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๕. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ๔ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                                             
        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
คำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางการปฏิบัติ หรือคู่มือ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
        ปฏิบ ัต ิงานโดยปฏิบ ัต ิหน ้าที ่อย ่างใดอย่างหนึ ่งหร ือหลายอย่างเก ี ่ยวกับงานด้าน ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง และบำรุงรักษา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม และข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงาน เป็นต้น 
 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
         มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ โดยต้องมีความสามารถในการให้
คำแนะนำเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงานและปฏิบัติงานในภาคสนาม
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๑.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ด้านงานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศได้ถูกต้องตามข้อบังคับของการ
ไฟฟ้านครหลวงและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

๑.๓ เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและสามารถนำไปปรับปรุง สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
อนาคตต่อไป 

 
๒. ขอบเขต 

คู่มือปฏิบัติงานนี้ ใช้สำหรับดำเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า
และเครื่องปรับอากาศของงานอาคารและสถานที่ ของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
๓. คำจำกัดความ 

การดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ หมายถึง การรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ปลอดภัย 

อาคาร หมายถึง  ตึก สำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืน ภายในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สถานที ่หมายถึง ที่ตั้ง แหล่ง บริเวณ ขอบเขตสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ 
ช่าง, เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา 
สำรวจ หมายถึง การตรวจสอบหรือการตรวจค้น 
ซ่อมแซม หมายถึง แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
ปรับปรุง หมายถึง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทำให้เรียบร้อยยิ่งข้ึน 
อนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ

ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง การกระทำหรือสภาพ  

การทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอัน
เนื่องจากการทำงานหรือเก่ียวกับการทำงาน 
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๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    นายช่างไฟฟ้า 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านไฟฟ้า และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำ เทคนิค และความชำนาญสูงมาก คำนวณ
รายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน ควบคุมตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระ ดับ
รองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
การปฏิบัติงาน 

๔.๑ งานระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 
งานระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจ ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง 

และบำรุงรักษา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 

 
๕. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า 

เจ้าหน้าทีจ่ำเป็นจะต้องมีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของทางราชการ ดังนี้ 
๗.๑ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗.๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗.๓ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗.๔ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗.๕ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
7.6 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 
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๖. แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

๖.๑ กระบวนการขั้นตอนการดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนใบของานรับบริการงาน
อาคารสถานที่ 

ฤตรวจสอบใบของาน 

ตรวจสอบใบของาน 

ซ่อมไมไ่ด ้ ซ่อมได ้

ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมา ลงบันทึกเบิกอุปกรณ์ 

ดำเนินการตามใบของาน ดำเนินการตามใบของาน 

ตรวจสอบผลการดำเนินการและแจ้ง
เจ้าของงาน 

ลงบันทึกการดำเนินการ 
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๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๗.๑ กระบวนการติดตั้งและดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 

 
 
               

                                                                                     
 
 

                                           
 
 
 

                                           
 
 
                  

                                           
 
 
 

                                           
 
 

 
 
 
 
 

ตัดวงจรไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัย (Safety First) 

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหาย ชำรุด หาสาเหตุที่เกิดข้ึน (Check) 

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเดิม (Repair) 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (Re-check) 

ทดสอบ (Test) 

สรุปผลการตรวจสอบและติดตั้ง (Brief) 
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8. ตารางการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 

                   เดือน 
 รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผ่นกรองอากาศ (Filter)             
แผงคอยล์เย็น             
ใบพัดพัดลมคอยล์เย็น             
ถาดรองรับน้ำทิ้งและท่อน้ำท้ิง             
แผงคอยล์ร้อนและพัดลม             
สารทำความเย็น             

 
9. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น 
 เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องหมั่นดูแลและบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ ซึ่งในอุปกรณ์เบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้ 
 9.1 แผ่นกรองอากาศ (Filter)  
  ฟิลเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการกรองดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ดังนั้นฟิลเตอร์จึงมี
โอกาสอุดตันจากสิ่งเหล่านี้ได้มาก การล้างทำความสะอาดจึงควรทำให้บ่อยครั้ง โดยดูความเหมาะสมจาก
สภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่น ถ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้อง หรือในอาคารที่มีลักษณะการทำงานที่มี
ฝุ่นละอองมาก เช่น ห้องเตรียมผ้าสำหรับใช้ในการผ่าตัด ซึ่งห้องนี้จะมีฝุ่นใยผ้าเกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นการ
ล้างฟิลเตอร์ควรจะล้างทุกวัน หรืออย่างน้อยที่สุดทุกสัปดาห์ ส่วนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่ไม่
ค่อยมีฝุ่นละอองมากนัก เช่น ห้องนอน ห้องพักผ่อน หรือห้องทำงานทั่วไป ก็ควรทำความสะอาดฟิลเตอร์ทุก ๆ 
1 เดือน หรือ 3 เดือน 

