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ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
ในโรงงาน พ.ศ. 2550 

ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทีพ่บในโรงงาน 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 

หัวข้อบรรยาย 

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรการความปลอดภัย 
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 

4 

โรงงาน ต้องมี  
“As-Built Drawing” 
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โรงงาน ต้องมี  
“Single Line Diagram” 

short.gy/gvmdCk 

“โรงงานต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้า 
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.” 

เคร่ืองหมายมาตรฐานทั่วไป  เคร่ืองหมายมาตรฐานบังคับ 

“การใช้งานระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน  

ต้องด าเนินการติดตั้ง 
ตามหลักวิชาการ   

หรือ 
มาตรฐานที่ยอมรับ” 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/PDF(Single line Diagram).pdf
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มาตรฐาน 
การติดตั้งทางไฟฟ้า 

มาตรฐาน 
บริภัณฑ์ทางไฟฟ้า 

มอก. 

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 

 เครื่องหมายมาตรฐานบงัคับ 

 “ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเป็น

ประจ าทุกปี  
โดยวิศวกรมีใบ กว.   

และเก็บไว้ประจ าโรงงาน” 

แบบฟอร์ม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมกฎหมาย/กฎหมายไฟฟ้า-กระทรวงอุตสาหกรรม/เอกสารรับรองไฟฟ้า-กระทรวงอุตสาหกรรม.pdf
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กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย         

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

นายจ้างต้อง… 
จัดให้….....มี.................??? 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 3  
“Electrical Safety Handbook”  

“นายจ้างต้องจัดให้มี…….” 
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“นายจ้างต้องจัดให้มี…….” 

ข้อ 4  “Electrical Safety Training”  

โรงงาน ต้องมี  
“Single Line Diagram + As-Built Drawing” 

“นายจ้างต้องจัดให้มี….” 

ข้อ 5  Single Line Diagram  
(“แผนผังวงจรไฟฟ้า”) 

“นายจ้างต้องจัดให้มี…….” 

ข้อ 6 ป้ายเตือนอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

(“มองเห็นได้ชัดเจนในบริเวณที่มีการท างานกับไฟฟ้า”) 

ข้อ 7  
“ให้ลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า…เข้าใกล้ 
หรือ…น าสิ่งที่เป็นตัวน าไฟฟ้าที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วย
ฉนวนไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า” 

“เว้นแต่นายจ้าง……จะได้ด าเนินการ ดังนี้” 

“ห้ามนายจ้าง…….” 
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• จัดหา PPE 
• ปิดกระแสไฟฟ้า หรือ… 
• หุ้มสิ่งที่เป็นตัวน าไฟฟ้าด้วยฉนวน 
• และ ….. จัดให้มีวิศวกรควบคุมงาน  

“เว้นแต่นายจ้าง……จะได้ด าเนินการ ดังนี้” 

ข้อ 8 “ให้ลูกจ้างที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มีไฟฟ้า….
ในระยะที่น้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐาน วสท.” 

“ห้ามนายจ้าง…….” 

อันตรายจากประกายไฟและระยะเข้าใกล้  

มาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟา้ในสถานที่ท างาน (พ.ศ. 2557) วสท. 
24 

ข้อ 12  
“จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง” 

“นายจ้างต้อง…….” “นายจ้างต้องจัดให้มี…….” 
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แบบฟอร์ม 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

26 

ข้อ 13  
“จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยายตดิไวใ้นบริเวณท่ีท างานท่ีลูกจ้าง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน” ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า 
2) การปฐมพยาบาล/ การช่วยชีวิตโดยการผายปอด/นวดหัวใจ 

“นายจ้างต้องจัดให้มี…….” 

28 

ข้อ 14   
“การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า  
ให้นายจ้างปฏิบัติตาม 
มาตรฐานของวสท.” 
 
  

“นายจ้างต้องจัดให้มี…….” 

(ติดตามใน “ความรู้พื้นฐานทางไฟฟา้”) 
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ข้อ 15  
“Lock Out / Tag Out” 
  

“นายจ้างต้องจัดให้ม…ี….” 
ข้อ 16  
“ให้ลูกจ้างท าความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า เว้นแต่
มีมาตรการความปลอดภัยครบถ้วน” 

“ห้ามนายจ้าง…….” 

