
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 สาขาอาชีพชางไฟฟาอุตสาหกรรม๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ ชางไฟฟาอุตสาหกรรม หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพใน

งานติดตั้งระบบไฟฟากําลัง แรงดันต่ํา กระแสสลับไมเกิน ๑,๐๐๐ โวลต สําหรับระบบไฟฟา ๑ 
เฟส หรือ ๓ เฟส หรือใชกับไฟฟากระแสตรงไมเกิน ๑,๕๐๐ โวลต และอุปกรณไฟฟาในงาน
อุตสาหกรรมการแกไขปญหาขอขัดของ และการตรวจสอบระบบไฟฟา โดยสามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการอานแบบ การทดสอบ การติดตั้งและการเดินสายไฟฟาในงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
การกําหนดคาขนาด ติดตั้ง ทดสอบ การใชบริภัณฑไฟฟา เครื่องใชไฟฟา เครื่องวัด แผงจาย
ไฟฟา ตูควบคุมระบบไฟฟา แกไขปญหาและซอมบํารุงวงจรควบคุมมอเตอร และบันทึกขอมูล
จากเครื่องวัดไดตามความสามารถในระดับชั้นที่กําหนดไว 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาอุตสาหกรรม แบง

ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟา ตูควบคุม

และอุปกรณไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟา ตูควบคุม

และอุปกรณไฟฟาในงานอุตสาหกรรมและการแกไขปญหาขอขัดของ 
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟา ตูควบคุม

และอุปกรณไฟฟาในงานอุตสาหกรรม การแกไขปญหาขอขัดของ และการตรวจสอบระบบไฟฟา 
 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ ความรู ความสามารถ 

และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางไฟฟาอุตสาหกรรม ใหเปน ดังนี้ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานทางไฟฟา 
(๑) การใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณปองกันบุคคลเบื้องตน 
(๒) การปองกันอันตรายจากไฟฟา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง/หนา ๔๗/๒๓ 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 
 

(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตนผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) และ
ไดรับอุบัติเหตุ 

๓.๑.๒ การใชเครื่องมือชางทั่วไป (Hand Tools) 
๓.๑.๓ หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวัดทางไฟฟา และหนวยวัดทาง

ไฟฟา 
(๑) มัลติมิเตอร (Multi meter) 
(๒) โวลตมิเตอร (Volt meter) 
(๓) แอมปมิเตอร (Amp meter) 
(๔) มาตรพลังงานไฟฟา (Watt-hour meter) 
(๕) มาตรตัวประกอบกําลัง (Power Factor meter) 

๓.๑.๔ หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฟฟาเบื้องตน 
(๑) มอเตอรกระแสสลับ (Alternating current motor ; A.C. 

motor) 
(๒) อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) 
(๓) เครื่องกําเนิดไฟฟา  (Generator) และสวิตซถ ายโอน 

(Transfer switch) 
(๔) ตูควบคุมมอเตอร (Motor control board) 
(๕) ตูจายไฟฟา (Distribution board) 

๓.๑.๕ การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 
๓.๑.๖ สัญลักษณทางไฟฟา และการอานแบบไฟฟา 

(๑) สัญลักษณทางไฟฟาเบื้องตน 
(๒) แบบไฟฟาแสงสวางในโรงงาน 

๓.๑.๗ ขอกําหนดในการติดตั้ง การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 
ตลอดจนอุปกรณประกอบการเดินทอรอยสายไฟฟาประเภทนั้น ๆ 

๓.๑.๘ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟา 
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 
๓.๒.๑ การใชเครื่องวัดทางไฟฟา 

(๑) มัลติมิเตอร (Multi meter) 
(๒) มิเตอรแบบแคลมปออน (Clamp on meter) 

๓.๒.๒ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล
เบื้องตน 

๓.๒.๓ การตอตัวนําแบบตาง ๆ 
(๑) การตอสายไฟฟากับสายไฟฟา 
(๒) การตอสายไฟฟาเขากับขั้วตอ 



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 
 

(๓) การตอตัวนําดวยหลอดตอสาย 
(๔) การพันฉนวนหุมบริเวณจุดตอสาย 

๓.๒.๔ การเดินสายไฟฟาและการเดินทอรอยสายไฟฟาชนิดโลหะ และ
พีวีซี 

๓.๒.๕ การติดตั้งอุปกรณไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา 
(๑) ดวงโคมไฟฟา 
(๒) อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 
(๓) ตูจายไฟฟา 
(๔) แอมปมิเตอร 
(๕) โวลตมิเตอร 
(๖) แมกเนติกสคอนแทคเตอร 
(๗) โอเวอรโหลดรีเลย 