วิธีการล้างฟิลเตอร์ทำได้โดยใช้น้ำแรง ๆ ฉีดที่ด้านหลังของฟิลเตอร์ (ด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น) ให้ฝุ่น
และสิ่งสกปรกหลุดออก หรือถ้าฟิลเตอร์เป็นแบบเส้นใยอะลูมิเนียมถัก แบบเส้นใยไนลอน ก็อาจใช้แปรงที่มีขน
นิ่ม เช่น แปรงสีฟัน หรือแปรงทาสี ช่วยปัดฝุ่นด้วยก็ได้ 

 

 
รูปที่ 1 แผ่นกรองอากาศ  

ที่มา (https://bestreview.asia/air-conditioner-filter/) 
 

https://bestreview.asia/air-conditioner-filter/
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9.2 แผงคอยล์เย็น 
  แผงขดท่อคอยล์เย็น คือตัวสร้างความเย็น มีรูปร่างเป็นเส้นท่อขดไปมาตามความยาวของ
เครื่อง และจะมีแผ่นครีบอะลูมิเนียมบาง ๆ หุ้มขดท่อเหล่านั้นอยู่ แผงขดท่อจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อถอด
หน้ากากส่งลม หรือหน้ากากรับลมกลับ ของเครื่องออก ที่แผงขดท่อนี้จะมีฝุ่นผงขนาดเล็กที่สามารถผ่านการ
กรองของฟิลเตอร์เข้ามาได้ เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ฝุ่นเหล่านี้จะจับตัวกันหนาขึ้น และอากาศจะไม่สามารถผ่านได้ 
ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศมีผลเช่นเดียวกันกับฟิลเตอร์ตัน จึงควรมีการล้างทำความสะอาดขดท่อและแผ่น
อะลูมิเนียม โดยระยะเวลาในการล้างในรอบ 1 ปี ควรมีการล้าง 1 ครั้ง 

 
รูปที่ 2 แผงคอยล์เย็น 

  

   วิธีล้างทำความสะอาดให้ใช้แปรงสีฟัน หรือแปรงทาสี ปัดเอาฝุ่นที่เกาะยึดติดอยู่ให้ออกก่อน
ด้วยการลากแปรงลงตามแนวร่องของแผ่นครีบอะลูมิเนียม แล้วจึงค่อยเอาน้ำฉีดหรือราด เพ่ือให้ฝุ่นที่เหลือหลุด
ตามน้ำออกมา แต่เนื่องจากฝุ่นละอองที่จับอยู่เป็นเวลานาน จะมีความเหนียวมาก บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้
น้ำยาเคมีช่วยในการขจัดคราบสกปรกออก น้ำยาเคมีที่ใช้ต้องเป็นแบบที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะต้องไม่
เป็นอันตรายต่อคน และไม่ทำลายวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เช่น แผ่นอะลูมิเนียม ท่อ
ทองแดง หรือพลาสติก ในการเอาน้ำฉีด น้ำยาเคมีที่ใช้ต้องเป็นแบบที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ  
 

 
รูปที่ 3 การทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น 

 
 9.3 ใบพัดพัดลมคอยล์เย็น 
  ใบพัดลมคอยล์เย็น หรือ โบลเวอร์ เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนที่ของลม โดยได้กำลัง
มาจากมอเตอร์ไฟฟ้า ฝุ่นผงขนาดเล็กที่เล็ดลอดมาจากการดักจับของแผงกรองอากาศบางส่วน จะมาจับอยู่ที่
ใบพัดลม ทำให้ร่องดักลมของใบพัดลมอุดตันไม่สามารถดักลมได้เต็มที่ การเกิดในลักษณะเช่นนี้จะทำให้ปริมาณ
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ลมเย็นที่ออกไปจากคอยล์เย็นลดลงจึงต้องเสียเวลาในการเดินเครื่องปรับอากาศนานขึ้น เพ่ือที่จะให้ได้อุณหภูมิ
ของห้องเท่าเดิม ซึ่งมีผลทำให้เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น นอกจากฝุ่นที่เกาะตามใบพัดลมจะทำให้พัดลมส่งลมเย็น
ออกมาได้น้อยแล้ว อาจจะทำให้เกิดเสียงดังที่ตัวชุดคอยล์เย็นขึ้นได้ เนื่องจากฝุ่นที่จับอยู่จะไปเพ่ิมน้ำหนักให้กับ
ใบพัด ทำให้ใบพัดเสียการสมดุลในตัวเอง และเมื่อมอเตอร์หมุนจะเกิดการสั่นสะเทือนจากแรงเหวี่ยงและเกิด
เสียงดังข้ึนได้ การล้างทำความสะอาดใบพัด ควรทำไปพร้อมกับการล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น 
  
