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๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพ
ในงานติดตั้งระบบไฟฟากําลัง แรงดันไฟฟากระแสสลับไมเกิน ๑,๐๐๐ โวลต สําหรับระบบไฟฟา
๑ เฟส หรือ ๓ เฟส หรือใชกับไฟฟากระแสตรงไมเกิน ๑,๕๐๐ โวลต และอุปกรณไฟฟาภายใน
อาคาร การแกไขปญหาขอขัดของ และการตรวจสอบระบบไฟฟา โดยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานซ อ มบํ า รุ ง การใช เ ครื่ อ งมื อ การใช อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ภายในอาคาร และหลั ก การใช ทั่ ว ไป
ของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยไดตามความสามารถในระดับชั้นที่กําหนดไว
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร แบงออกเปน
๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ช า งซึ่ ง ประกอบอาชี พ ในงานติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ า
และอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ช า งซึ่ ง ประกอบอาชี พ ในงานติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ า
และอุปกรณไฟฟาภายในอาคารและการแกไขปญหาขอขัดของ
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง ช า งซึ่ ง ประกอบอาชี พ ในงานติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ า
และอุปกรณไฟฟาภายในอาคารและการตรวจสอบระบบไฟฟา
ขอ ๓ ข อ กํ า หนดทางวิ ช าการที่ ใ ช เ ป น เกณฑ วั ด ระดั บ ฝ มื อ ความรู ค วามสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานทางไฟฟา
(๑) การใชเครื่องมือ อุปกรณปองกันสวนบุคคลเบื้องตน
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หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๒) การปองกันอันตรายจากไฟฟา
(๓) การปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) และไดรับอุบัติเหตุ
(๔) สัญลักษณความปลอดภัย
๓.๑.๒ คุณสมบัติของสายไฟฟา (Cable) ตัวนําแทง (Bus bar) ตัวตานทาน
และตัวเหนี่ยวนํา
๓.๑.๓ การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา (Cable) ตัวนําแทง (Bus bar)
ตัวตานทาน และตัวเหนี่ยวนํา
๓.๑.๔ อุ ป กรณ สํ า หรั บ การประกอบ การติ ด ตั้ ง การเดิ น สายไฟฟ า
และระบบไฟฟา
๓.๑.๕ วิธีการตอเตารับไฟฟา วิธีการตอสวิตซไฟฟา และวิธีการตอตัวนํา
ปองกัน (PE, Protective conductor)
๓.๑.๖ หลักการใชทั่วไปของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัย
๓.๑.๗ เครื่ อ งวั ด ทางไฟฟ า สํ า หรั บ การวั ด แรงดั น ไฟฟ า กระแสไฟฟ า
และความตานทานไฟฟา
๓.๑.๘ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้ง
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การใช การบํ ารุง รักษาเครื่อ งมือ และอุปกรณ ปองกัน ส วนบุ คคล
เบื้องตน
๓.๒.๒ การเลื อ กใช อุ ป กรณ ป อ งกั น กระแสเกิ น เช น อุ ป กรณ ตั ด วงจร
อัตโนมัติ (circuit breaker) และฟวส เปนตน
๓.๒.๓ การตรวจสอบบริภัณฑไฟฟาและอุปกรณประกอบกอนการตอเขากับ
การติดตั้งทางไฟฟา
๓.๒.๔ การเดินสายไฟฟาบนผิวผนังดวยเข็มขัดรัดสาย
๓.๒.๕ การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาชนิดพีวีซี
๓.๒.๖ การติดตั้งบริภัณฑไฟฟา
๓.๒.๗ การตอตัวนําแบบตาง ๆ
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(๑) การตอสายไดทุกแบบ
(๒) การตอตัวนําเขากับขั้วตอ
(๓) การพันฉนวนหุมบริเวณจุดตอสาย
๓.๒.๘ การตอเตารับไฟฟา
๓.๒.๙ การตอวงจรไฟฟาของตูไฟฟา
๓.๒.๑๐ การตอวงจรไฟฟาควบคุมการเปด - ปดวงจรแสงสวาง
๓.๒.๑๑ การตรวจสอบการทํางานของวงจรไฟฟา
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดว ย การปฏิ บัติ งาน การตรงตอ เวลา การรั กษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตย และความประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา
(๑) การใชเครื่องมือ อุปกรณปองกันสวนบุคคลเบื้องตน
(๒) การปองกันอันตรายจากไฟฟา
(๓) การปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด)
(๔) สัญลักษณความปลอดภัย
๓.๔.๒ ขอกําหนดสําหรับการติดตั้งทางไฟฟาของการไฟฟา
๓.๔.๓ การอานสัญลักษณทางไฟฟาและแผนภาพ (แบบแปลน) ทางไฟฟา
ขั้นพื้นฐาน
๓.๔.๔ ระบบไฟฟา ๒๒๐ โวลต ๑ เฟส ๒ สาย และ ๒๒๐/๓๘๐
โวลต ๓ เฟส ๔ สาย
๓.๔.๕ การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา (Cable) และตัว นํา แทง
(Bus bar) สัมพันธกับวิธีการเดินสายไฟฟา เชน เดินลอยในอากาศ รอยทอรอยสายไฟฟา เดินบน
พื้นผิว เดินในราง ฝงดิน เปนตน
๓.๔.๖ หลั ก การทํ า งานของอุ ป กรณ ป อ งกั น กระแสเกิ น เช น อุ ป กรณ