๓.๒.๖ การตอวงจรควบคุมมอเตอรกระแสสลับ แบบ Direct start 
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา การรักษาวินัย มี

ความซื่อสัตยและประหยัด 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานทางไฟฟา 
(๑) การใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณปองกันบุคคลเบื้องตน 
(๒) การปองกันอันตรายจากไฟฟา 
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตนผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) และ

ไดรับอุบัติเหตุ 
(๔) แนะนําการใชงานอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

๓.๔.๒ กฎระเบียบการขอใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

๓.๔.๓ หลักการทํางาน ตรวจสอบและการบํารุงรักษา 
(๑)  มอเตอร กระแสตรง  (Direct current motor ; D.C. 

motor) และมอเตอรกระแสสลับ 
(๒) อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 
(๓) ดวงโคมไฟฟา 
(๔) ตูควบคุมมอเตอร 
(๕) ตูจายไฟฟาประธาน (Main Distribution Board) 
(๖) หมอแปลงไฟฟากําลัง (Distribution transformer) ชนิด ๑ 

เฟส และ ๓ เฟส 
๓.๔.๔ การใชเครื่องวัดทางไฟฟาและอุปกรณประกอบ 



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 
 

(๑) มาตรตัวประกอบกําลัง 
(๒) มาตรพลังงานไฟฟา 
(๓) โวลต-แอมปมิเตอร (Volt-Amp meter) 
(๔) หมอแปลงกระแส (Current Transformer, CT) 
(๕) หมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT) 
(๖) เครื่องวัดคาความตานทานของฉนวน (Mega-ohm meter) 

๓.๔.๕ การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 
(๑) การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา ตามขอกําหนดการ

เดินสายและวัสดุ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 
(๒) ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่หนาตัด ความยาวของสายไฟฟา

และกระแสไฟฟา 
(๓) ขนาดของสายประธาน 
(๔) ขนาดของสายปอน 
(๕) ขนาดของสายวงจรยอย 

๓.๔.๖ อุปกรณปองกันกระแสเกินแบบตาง ๆ และวิธีการนําไปใชงาน 
(๑) ความหมายของฟวส และอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัต ิ
(๒) ชนิดของฟวสที่ใชในงานอุตสาหกรรม 
(๓) การกําหนดขนาดของฟวส และอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 
(๔) ชนิดของอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) 

(ก) ชนิดปลดวงจรดวยความรอน (Thermal Trip) 
(ข) ชนิดปลดวงจรดวยแมเหล็กไฟฟา (Magnetic Trip) 
(ค) ชนิดปลดวงจรดวยความรอน และแมเหล็กไฟฟา 

(Thermal and Magnetic Trip) 
๓.๔.๗ การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาและรางเดินสายไฟฟา 

(๑) การเลือกชนิดของทอรอยสายไฟฟา 
(ก) ทอโลหะหนา (Rigid Metal Conduit : RMC) 
(ข)  ทอ โลหะหนาปานกลาง  ( Intermediate Metal 

Conduit : IMC) 
(ค) ทอโลหะบาง (Electrical metallic Tubing: EMT) 
(ง) ทอโลหะออน (Flexible Metal Conduit: FMC) 

(๒) จํานวนสายไฟฟาสูงสุดในทอรอยสายไฟฟา 
(๓) การเลือกชนิดของรางเดินสายไฟฟา 

๓.๔.๘ ระบบไฟฟากําลัง แรงดันไฟฟาต่ํา 
(๑) ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลต 
(๒) ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐/๒๒๐ โวลต 



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 
 

๓.๔.๙ แบบของระบบไฟฟา และการอานวงจรการควบคุมมอเตอร
เบื้องตน 

(๑) วงจรควบคุมมอเตอร (Motor control circuit) 
(ก) สัญลักษณและอุปกรณในวงจรควบคุมมอเตอร 
(ข) วงจรสตารทตรง 
(ค) วงจรกลับทิศทางหมุน (Reverse-Forward) 
(ง) วงจรสตาร-เดลตา (Y - ∆) 
(จ) วงจรปองกันมอเตอร (Motor Protection) กรณีการ

ใชงานเกินกําลัง (Over Load) แรงดันไฟฟาสูง/ต่ําเกิน (Over/Under Voltage) ระบบไฟฟาไม
ครบเฟส (Phase Failure) 

