) การเดินสายไฟฟา
(๒) การลัดวงจร
(๓) การติดตั้งสายดิน
(๔) การประเมินราคา
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ติดตั้งอุปกรณควบคุม
(๑) โปรแกรมควบคุม
(๒) สายดินสําหรับการควบคุม
(๓) เครื่องมือวัด
๓.๘.๒ การจัด การตรวจสอบ แกไขและซอมบํารุงอุปกรณควบคุม
๓.๘.๓ การคํานวณและการออกแบบ
(๑) สายไฟฟา
(๒) การลัดวงจร
(๓) สายดิน
(๔) ประเมินราคา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง

หนา ๑๖๑
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๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะห การวางแผน และการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ฐาปบุตร ชมเสวี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

