
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย ลงวันที่ 
๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ขอ ๒  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย 

หมายถึง ผูปรับ ประกอบ ติดตั้งและซอมแซมอุปกรณของตูเย็น ตูแช ตูทําน้ําเย็น ตูถนอมอาหาร 
เครื่องทําน้ําแข็งขนาดเล็กแบบประกอบเสร็จสมบูรณภายในตัวเดียวกัน (Single Package) และ
เคลื่อนยายไดขนาดไมเกิน ๕ แรงมา โดยปฏิบัติงานตรวจรูปแบบแผงวงจรทางเดินไฟฟา และทาง
กล ถอดซอมชิ้นสวนอุปกรณที่ชํารุดได 

 
ขอ ๓  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบาน

และการพาณิชย แบงออกเปน ๓ ระดับ 
๓.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ ดานการตัดทอ ขยายทอ บาน

ทอสารทําความเย็น การเลือกขนาดและการตอสายไฟฟา การถอดประกอบ การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น การเติมและถายสารทําความเย็น และการเดินเครื่องทําความเย็น
ขนาดไมเกิน ๕ แรงมา การเดินทอน้ําเติม และทอน้ําทิ้งในระบบเครื่องทําความเย็น 

๓.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในดานการถอดประกอบ
ติดตั้ง สวนประกอบ อุปกรณเครื่องทําความเย็น ตรวจหาสาเหตุ ขอขัดของและทําการแกไข
ปรับแตงใหเครื่องทําความเย็นขนาดไมเกิน ๕ แรงมา ทํางานไดเปนปกติ 

๓.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในดานการอานเขียนแบบ
วงจรไฟฟา (Wiring Diagram) ควบคุม ติดตั้ง วิเคราะหปญหา แกไขจุดขัดของตาง ๆ ที่เกิด
จากระบบไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบเครื่องกล และจากการติดตั้งเคร่ืองทําความเย็นขนาด
ไมเกิน ๕ แรงมา คํานวณแบบไฟฟาขนาดเครื่องทําความเย็นและประมาณราคางานได 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง/หนา ๓๕/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ
ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเครื่องทําความเย็นในบานและการ
พาณิชย ใหเปนดังนี ้

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๔.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๔.๑.๑ ความปลอดภัย 
(๑) การใชเครื่องมือและอุปกรณพ้ืนฐานอยางถูกตอง 
(๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา 
(๓) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
(๔) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและสารทําความเย็น 
(๕) การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
(๖) การปองกันอัคคีภัย 
(๗) การปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาดูด 

ไฟไหม สารเคมีและสารทําความเย็น 
(๘) ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในการ

ปฏิบัติงาน 
๔.๑.๒ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(๑) วงจรไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานอยางงาย 
(๒) วงจรไฟฟาเบื้องตนของเครื่องทํา ความเย็นในบานและการ

พาณิชยขนาดเล็ก 
(๓) ประเภทและคุณสมบัติของไฟฟากระแสตรงและไฟฟา

กระแสสลับ 
(๔) ประเภทและคุณสมบัติของตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา 
(๕) หนวยวัดพื้นฐานทางไฟฟา เชน โวลต (Volt) โอหม (Ohm) 

แอมแปร (Ampere) และวัตต (Watt) 
(๖) กฎขอบังคับในการเดินสายของการไฟฟานครหลวงและการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคที่สัมพันธกับระบบไฟฟาในเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชย 
๔.๑.๓ เครื่องมือทางไฟฟาและเครื่องมือทางกล 

(๑) เครื่องมือทางไฟฟา 
(ก) มัลติมิเตอร (Multimeter) 
(ข) โอหมมิเตอร (Ohm meter) 
(ค) โวลตมิเตอร (Volt meter) 
(ง) แอมมิเตอร (Amp meter) 
(จ) แคลมปมิเตอร (Clamp Meter) 

(๒) เครื่องมือทางกล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับงานเครื่องทําความเย็น เชน 
(ก) เครื่องมือบานแฟร (Flaring Tools) 
(ข) เครื่องมือดัดทอ (Bender) 
(ค) เครื่องทําสุญญากาศ (Vacuum Pump) 
(ง) ชุดเกจวัดความดัน สารทํา ความเย็น ชนิดตาง ๆ (Manifold 

Gauge) 
(จ) ชุดเชื่อมแกส (Gas Welding Set) 
(ฉ) เครื่องเช่ือมไฟฟา (Electrical Welding Machine) 
(ช) เครื่องตรวจรอยรั่วแบบแกสและแบบอิเล็กทรอนิกส (Leak 