  
 
 9.4 ถาดรองรับน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง 
  เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของไอน้ำในอากาศภายในห้อง 
น้ำที่เกิดขึ้นนี้จะไหลไปรวมกันที่ถาดรองรับน้ำและถูกระบายทิ้งโดยผ่านทางท่อน้ำทิ้ง ที่ถาดรองรับน้ำทิ้งนี้ถ้า
ไม่ได้รับการดูแลหรือทำความสะอาดเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดเมือกขาวใสคล้ายวุ้น น้ำที่ขังอยู่ในถาดรองรับ
น้ำทิ้งเป็นเวลานานนี้ เมื่อรวมกับฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ตามถาดรับ ก็อาจเป็นแหล่งอาหาร หรือเป็นแหล่ง
สะสม ของเชื้อโรค เชื้อรา และทำให้เชื้อโรคเชื้อราเหล่านี้เจริญเติบโตและแพร่กระจายสู่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พัก
อาศัยภายในห้องและภายในอาคารได้ การทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งโดยการใช้แปรงที่มีขนแข็งขัดถู หรือการ
ถอดออกมาล้าง ส่วนท่อน้ำทิ้งทำได้โดยการใช้เครื่องเป่าลม เป่าลมเข้าไปตามท่อน้ำ หรือใช้น้ำที่มีแรงดัน
เล็กน้อยฉีดเข้าไปภายในท่อ 
 

 
รูปที่ 4 การทำความสะอาดถาดรองน้ำทิ้ง 

   
 เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของไอน้ำในอากาศภายในห้อง น้ำที่
เกิดขึ้นนี้จะไหลไปรวมกันที่ถาดรองรับน้ำและถูกระบายทิ้งโดยผ่านทางท่อน้ำทิ้ง ที่ถาดรองรับน้ำทิ้งนี้ถ้าไม่ได้
รับการดูแลหรือทำความสะอาดเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดเมือกขาวใสคล้ายวุ้น น้ำที่ขังอยู่ในถาดรองรับน้ำทิ้ง
เป็นเวลานานนี้ เมื่อรวมกับฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ตามถาดรับ ก็อาจเป็นแหล่งอาหาร หรือเป็นแหล่งสะสม 
ของเชื้อโรค เชื้อรา และทำให้เชื้อโรคเชื้อราเหล่านี้เจริญเติบโตและแพร่กระจายสู่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พักอาศัย
ภายในห้องและภายในอาคารได้ การทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งโดยการใช้แปรงที่มีขนแข็งขัดถู หรือการถอด
ออกมาล้าง ส่วนท่อน้ำทิ้งทำได้โดยการใช้เครื่องเป่าลม เป่าลมเข้าไปตามท่อน้ำ หรือใช้น้ำที่มีแรงดันเล็กน้อยฉีด
เข้าไปภายในท่อ 
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รูปที่ 5 การทำความสะอาดตวัเครื่องและใบสวิง 

 9.5 แผงคอยล์ร้อนและพัดลม 

  ทำหน้าที่นำความร้อนจากภายในห้อง ดังนั้นลมที่เป่าออกมาจากคอยล์ร้อนจึงเป็นลมร้อน  
การบำรุงดูแลคอยล์ร้อนจึงต้องทำให้เกิดการระบายความร้อนได้ดี ไม่มีวัตถุใดๆ มาปิดบังทิศทางการระบาย
ของลม ดังนั้นการดูแลรักษาคอยล์จึงต้องทำความสะอาดอยู่เสมอเช่นเดียวกับคอยล์เย็น เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก
มาปิดบังการระบายของลมร้อนบริเวณครีบอะลูมิเนียมของคอยล์ร้อน โดยการใช้น้ำแรงดันสูงทำความสะอาด
และต้องไม่ให้น้ำไปโดนแผงวงจรไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 6 คอยล์ร้อน 

   
 ในการดูแลร ักษาเคร ื ่องปร ับอากาศทุกคร ั ้ งควรตรวจสอบระดับของสารทำความเย ็นของ
เครื ่องปรับอากาศว่าอยู ่ในระดับปกติหรือไม่ หากสารทำความเย็นมากหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลเสียต่อ
เครื่องปรับอากาศได้ 
 