(๒) แบบการเดินสายไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 
(ก) สัญลักษณทางไฟฟาในอุตสาหกรรม 
(ข) ความหมายและการอานแบบ Single Line Diagram 
(ค) ความหมายและการอานแบบ Wiring Diagram 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ การติดตั้งอุปกรณควบคุมมอเตอรในตูควบคุมมอเตอร 
(๑) การจัดวางอุปกรณในตูควบคุมมอเตอร 
(๒) การเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร 
(๓) การเขาสายไฟฟากับขั้วตอ 

๓.๕.๒ มอเตอรไฟฟา 
(๑) การติดตั้ งและควบคุมมอเตอร เหนี่ยวนํา (Induction 

Motor) ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส 
(๒) การติดตั้งและควบคุมมอเตอรกระแสตรง (D.C. Motor) 
(๓) การตรวจสอบและการทดสอบการทํางาน 

๓.๕.๓ การประกอบและติดตั้งดวงโคมไฟฟาดวยหลอดประเภทตาง ๆ 
(๑) หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) 
(๒) หลอดโซเดียม (Sodium Vapor Lamp) 
(๓) หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent Lamp) 
(๔) หลอดเมอคิวรี่  (หลอดแสงจันทร  :  Mercury Vapor 

Lamp) 
๓.๕.๔ ตูจายไฟฟาประธาน 

(๑) การติดตั้งอุปกรณไฟฟา 
(๒) การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งตัวนําแทง (Bus bar) 
(๓) การเดินวงจรเครื่องวัด 



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 
 

(๔) การติดตั้ง 
๓.๕.๕ การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟาและรางเดินสายไฟฟา 

(๑) ทอโลหะหนาปานกลาง 
(๒) ทอโลหะบาง 
(๓) ทอโลหะออน 
(๔) ทอพีวีซ ี
(๕) การเดินสายไฟฟาในรางโลหะและรางพีวีซ ี

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห
งาน  สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา 
๓.๗.๒ ระบบการสงจายไฟฟากําลังในประเทศไทย 

(๑) ระบบการสงจายไฟฟากําลังของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง 

(๒) ระบบไฟฟากําลัง แรงดันไฟฟาต่ํา 
(ก) ระบบ ๒๒๐ โวลต ๑ เฟส ๒ สาย 
(ข) ระบบ ๓๘๐/๒๒๐โวลต ๓ เฟส ๔ สาย 

๓.๗.๓ ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 
(๑) เครื่องกําเนิดไฟฟา และสวิตซถายโอน (Transfer switch) 
(๒) ระบบจายไฟฟาสํารองตอเนื่อง (UPS) 
(๓) แสงสวางฉุกเฉิน (Emergency light) 

๓.๗.๔ ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) เบื้องตน 
(๑) ชนิดของอุปกรณ 
(๒) แผงควบคุมและแผงแจงเหตุ (Annunciator) 
(๓) การตรวจสอบและบํารุงรักษา 

๓.๗.๕ รีเลยปองกัน (Protective Relay) เบื้องตน 
(๑) รีเลยปองกันกระแสเกิน (Over Current Relay) 
(๒) รีเลยปองกันแรงดันสูงเกิน/ต่ําเกิน (Over/Under Voltage 

Relay) 
(๓) เฟสซีเควนซ รีเลย (Phase Sequence Relay) 

๓.๗.๖ หมอแปลงไฟฟากําลัง 
(๑) หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา 
(๒) หมอแปลงไฟฟากําลังชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส 



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 
 

(๓) การเลือกขนาดของหมอแปลงไฟฟากําลัง 
(๔) การติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 
(๕) การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 

๓.๗.๗ มอเตอรไฟฟา 
(๑) ชนิดของมอเตอร 
(๒) สวนประกอบของมอเตอร 
(๓) หลักการทํางานของมอเตอร 
(๔) การซอมและบํารุงรักษา 
(๕) ระบบปองกันมอเตอร 
(๖) การเลือก ชนิด ขนาด และลักษณะของมอเตอรใหเหมาะสม

กับงาน 
๓.๗.๘ อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 

(๑) ความหมายของอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัต ิ
(๒) คุณสมบัติและชนิดของอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 
(๓) การกําหนดขนาดของอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 
(๔) การเลือกอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 
(๕) การตรวจสอบอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัต ิ

๓.๗.๙ การตอลงดิน และกับดักเสิรจ (Surge Arrester) 
(๑) ความรูเก่ียวกับกับดักเสิรจเบื้องตน 
(๒) ขนาดและชนิดของสายดิน 
(๓) ประเภทของการตอสายดิน (สายดินของระบบและของ