ข้อ 17  
“บริภัณฑ์ไฟฟ้า….เกินกว่า 50 V ให้นายจ้างจัด
ให้มีที่ปิดกั้นอันตรายหรือจัดให้มีแผ่น
ฉนวนไฟฟ้า” 
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แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 

ข้อ 18 
“ให้นายจ้างติดตั้งเต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ 
และเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน  
ไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน” 
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43 
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ข้อ 19 การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟา้ 
 พื้นท่ีกว้างพอท่ีจะปฏิบัติงานได้ 
 การระบายอากาศเพยีงพอ  
 ติดตั้งภายในห้องใหต้่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก 
 มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟา้ไหลเกิน 
 มีเครื่องดับเพลิง 
 2-Way Switch 

หมวดที่ 3 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

47 48 

ข้อ 20  
“ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคารหรือบริเวณ
ที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ ตาม 
มาตรฐานของ วสท./NFPA / IEC  
  

“นายจ้างต้องจัดให้มี…….” 
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ปัญหาของโรงงาน 

 1) ขาดการบ ารุงรักษา 
 2) ขาดการตรวจสอบและตรวจตรา 
 3) ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ (SME) 
 4) การติดตั้งเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยไม่ครบถ้วน 
 5) การเพ่ิมโหลด 
 6) แบบแปลนไม่ Update 
 7) ขาดการจัดเก็บเอกสารที่ดี 

ตรวจสอบอย่างไร 

1. ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง 
ขั้นตอนท่ี 1 

2. หม้อแปลงไฟฟ้า 
3. ด้านระบบไฟฟ้าแรงต่ า 

ขั้นตอนท่ี 2 
4. ตู้สวิตช์ประธาน 
5. แผงสวิตช์ ขั้นตอนท่ี 3 
6. แผงย่อย 

ขั้นตอนท่ี 4 
7. การต่อเข้ากับโหลด 
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รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟา้ 

หม้อแปลงไฟฟ้า   - ตรวจสภาพตัวถงัหม้อแปลง 
  - การต่อลงดินของสว่นที่เป็นโลหะของหม้อแปลง 
  - ตรวจสารดูดความชืน้ 
  - ตรวจอุณหภูมิหม้อแปลง 
  - ตรวจสภาพบุชชิงแรงสงูและแรงต่ า 
  - ตรวจกับดักฟ้าผา่และการติดตั้ง 
  - ตรวจสภาพความมั่นคงแขง็แรงของเสาหรือนัง่ร้านหม้อแปลง 
  - ตรวจกระแสร่ัวหม้อแปลงไฟฟ้าและสายต่อลงดิน 

การบ ารุงรักษาหม้อแปลง 

  
   1) ท าให้หม้อแปลง อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 

 2) ลดความเสี่ยงของการขัดข้องในการจา่ยไฟ 

 3) ท าให้ประสิทธภิาพของหมอ้แปลง เป็นไปตามทีไ่ด้ออกแบบ 

 4) ท าให้อายุการใช้งานของหม้อแปลง เป็นไปตามที่ไดอ้อกแบบไว้  

   1 SILICA-GEL เสื่อม            
   2 ถังอะไหล่น้ ามันหม้อแปลง รั่วซึม 
   3 อาร์คซิ่งฮอน ช ารุด/บิดงอ     

4 ครีบระบายความร้อน สกปรก/รั่วซึม   
5 ถังหม้อแปลง ขึ้นสนิม ผุ ช ารุด   
6 บุชชิ่งแรงสูง-แรงต่ า บิ่น/แตก ช ารุด  

  7 ขั้วต่อสายแรงสูง–แรงต่ าที่บุชชิ่ง ผุ/กร่อน 
  8 ซีลยาง เสื่อม/แตก 
  9 ประเก็นฝาถัง เสื่อม/กรอบ 

หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบตัวถัง และครีบระบาย 
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หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบุชชิ่งแรงสูง 

หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบุชชิ่งแรงต่ า หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบปะเก็นฝาถัง 
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หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบปะเก็นแทปปรับแรงดัน หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง 

หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงต่ า หม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดความช้ืน 
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หม้อแปลงไฟฟ้า 

 เสาคู่ (225-1,000 KVA)  เสาเดี่ยว (ต่ ากว่า 225 KVA) 

ติดต้ังบนเสา  

หม้อแปลงไฟฟ้า ติดต้ังในห้องหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า ติดต้ังในลานหม้อแปลง 
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หม้อแปลงไฟฟ้า ติดต้ังในลานหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า ติดต้ังในลานหม้อแปลง 

• เพ่ือให้น้ ามันหม้อแปลงซึมลงใต้หินเม่ือเกิดรัว่ 

การแยกขนาดหิน 
เบอร์ 0 เรียกว่า หินฝุ่น 

เบอร์ 2 ขนาด 26 - 50 mm.  
ใหญ่พิเศษ ขนาด 101 mm. ขึ้นไป 

หม้อแปลงไฟฟ้า ท าไมต้องหินเบอร์ 2 ???? 

