
 
ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ท างานเกีย่วกบัไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้ สอบผ่าน การทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืแรงงานและได้รับหนังสือรับรอง (License) ตามกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุดมีผลบังคับใช้ 
๒๕๕๙ 
 เน่ืองดว้ยกฎหมายแรงงานก าหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ซ่ึงเป็นอาชีพอนัตรายต่อสาธารณะเป็นอาชีพที่มี
ความเส่ียงสูงเช่น งานติดตั้งท่อสายไฟฟ้า งานต่อตวัน า การตรวจสอบการท างานของวงจรไฟฟ้า งานต่อตัวน าแบบ
ต่างๆ งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน งานน้ันๆ ก็มีโอกาสส่งผลกระทบต่อชีวิตคนและทรัพย์สินสาธารณะ
ได้ ดงันั้น  
 จึงต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และตอ้งมีการทดสอบ และวดัระดบัความรู้ความสามารถของ
ช่าง ผูป้ฏิบติังาน ตามที่กฎหมายแรงงานไดก้ าหนดไว ้ เพราะลกัษณะงานที่เก่ียวกบัไฟฟ้าหากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็
อาจมีผลต่อความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นได ้
 ถ้าไม่มีหนังสือรับรองฉบับนี้ จะผดิกฎหมาย มีโทษปรับนายจา้ง 30,000 บาท ปรับผูป้ฏิบตัิงาน 5,000 บาท
ทั้งน้ี  กฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 26 ตุลาคม 2559 น้ี ดงันั้นผูป้ระกอบอาชีพหรือท างานเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า
ดงักล่าวตอ้งมีหนงัสือรับรองก่อนวนัที่กฎหมายบงัคบั เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โดยทางสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย ได้จดัฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า / วิศวกรและผู้ที่  ท างาน 
เกี่ยวกับ ไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และขอรับหนังสือรับรองฯ  ขึ้นเพื่อให้ผูท้ี่มี
คุณสมบติัตามดา้นล่าง ฝึกอบรมตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อความปลอดภยัและคุม้ครองป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะต่อไปได ้ณ. ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี (ใต)้ 
 

เนือ้หาการฝึกอบรมช่างไฟฟ้า / วศิวกร : 1 วนั 8 ช่ัวโมง 

 



ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 

 

ลกัษณะการทดสอบ 

 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือ 
1. ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานที่จ  าเป็น ลกัษณะของขอ้ทดสอบ จะเป็นปรนัย 

4 ตวัเลือก จ านวนขอ้ทดสอบประมาณ 50 - 100 ขอ้ ใชเ้วลาประมาณ 1- 1.30 ชัว่โมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
20 – 30 ขึ้นอยูก่บัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ 

2. ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทกัษะ ความช านาญงาน รวมถึงทศันคติในการท างานที่ดี ลกัษณะของ
ขอ้ทดสอบจะเป็นการทดสอบการปฏิบติังานจริงตามแบบและเวลาที่ก  าหนด ใชเ้วลาประมาณ 4 – 6 ชัว่โมง 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 – 80 ขึ้นอยูก่บัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ  

 

เกณฑ์การทดสอบ 

 ผูเ้ขา้รับการทดสอบจะตอ้งเขา้รับการทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละภาคจะตอ้งผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนดของแต่
ละภาค และเม่ือรวมคะแนนทั้งสองภาคแลว้จะตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่คะแนนที่ก  าหนดไวห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดบั ซ่ึงโดยปกติจะอยูท่ี่ร้อยละ 70 
 

ก าหนดการเปิดการฝึกอบรม 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (ใต้) 

รอบ วันที ่ รายละเอียด 

รอบที ่9 
วนัพฤหัสบดทีี ่6 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ีและปฏบิัติ เพือ่ทดสอบ 

วนัศุกร์ที ่7 กรกฎาคม 2560 สอบทฤษฎแีละปฏบิัติ  

รอบที ่10 
วนัพฤหัสบดทีี ่13 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ีและปฏบิัติ เพือ่ทดสอบ 

วนัศุกร์ที ่14 กรกฎาคม 2560 สอบทฤษฎแีละปฏบิัติ  

รอบที ่11 
วนัพฤหัสบดทีี ่20 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ีและปฏบิัติ เพือ่ทดสอบ 

วนัศุกร์ที ่21 กรกฎาคม 2560 สอบทฤษฎแีละปฏบิัติ  

รอบที ่12 
วนัพฤหัสบดทีี ่27 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ีและปฏบิัติ เพือ่ทดสอบ 

วนัศุกร์ที ่28 กรกฎาคม 2560 สอบทฤษฎแีละปฏบิัติ  



คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ 
1. อายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์นบัถึงวนัสมคัรเขา้รับการทดสอบ 
2. มีประสบการณ์การท างานหรือประกอบอาชีพเก่ียวกบัสาขาที่จะทดสอบ 
3. ผา่นการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบติังานในกิจการในสาขาที่

เก่ียวขอ้ง 
4. เป็นผูท้ี่จบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพในสาขาที่เก่ียวขอ้ง  
5. กรณีตอ้งการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น จะตอ้งมีประสบการณ์การท างาน หรือประกอบอาชีพ หรือได้

คะแนนรวมในสาขาอาชีพและระดบัที่เคยทดสอบผา่นมาแลว้ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือ
แรงงานประกาศก าหนด 

 

หลกัฐานการสมคัรสอบ 

1. ใบสมคัรการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
2. ใบสมคัรการทดสอบฝีมือแรงงาน (กรณีผูส้มคัรตอ้งการเขา้รับการทดสอบมือแรงงาน) 
3. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป  (พื้นหลงัสีขาวถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตาและหมวก) 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1ชุด (พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 1ชุด (พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
6. ส าเนาวฒิุการศึกษา 1ชุด (ถา้มี) 
7. หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานหรือการประกอบอาชีพ 1ชุด 
8. ช่องทางการช าระเงิน      ธนาคารธนชาต สาขาบางแค (ออมทรัพย)์ ช่ือบญัชี สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 

เลขที่บญัชี 226-2-53131-0 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมภาคทฤษฎี / และทดสอบภาคปฏิบัติ 

1. อบรมพร้อมสอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ  3,500 บาท / คน 
2. สอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ   1,000 บาท / คน 

- ค่าธรรมเนียมการสอบ      500 บาท / คน 
รวม     1,500 บาท / คน 
 

**หมายเหตุ**  
 เม่ือโอนเงินเรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งใบ Pay-in พร้อมช่ือและที่อยูส่ าหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 
มาที่  Line ID: 095-702-6241  หรือ E-Mail: thaitraining.tca@gmail.com 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม: สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย (ทกุวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น.- 17.00 น.) โทร: 095-702-6241    
Line ID: 095-702-6241  หรือ http://www.thaicabling.org/    E-Mail: thaitraining.tca@gmail.com 
 

mailto:thaitraining.tca@gmail.com
http://www.thaicabling.org/
mailto:thaitraining.tca@gmail.com


สถานทีจ่ดัฝึกอบรมและทดสอบภาคทฤษฎแีละปฏบิัติ 
 ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี (ใต)้ อาคาร RUS8 ชั้น 3 

 

 
 

 