Test Detector) 
(ซ) คัตเตอรตัดทอแบบตาง ๆ (Tube Cutters) 
(ฌ) เครื่องมือขยายทอ (Swaging Tools) 
(ญ) เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) 

๔.๑.๔ ระบบการทําความเย็น 
(๑) ความรอน อุณหภูมิ การถายเทความรอน 
(๒) หนวยวัดระบบเมตริกและระบบอังกฤษ 
(๓) คณิตศาสตรชาง เชน การบวก ลบ คูณ หาร 
(๔) พ้ืนฐานของโครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ 

เชน 
(ก) คอมเพรสเซอร (Compressor) 
(ข) คอนเดนเซอร (Condenser) 
(ค) อีวาโปเรเตอร (Evaporator) 
(ง) ฟลเตอร - ไดรเออร (Filter Drier) 
(จ) ทอแคปปลลาร่ีทิ้วป (Capillary Tube) 
(ฉ) เอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion Valve) 
(ช) มอเตอรและพัดลม (Motor and Fan) 
(ซ) สวิตซควบคุมการทํางานของพัดลม (Fan Motor 

Control Switch) 
(ฌ) สวิตซควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) 
(ญ) สวิตซควบคุมแรงดัน (Pressure Switch) 
(ฎ) ทอทางเดินสารทําความเย็น 
(ฏ) ตาแมว (Sight Glass) 

๔.๑.๕ ชนิดของสารทําความเย็น น้ํามันหลอล่ืน และทอสารทําความเย็น 
๔.๑.๖ การอานคาของชุดเครื่องวัดความดันสารทําความเย็นเบื้องตน 
๔.๑.๗ การทําสุญญากาศ 
๔.๑.๘ การเติมสารทําความเย็น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.๑.๙ หลักการและวิธีการเบื้องตนในการติดตั้งและซอมอุปกรณพ้ืนฐาน
ตาง ๆ 

๔.๑.๑๐ วิธีการถายสารทําความเย็นออกจากระบบเครื่องทําความเย็นใน
บานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

๔.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้

๔.๒.๑ เครื่องมือวัด 
(๑) ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา เชน มัลติมิเตอร แคลมปมิเตอร 
(๒) ใชเครื่องมือวัดทางกล เชน เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน

ขนาดและความยาว 
๔.๒.๒ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(๑) ตอวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็น ขนาดไมเกิน ๕ แรงมา 
(๒) ตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา ตัดตอสายและบัดกรีสายไฟฟา 

๔.๒.๓ ระบบการทําความเย็นและงานทอ 
(๑) ใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตัด ปรับแตง ขยาย บานแฟร และ

ตัดตอทอทองแดง 
(๒) เลือกงานเชื่อมใชงานไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับงาน 
(๓) เช่ือมประสานทอโลหะชนิดตาง ๆ ที่ใชในระบบเครื่องทํา

ความเย็นไดโดยไมร่ัว 
(๔) ติดตั้ง เดินทอสารทําความเย็นและหุมฉนวน 
(๕) ติดตั้ง เดินทอน้ําเติมและทอน้ําทิ้ง ในระบบเครื่องทําความ

เย็น 
(๖) บํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น 

๔.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา การ
รักษาวินัย มีความซื่อสัตย และประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๔.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๔.๔.๑ ความปลอดภัย 
(๑) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยทางไฟฟา 
(๒) อันตรายจากการเชื่อมโลหะ 
(๓) การทํางานเกี่ยวกับของที่มีน้ําหนัก เชน การเคลื่อนยาย หรือ

การใชอุปกรณชวยยกของ 
๔.๔.๒ หลักการทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(๑) กฎของโอหม กฎของเลนซ กฎมือซาย และมือขวาของเฟลม
มิ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) หลักการของวงจรขนานและวงจรอนุกรม 
(๓) การกําหนดขนาดและชนิดของสายไฟฟา ตามมาตรฐานการ

ติดตั้งทางไฟฟา 
(๔) สัญลักษณทางไฟฟา การอานแบบและวงจรไฟฟาเครื่องทํา

ความเย็นในบานและการพาณิชย 
๔.๔.๓ ชนิดและหลักการทํางานอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

(๑) มอเตอรที่ใชในเครื่องทําความเย็น 
(๒) อุปกรณปองกันทางไฟฟา 
(๓) อุปกรณควบคุมทางไฟฟา 
(๔) หมอแปลงไฟฟา 
(๕) อินเวอรเตอร 