• ป้องกันพวกสัตว์เลื้อยคลาน  
• ลดความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าให้ลดลง 
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หม้อแปลงไฟฟ้า ติดต้ังบนเสา  

แรงดันไฟฟ้า อาคารเปิด-ระเบยีง  อาคารปิด-ปา้ย 

ไม่เกิน 1 kV  
(ฉนวน)  

0.15 เมตร  0.15 เมตร 

11 – 33 kV  
(ฉนวน)  

1.5   เมตร  0.6   เมตร 

 11 – 33 kV  
(เปลือย)  

1.8   เมตร  1.5   เมตร 
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รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟา้ 

ทางเดินสายไฟ - ตรวจสภาพและความเหมาะสม  
- ความถูกต้องขนาดและชนิด 
- ตรวจความมั่นคงแขง็แรง 

สายไฟ 

- ตรวจสภาพและความเหมาะสม  
- ความถูกต้องขนาดและชนิด 
- ตรวจจุดต่อสาย 
- ตรวจสภาพภายนอก อุณหภูมิ ฉนวนสาย 

เบรกเกอร์ขนาดพิกัด 50 A 

สายไฟขนาด 6 ตร.มม. 

 สายป้อนต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าโหลด
สูงสุดท่ีค านวณได้ และไม่น้อยกว่าขนาดพิกัดของเครื่อง
ป้องกันกระแสเกินของสายป้อน  

ขนาดตัวน าขอสายป้อน ≥ 4 ตร.มม 
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 ตัวน าของวงจรย่อยต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่า
โหลดสูงสุดท่ีค านวณได้ และต้องไม่น้อยกว่าพิกัดของเครื่อง
ป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อย 

ขนาดตัวน าของวงจรย่อย ≥ 2.5 ตร.มม. 
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 พื้นท่ีหน้าตัดของตัวน าและฉนวนท้ังหมดรวมกันต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นท่ีหน้าตัดภายในรางเดินสาย 

ทางเดินสายไฟ รางเดินสาย (Wireways) 
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 ให้ใช้ส าหรับเดินเข้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือกล่องต่อสาย
และความยาวไม่เกิน 2 เมตร 

ทางเดินสายไฟ 
การเดินสายในท่อโลหะอ่อน 
(Flexible Metal Conduit) 
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รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟา้ 

ตู้เมนไฟฟ้า 

  - ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าด้านไฟออก  - ตรวจสภาพสายดิน 
  - ตรวจการป้องกันการสมัผัสสว่นที่มีไฟฟา้ - ตรวจการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
  - ตรวจขนาดกระแสของเมนสวทิซ์และสายเมน - ตรวจที่ว่างเพื่อปฏิบตัิงาน 
  - ตรวจพิกัดตัดกระแสลดัวงจรของเมนสวิทซ์ - ตรวจแสงสว่างเหนอืที่วา่งเพื่อปฏิบตัิงาน 
  - ตรวจการติดตั้งเครื่องปอ้งกันกระแสร่ัวลงดิน - ตรวจป้ายชื่อและแผนภาพเสน้เดี่ยว 
  - ตรวจสภาพเคร่ืองห่อหุม้เมนสวิทซ์  - ตรวจเครื่องหมายเตือนภัยและปลดวงจร 
  - ตรวจการต่อลงดินทีเ่มนสวิทซ์ 

แผงเมนไฟฟ้า (เมนสวิตช์) 

“ที่ท าหน้าที่สับ หรือปลดวงจรไฟฟ้าของทัง้อาคาร” 

แผงเมนไฟฟ้า (เมนสวิตช์) 
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แผงย่อย (Load Center) 

“ใช้ควบคุม ตู้Consumer unit หลายตู้
ในอาคารขนาดกลางและใหญ่ ซึ่งส่วน

ใหญ่จะใช้ไฟ 3 เฟส 4 สาย” 

แผงเมนไฟฟ้า (เมนสวิตช์) 

“ท าหน้าที่สับ หรือปลดวงจรไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย” 

“ณ วันแรกที่ตั้งโรงงาน” 2 ปีต่อมา 
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2 ปีต่อมา 2 ปีต่อมา 

2 ปีต่อมา 2 ปีต่อมา 



9/20/2021 

30 



9/20/2021 

31 

“90 องศา??” 
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ตู้ไฟ..ของท่าน..มีอะไรอยู่บ้าง ??? “มาได้ไง?” 

“มาได้ไง?” “หวาน?” 
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“มาได้ไง?” 
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มอก. 11-2531 
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ห่างจากโคมไฟอย่างน้อย 60 cm 

สูงจากพื้นไม่เกนิ 6 m ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  
เร่ือง การป้องกันและระงับอคัคภีัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

Infrared and Contact  
Thermometer 

Thermal Imager 
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Loose connector 
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177 

Loose connector 

178 

Email : eegroup.diw@gmail.com 
โทรศัพท์ 0 2202 4217 

Thank you 