ตัดวงจรอัตโนมัติ และฟวส เปนตน
๓.๔.๗ การแกไขปญหาขอขัดของระบบจายไฟฟากําลัง
๓.๔.๘ หลักการบํารุงรักษาทั่วไปของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัย
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๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ เครื่ อ งวั ด ทางไฟฟ า สํ า หรั บ การวั ด แรงดั น ไฟฟ า กระแสไฟฟ า
ความถี่ ความตานทานไฟฟา ตัวประกอบกําลัง (Power factor) และมาตรพลังงานไฟฟา (Watt hour meter)
๓.๕.๒ การตอมาตรพลังงานไฟฟากระแสสลับ
๓.๕.๓ การใชโอหมมิเตอรเพื่อตรวจหาขอขัดของในวงจรไฟฟา
๓.๕.๔ การติดตั้งสวิตซประธานและสวิตซควบคุมวงจรยอย
๓.๕.๕ การตอสวิตซ สําหรับอุปกรณไฟฟาที่ใชภายในอาคาร
๓.๕.๖ การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา
๓.๕.๗ การเดินทอรอยสายไฟฟาแบบตาง ๆ
(๑) ทอโลหะหนา (Rigid Metal Conduit : RMC)
(๒) ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC)
(๓) ทอโลหะบาง (Electrical metallic Tubing : EMT)
(๔) ทอโลหะออน (Flexible Metal Conduit : FMC)
(๕) ทออโลหะ เชน ทอ PVC และทอ PE เปนตน
๓.๕.๘ การตอวงจรไฟฟา
๓.๕.๙ การปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด)
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในเรื่องการพัฒนาความรู การวิเคราะห
การตัดสินใจ การแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน และการใหคําแนะนําแกผูอยูใ นความ
รับผิดชอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา
๓.๗.๒ ระบบไฟฟาสําหรับประเทศไทย
๓.๗.๓ เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน และสวิตซถายโอน (Transfer switch)
๓.๗.๔ มอเตอรไฟฟาและอุปกรณควบคุม
๓.๗.๕ หมอแปลงไฟฟากําลัง
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๑) หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟากําลัง
(๒) หมอแปลงไฟฟากําลัง ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส
(๓) การเลือกขนาดของหมอแปลงไฟฟากําลัง
(๔) การติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง
(๕) การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
๓.๗.๖ อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ
๓.๗.๗ การตอลงดินและกับดักเสิรจ (surge arrester)
๓.๗.๘ การแกตัวประกอบกําลัง (Power Factor correction)
๓.๗.๙ อุปกรณประกอบการใชเครื่องวัดทางไฟฟา เชน หมอแปลงกระแส
(Current transformer, CT) หมอแปลงแรงดัน (VT) เปนตน
๓.๗.๑๐ ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) เบื้องตน
๓.๗.๑๑ ชนิดของหลอดไฟฟา
๓.๗.๑๒ การเลือกชนิดและขนาดของทอรอยสายไฟฟาและรางเดินสาย
๓.๗.๑๓ วิธีการเดินสายไฟฟาแบบตาง ๆ
๓.๗.๑๔ การติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่ใชภายในอาคาร
๓.๗.๑๕ การอานสัญลักษณทางไฟฟาและแผนภาพ (แบบแปลน) ทางไฟฟา
ขั้นพัฒนา
๓.๗.๑๖ การจัดทํารายการวัสดุพรอมราคาตามแบบ (Bill Of Quantity ; BOQ)
๓.๗.๑๗ การตรวจสอบระบบไฟฟา เชน
(๑) การติดตั้งตามแผนภาพ (แบบแปลน)
(๒) ขนาดของสายไฟฟาและตัวนําตาง ๆ
(๓) ความถูกตองตามขอกําหนดของอุปกรณ
(๔) ความมั่นคงของอุปกรณ
(๕) ความตอเนื่องของระบบไฟฟา
(ก) ความตานทานของระบบฉนวน
(ข) ความตอเนื่องและความตานทานของระบบสายดิน
(๖) การทํางานของอุปกรณ
(๗) สรุปรายงาน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง
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๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ การตอวงจรควบคุมสําหรับอาคาร
๓.๘.๒ การเดิน สายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา ชองเดิน สาย รางโลหะ
และรางอโลหะ และการติดตั้งตัวนําแทง (Bus bar)
๓.๘.๓ การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่อ งใช เครื่องวัด ในการ
ปฏิบัติงานทางไฟฟา
๓.๘.๔ การติดตั้งอุปกรณควบคุมมอเตอรในตูควบคุมมอเตอร
(๑) การจัดวางอุปกรณในตูควบคุมมอเตอร
(๒) การปรับคารีเลยปองกัน
(๓) การเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร
(๔) การตรวจสอบและการแกไขปญหาขอขัดของในวงจรควบคุม
มอเตอร
๓.๘.๕ วงจรควบคุมมอเตอร
(๑) วงจรเริ่มเดินเครื่องโดยตรง
(๒) วงจรกลับทิศทางหมุน
(๓) วงจรสตาร - เดลตา
(๔) วงจรปองกันมอเตอร
๓.๘.๖ การตรวจสอบระบบไฟฟา
๓.๘.๗ การจัดทํารายการวัสดุพรอมราคาตามแบบ
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะห การวางแผน และการแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