๔.๔.๔ ระบบไฟฟาของเครื่องทําความเย็นในบานและการพาณิชยขนาดไม
เกิน ๕ แรงมา 

๔.๔.๕ เครื่องมือทางไฟฟาและเครื่องมือทางกล 
(๑) เครื่องมือทางไฟฟา 

(ก) เมกเกอรโอหม - มิเตอร (Megger ohm - meter) 
(ข) เครื่องวัดความเปนฉนวนไฟฟา (Insulation Tester) 

(๒) เครื่องมือทางกล 
(ก) เวอรเนียรคารลิปเปอร (Vernier Caliper) 
(ข) ไมโครมิเตอร (Micrometer) 
(ค) เครื่องวัดความเร็วลม (Annemometer) 
(ง) เครื่องวัดรอบ (Tachometer) 
(จ) สลิงไซโครมิเตอร (Sling psychromerter) 
(ฉ)  เครื่ องทํ า สุญญากาศแบบ  ๒  ช้ัน  (Two Stage 

Vacuum Pump) 
(ช) เครื่องวิเคราะหสุญญากาศ (Vacuum Analyzer) 

๔.๔.๖ ระบบการทําความเย็น 
(๑) ชนิด โครงสราง และหลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ โดย

ละเอียด 
(ก) คอมเพรสเซอร (Compressor) 

(๑) แบบลูกสูบ (Reciprocating Type) 
(๒) แบบโรตารี่ (Rotary Type) 
(๓) แบบสกอลล (Scroll Type) 

(ข) คอนเดนเซอร (Condenser) 
(๑) แบบระบายความรอนดวยอากาศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) แบบระบายความรอนดวยน้ํา 
(ค) อีวาโปเรเตอร (Evaporator) 
(ง) มอเตอร (Motor) 
(จ) พัดลม (Fan) 
(ฉ) อุปกรณควบคุมสารทําความเย็น (Refrigerant Flow 

Controls) 
(๑) ออโตเมติกเอ็กซแพนช่ันวาลว (Automatic 

Expansion Valve) 
(๒ )  เ ท อ ร โ ม ส แ ต ติ ก เ อ็ ก ซ แ พ น ชั่ น ว า ล ว 

(Thermostatic Expansion Valve) 
(๓) ทอแคปปลลารี (Capillary Tube) 

(ช) ฟลเตอร - ไดเออร (Filter Drier) 
(ซ) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) 
(ฌ) สวิตซควบคุมแรงดัน (Pressure Switch) 
(ญ) สวิตซควบคุมแรงดันน้ํามัน (Oil Pressure Switch) 
(ฎ) โซลินอยดวาลว (Solenoid Valve) 
(ฏ) สวิตซตั้งเวลาละลายน้ําแข็ง (Defrost Timer) 
(ฐ) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิใชในการละลายน้ําแข็ง 

(Defrost Thermostat) 
(ฑ) รีเลยตาง ๆ (Relays) 

(๒) วินิจฉัยปญหาเบื้องตน การแกไขและการบํารุงรักษา 
(๓) การอานคาจากชุดเครื่องวัด (Gauge) ความดันสารทําความ

เย็นอยางละเอียดในการวิเคราะหปญหา 
(๔) วิธีการถอดเปลี่ยนและประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของอุปกรณ

โดยละเอียด 
(๕) การลางระบบเครื่องทําความเย็น 
(๖) การตรวจสอบและวิธีการเติมน้ํามันหลอล่ืน 
(๗) การกักเก็บและฟนฟูสารทําความเย็น (Recovering and 

Recycling) 
(๘) คุณสมบัติของสารทําความเย็น น้ํามันหลอล่ืน และทอสารทํา

ความเย็น 
๔.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๔.๕.๑ เครื่องมือวัด 

(๑) ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
(ก) เมกเกอรโอหม - มิเตอร (Megger ohm - meter) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) วัตตมิเตอร (Wattmeter) 
(๒) ใชเครื่องมือวัดทางกล 

(ก) เวอรเนียรคารลิปเปอร (Vernier Caliper) 
(ข) ไมโครมิเตอร (Micrometer) 

๔.๕.๒ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(๑) อานสัญลักษณและแบบวงจรไฟฟาได 
(๒) ตรวจหาสาเหตุ ขอขัดของและแกไขวงจรไฟฟาได 
(๓) ปรับแตงวงจรไฟฟาและอุปกรณควบคุม 
(๔) เดินวงจรควบคุมระบบไฟฟา ๑ เฟสและ ๓ เฟส ที่ใชใน

