
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                             ช่างไฟฟ้า 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานขัน้ต้นทางด้านช่างไฟฟ้า ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัเกี่ยวกบัช่วยในการ การสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ บํารุงรักษา ดดัแปลง ประกอบ ติดตัง้  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า  ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   ช่างไฟฟ้า   1  ระดบั   1 

   ช่างไฟฟ้า   2  ระดบั   2 

   ช่างไฟฟ้า   3  ระดบั   3 

   ช่างไฟฟ้า   4  ระดบั   4 

   ช่างไฟฟ้า   5  ระดบั   5 
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ช่ือตําแหน่ง      ช่างไฟฟ้า  1 
 

ตําแหน่งประเภท         ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกีย่วกบังานช่างไฟฟ้า  ท่ีไม่ยาก  ภายใต้การกาํกบั  ตรวจสอบ 

โดยใกล้ชิด  หรือตามคําสัง่  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดัหรือละเอียดถีถ้่วน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยในการติดตัง้  ประกอบ  ดดัแปลง  ปรับ  บํารุงรักษา  ซ่อมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า  เบิกจ่าย  จดัเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน   

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบังานในหน่วยงาน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้าง  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หรือทางอื่นท่ี   ก.จ.  กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้า  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้สามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอยา่งเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง       ช่างไฟฟ้า  2 
 

ตําแหน่งประเภท          ทั่วไป 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างไฟฟ้า ท่ีค่อนข้างยาก ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําสัง่

หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบั งานช่างไฟฟ้า  เช่น  ช่วยในการติดตัง้  ประกอบ   

ดดัแปลง  ปรับ  ซ่อม  บํารุงรักษา  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า  เบิกจ่าย  จดัเก็บรักษา

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน  รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม  และข้อมูลท่ี

เกี่ยวกบัหน่วยงาน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 1 หรือท่ี  

ก.จ. เทียบเท่าแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน ช่างไฟฟ้า หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบั  ช่างไฟฟ้า 1 แล้วจะต้องมีความสามารถ

ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง         ช่างไฟฟ้า  3 
 

ตําแหน่งประเภท            ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังาน  ช่างไฟฟ้า  ท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และอาจ 

ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วย  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบั  งานช่างไฟฟ้า  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง  เช่น  ติดตัง้  ประกอบ  ดดัแปลง  ปรับ  ซ่อม  บํารุงรักษา  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้

ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า  เบิกจ่าย  จดัเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน  รวบรวมข้อมูล

และประวัติการซ่อม  และข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัหน่วยงาน  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่ 

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ช่างไฟฟ้า  1  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  2   

หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้าหรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้สามารถเช่นเดียวกบั ช่างไฟฟ้า  2  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสงัคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง       ช่างไฟฟ้า  4 
 

ตําแหน่งประเภท          ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างไฟฟ้าท่ีค่อนข้างยากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ 

ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  หรือ 

ภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก เกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  

หรือหลายอย่าง  เช่น  ติดตัง้  ประกอบ  ดดัแปลง  ปรับ  ซ่อม  บํารุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ท่ี

เกี่ยวกบัไฟฟ้า  เบิกจ่าย  จดัเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน  รวบรวมข้อมูลและ

ประวัติการซ่อม  และข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัหน่วยงาน  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ  เกี่ยวกบังาน

ในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างไฟฟ้า 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  

หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างไฟฟ้า 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน  ช่างไฟฟ้า  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบั  ช่างไฟฟ้า  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ตําแหน่งประเภท          ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างไฟฟ้าท่ียากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ   

หรือความชํานาญงานสูงมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมาก  เกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  

หรือหลายอย่าง  เช่น  ติดตัง้  ประกอบ  ดดัแปลง  ปรับ  ซ่อม  บํารุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า  เบิกจ่าย  จดัเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน  รวบรวมข้อมูล

และประวัติการซ่อม  และข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัหน่วยงาน  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างไฟฟ้า 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี   

ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  หรืองานท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างไฟฟ้า 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบั  ช่างไฟฟ้า 4  แล้ว  จะต้อง 

1. ความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบคุคล 

2. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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