บริภัณฑไฟฟา) 
(๔) หลักดิน (Earth electrode) และอุปกรณประกอบ 
(๕) การวัดความตานทานระหวางหลักดินกับดิน 

๓.๗.๑๐ การแกตัวประกอบกําลัง (Power Factor Correction) ของ
ระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาต่ํา 

(๑) ประโยชนของการแกตัวประกอบกําลัง 
(๒) ความหมายของวัตต (Watt), วีเอ (VA), และวาร (Var) 
(๓) ความรูเก่ียวกับการแกไขคาตัวประกอบกําลังโดยการติดตั้ง

คาปาซิเตอร (Capacitor) 
๓.๗.๑๑ การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

(๑) การเลือกชนิดของสายไฟฟา 
(๒) การกําหนดขนาดใหเหมาะสมกับงาน 

(ก) วงจรมอเตอร 



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 
 

(ข) กําหนดขนาดของสายปอน, สายประธานและสาย
วงจรยอย 

๓.๗.๑๒ ดวงโคมไฟฟาชนิดตาง ๆ 
(๑) คุณสมบัติของดวงโคมไฟฟา 
(๒) หลักการทํางานของดวงโคมไฟฟา 
(๓) การบํารุงรักษา และการแกไขปญหาขอขัดของ 

๓.๗.๑๓ ขอกําหนดของการเดินสายไฟฟา 
(๑) การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 

(ก) ทอโลหะหนาหรือปานกลาง 
(ข) ทอโลหะบาง 
(ค) ทอโลหะออน 
(ง) ทอพีวีซ ี

(๒) หลักการเดินสายไฟฟาในชองเดินสาย รางโลหะและราง
พีวีซ ี

๓.๗.๑๔ วงจรควบคุมมอเตอร 
(๑) ออกแบบวงจร สตารทตรง กลับทางหมุน สตาร - เดลตา 

เปนตน 
(๒) กําหนดขนาดของคอนแทคเตอร (Contactor) 
(๓) กําหนดขนาดอุปกรณปองกันมอเตอร 
(๔) ซีเล็กเตอรสวิตซ (Selector Switch) 
(๕) ไทมเมอร รีเลย (Timer Relay) 
(๖) ลิมิตสวิตซ (Limit Switch) 
(๗) เซ็นเซอร (Sensor) 
(๘ )  หลักการทํ า ง าน  โครงสร า ง  และ สัญลั กษณท า ง

อิเล็กทรอนิกส เชน ไดโอดทรานซิสเตอร เปนตน 
(๙) การเรคติฟาย แบบคลื่นครึ่ง และคลื่นเต็ม รวมทั้งการ

ปองกันโดยใชอุปกรณดังกลาวควบคุมวงจรบางสวนหรือทั้งหมด 
(๑๐) ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
(๑๑) Compact Logic Controller 

๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้

๓.๘.๑ การบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลัง ชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ 
เฟส 

๓.๘.๒ มอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับ 
(๑) การติดตั้งมอเตอรชนิดตาง ๆ 



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 
 

(๒) การวิเคราะหปญหาขอขัดของ 
(๓) การแกไขปญหาขอขัดของ 
(๔) การบํารุงรักษามอเตอร 
(๕) การตรวจสอบและการทดสอบการทํางาน 

๓.๘.๓ การติดตั้งอุปกรณควบคุมมอเตอรในตูควบคุมมอเตอร 
(๑) การจัดวางอุปกรณในตูควบคุมมอเตอร 
(๒) การปรับคารีเลยปองกัน 
(๓) การเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร 
(๔) การตอตัวนํากับขั้วตอ 
(๕) การตรวจสอบและการแกไขปญหาขอขัดของในวงจรควบคุม

มอเตอร 
๓.๘.๔ แผงจายไฟฟา 

(๑) การติดตั้งอุปกรณและการปรับตั้งคาทางไฟฟาที่จําเปน 
(๒) การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งบัสบาร 
(๓) การเดินวงจรเครื่องวัด 
(๔) การติดตั้ง 
(๕) การตรวจสอบ การทดสอบและการบํารุงรักษา 

๓.๘.๕ การเดินสายไฟฟาและการเดินทอรอยสายไฟฟา 
(๑) การเดินสายไฟฟาในรางโลหะและรางพีวีซ ี
(๒) การเดินสายไฟฟาชองเดินสาย 
(๓) การเดินสายไฟฟาดวยทอรอยไฟฟา 

๓.๘.๖ การตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงาน 
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในเรื่องการวิเคราะห การวางแผนและ

การแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

 
 

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

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 



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 
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