เครื่องทําความเย็นได 
๔.๕.๓ ระบบการทําความเย็นและงานทอ 

(๑) ตรวจหาสาเหตุ ขอขัดของและแกไขเคร่ืองทําความเย็นจน
สามารถใหเครื่องทํางานได 

(๒) ตัดตอ ดัดและเช่ือมประสานทอทองแดงขนาดตาง ๆ ให
ถูกตองตามแบบที่ใชประกอบในเครื่องทําความเย็น 

(๓) ติดตั้งสวนประกอบและอุปกรณเครื่องทําความเย็นขนาดไม
เกิน ๕ แรงมา 

(๔) ตรวจหารอยรั่ว ทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็นใน
เครื่องทําความเย็นขนาดไมเกิน ๕ แรงมา 

๔.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดที่จะพัฒนาฝมือ ใฝหาความรูใหมทัน
ตอเทคโนโลยีเก่ียวกับวิชาชีพเครื่องทําความเย็น ใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา และมีทัศนติที่
ดีตอองคกร 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๔.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๔.๗.๑ ความปลอดภัย 
(๑) การวางแผนดานความปลอดภัยของสถานประกอบการ เชน 

(ก) ชองทางเดิน 
(ข) ชองทางสงของ 
(ค) ที่เก็บของประเภทติดไฟงาย 
(ง) ที่ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิง 
(จ) การติดตั้งไฟแสงสวาง 
(ฉ) การปองกันเสียง 
(ช) การระบายอากาศ 
(ซ) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

๔.๗.๒ ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและระบบเครื่องกล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เขียน ออกแบบวงจรไฟฟาและเครื่องกล 
(๒) การทํางานของระบบควบคุมเครื่องทําความเย็นในบานและ

การพาณิชยขนาดไมเกิน ๕ แรงมา 
(๓) หลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร 
(๔) หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา ๑ เฟสและ ๓ เฟส 
(๕) วงจรควบคุมมอเตอรแบบสตาร - เดลตา 
(๖) การคํานวณโหลด ออกแบบและการประมาณราคา สําหรับ

ระบบเครื่องทําความเย็น ขนาดไมเกิน ๕ แรงมา 
๔.๗.๓ คณิตศาสตรชาง 

(๑) คํานวณหา พ้ืนที่ ปริมาตร น้ําหนักและเสนรอบวง 
(๒) คํานวณคาจํานวนเต็ม เศษสวนและเปอรเซ็นต 

๔.๗.๔ วิทยาศาสตรประยุกต 
(๑) การแปลงหนวยวัดระบบเมตริกและระบบอังกฤษ 
( ๒ )  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค ว า ม ร อ น  ( Heat) อุ ณ ห ภู มิ 

(Temperature) การถายเทความรอน (Heat Transfer) ความชื้น (Humidity) ความเร็วลม 
(Air velocity) ความดัน (Pressure) เปนตน 

(๓) ความหมายของ งาน (Work) แรง (Force) กําลังงาน 
(Power) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๔.๗.๕ เครื่องมือวัด 
(๑) เครื่องมือวัดทางไฟฟา 
มาตรพลังงานไฟฟา (Kilowatt Hour Meter) 
(๒) เครื่องมือทางกล เชน เครื่องมือวัดลม (Anemometer) 

เครื่องมือวัดความเร็วรอบ (Tachometer) เครื่องวัดสุญญกาศที่มีความละเอียดระดับไมครอน 
(Vacuum Micron Gauge) 

(๓) ความหมายของอุณหภูมิกระเปาะแหง (Dry Bulb) อุณหภูมิ
กระเปาะเปยก (Wet Bulb) และความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity) 

(๔) หนวยวัดปริมาณความรอน (Joule, BTU) อัตราการไหล
ของปริมาตร (cfm, l/s) ความเร็ว (m/s, f pm) ปริมาณความชื้นในอากาศ (grains, g/g) และ
อุณหภูมิ (°C, °F, °K) 

๔.๗.๖ ระบบการทําความเย็น 
(๑) ช้ินสวนเครื่องทําความเย็นขนาดไมเกิน ๕ แรงมา โดย

ละเอียด 
(๒) แผนภูมิไซโครเมติก (Psychometric Chart) เพ่ือหาคาตาง 

ๆ ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) แผนภูมิวัฏจักรการทําความเย็น (P - h Diagram) และ
ตารางน้ํายา (Refrigerant Table) 