 
รูปที่ 7 การตรวจสอบสารทำความเย็น 
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10. มาตรฐานงาน 
         การปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศต้องดำเนินตามขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยและ
ถูกต้องตามข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง 
 
11. ระบบติดตามและประเมินผล 
         กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จะต้องดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศอยู่เสมอและจะต้องแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษาให้ถูกวิธีด้วยเพราะงานไฟฟ้ามีอันตราย
มากทั้งผู้ดูแลและผู้ใช้งาน 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานทางไฟฟ้าประกอบด้วย 
 1. มาตรฐานการติดตั้ง 

มาตรฐานต่างๆที่ควรรู้ในระบบไฟฟ้า (standard) 
- ANSI (American National Standard) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
- BS (British Standard) ของประเทศสหราชอาณาจักร 
- DIN (German Industrial Standard) ของประเทศเยอรมัน 
- JIS (Japanese Industrial Standard) ของญี่ปุ่น 
- มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ของประเทศไทย  

 2. มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้ามีอยู่มากมายหลายชนิดส่วนมากจะมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพอยู่แล้วโดย
มาตรฐานอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันมากคือ มาตรฐาน IEC ดังนั้นผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าในประเทศไทยในการเขียน
รายละเอียดกำหนด ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆควรใช้มาตรฐานไทย (มอก.) และมาตรฐาน IEC เป็นหลัก 
 3. ตารางแสดงจำนวนเครื่องปรับอากาศ 
 

                      ชั้น 
อาคาร                   

1 2 3 4 5 6 7 หมายเหตุ 

อาคาร 1 7 6 3 17 12 6   
อาคาร 4 11 6 9 4     
อาคาร 9     3 4   
อาคาร 10 3        
ห้องยานยนต์ 2        
ห้อง CO-60 (กพม.) 2        
ป้อมรักษาการณ์ 1        
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12. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

1. เครื่องปรับอากาศ 1. ตั้งเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ 
ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00 - 11.30 น. 
ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 - 16.00 น. 
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25-26 องศาเซลเซียส 
3. ทำความสะอาดแผ่นกรอง / ไส้กรอง ของเครื ่องปรับอากาศ 
อย่างน้อย 2 เดือน 1 ครั้ง  
4. ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน ทุก 6 เดือน 
5. ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจาก
ภายนอกเข้าสู่พื ้นที่ที ่มีการปรับอากาศ  เป็นเหตุให้มีการสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพ่ิมมากขึ้น 

2. เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น 1. ควรเปิดเครื่องทำน้ำเย็น เวลา 08.00-20.00 น. 
2. ตรวจสอบระดับน้ำ ไม่ให้มากหรือน้อยกว่าที่ระดับกำหนด และ
ไม่ใช้น้ำเย็นในการเติมกระติกน้ำร้อน (สำหรับกระติกน้ำร้อน) 
3. หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ท่ีจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ 

3. ตู้เย็น 1. ตั้งตู้เย็นห่างฝาผนัง อย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อระบายความ
ร้อน 
2. ทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
3. หมั่นตรวจเช็คของแช่ในตู้เย็น และควรนำสิ่งของ/อาหาร ที่ไม่
จำเป็นออกจากตู้เย็น 
4. ไม่ควรนำของร้อนแช่ตู้เย็น และไม่เปิดตู้เย็นไว้เป็นเวลานาน 
5. ควรละลายน้ำแข็งที ่เกาะภายในตู ้เย็น เมื ่อน้ำแข็งเกาะเกิน
มาตรฐาน 
6. ควรหมั่นตรวจสอบขอบยางของตู้เย็นว่าขอบยางปิดสนิทหรือไม่ 

4. ระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง 
 

1. ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงาน
อยู่  ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน   
2. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – 
๑๓.๐๐ น.)  ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้
เปิดเฉพาะที่จำเป็น 
3. ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ดูแล รกัษา และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จัดทำโดย กลุ่มงานช่าง  

5. เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเวลา 12.00 -13.00 และ
หลังเลิกใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟ และปิดเครื่องสำรองไฟ 
2. ปิดคอมพิวเตอร์เครื่องที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเครื่องที่ไม่มีการ 
ทำงานเป็นประจำ 
3. ปิดเครื่องปรื้นเตอร์ในเวลาพักกลางวัน (ยกเว้นกรณีท่ีมีการ 
ทำงานเร่งด่วน) 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรตั้งปิดหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน 
5. อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู 
6 . ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
7. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 

 