(๔) วิธีการติดตั้งระบบทอสารทําความเย็นขนาดไมเกิน ๕ แรงมา 
(ก) เดินทอเพ่ือใหสารทําความเย็นและน้ํามันหลอล่ืน

ไหลเวียนในระบบไดถูกตอง 
(ข) เดินทอเพ่ือเฉล่ียสารทําความเย็นใหแผงระบายความ

เย็น (Evaporator) ตั้งแต ๒ ตัวข้ึนไป 
(ค) การเลือกหรือเปล่ียนขนาดของเอ็กซแพนชั่นวาลวออ

ริฟซ (Orifice) และความยาวของแคปปลลาร่ีทิ้วปจากตาราง 
(๕) วิธีการหุมและบุฉนวนของทอเย็น ตลอดจนการปองกันมิให

ความชื้นกอตัวข้ึน 
(๖) การเดินทอเพ่ือลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจาก

เครื่องทําความเย็น และใหน้ํามันไหลกลับเขาเครื่องอัดสารทําความเย็น 
(๗) หลักการติดตั้ง เดินเครื่อง และซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองทํา

ความเย็น 
(๘) อุปกรณและหลักการทํางานของชุดเครื่องทําความเย็น 

(ก) การวิเคราะหและแกไขขอบกพรองที่เกิดจากเอ็กซ
แพนชั่นวาลว ออริฟซ (Orifice) และแคปปลลาร่ีทิ้วป 

(ข) วิธีการปรับและการตั้งความแตกตางของชวงการทํางาน
ของอุปกรณควบคุมความดัน 

(ค) วิธีการปรับตั้งซูเปอรฮีตของเอ็กซแพนชั่นวาลว 
(๙) หลักการและวิธีการหลอล่ืนอุปกรณในระบบเครื่องทําความ

เย็นในบานและการพาณิชย 
(ก) วิธีการสงน้ํา มันหลอล่ืนไปเลี้ยงสวนที่เคลื่อนที่ใน

คอมเพรสเซอร เชน ระบบวิดสาด ระบบปมหมุนเวียน 
(ข) ระบบแยกสารทําความเย็นเหลวออกจากน้ํามันหลอล่ืน 

(Crankcase Heater) 
(ค) ชนิดและคุณสมบัติของน้ํามันหลอล่ืนคอมเพรสเซอร 
(ง) ผลกระทบของสารเจือปน (Contaminate) ในสารทํา

ความเย็น เชน ความชื้น อากาศ 
(จ) องคประกอบที่มีผลตอสมรรถนะการระบายความรอน

ของคอนเดนเซอร เชน อัตราการไหลของลม พ้ืนผิวถายเทความรอน ระยะหางจากผนัง 
๔.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๔.๘.๑ ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และระบบเครื่องกล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) อานและเขียนแบบวงจรไฟฟา (Wiring Diagram) และ
เขียนแบบงานทอ (Piping Diagram) 

(๒) วิเคราะหปญหาและแกไขจุดบกพรองตาง ๆ ที่เกิดจากการ
ติดตั้งเคร่ืองทําความเย็นที่ไมถูกวิธี 

(๓) วิ เคราะหปญหาและแกไขปญหาระบบไฟฟา  ระบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบเครื่องกล 

(๔) ตรวจเช็คระบบควบคุมและอุปกรณการทํางานของเครื่องทํา
ความเย็นที่เปนอิเล็กทรอนิกส 

(๕) ควบคุมและติดตั้งเคร่ืองทําความเย็น ขนาดไมเกิน ๕ แรงมา 
ตามแบบที่กําหนดจนเครื่องสามารถทํางานได 

(๖) ควบคุมการถอด ลาง ทําความสะอาด ประกอบ เครื่องทํา
ความเย็น ขนาดไมเกิน ๕ แรงมา 

(๗) คํานวณแบบไฟฟา ขนาดเครื่องทําความเย็นที่เหมาะสมและ
ประมาณราคา 

๔.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา 
รักษาวินัย มีความซื่อสัตย ประหยัด ตองคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหเกิดการ
ย่ังยืน การวิเคราะหวางแผน การแกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการทํางาน ใฝหาความรูใหมทันตอเทคโนโลยีเก่ียวกับวิชาชีพเครื่องทําความเย็น 
ใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๘ มกราคม ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 
๘ มกราคม ๒๕๕๓ 
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