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กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ. 2558

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5
วรรคหนึง่และมาตรา 8 วรรคหนึง่แหงพระราช
บญัญติัความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้

ขอ 1 กฎกระทรวงนีใ้หใชบงัคับเม่ือพน
กาํหนดหกสบิวันนบัแตวันประกาศในราชกจิจา
นเุบกษาเปนตนไป

ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“บรภิณัฑไฟฟา” หมายความวา อุปกรณ

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ เคร่ืองประกอบ หรือ
เคร่ืองจกัรท่ีใชไฟฟาเปนตนกาํลัง หรือเปนสวน
ประกอบ หรือท่ีใชเกีย่วเนือ่งกับไฟฟา

“ฉนวนไฟฟา” หมายความวา วัสดุท่ีมี
คุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของ
กระแสไฟฟา หรือวัสดุท่ีกระแสไฟฟาไมสามารถ
ไหลผานไดงาย เชน ยาง ไฟเบอร พลาสติก

“แรงดนัไฟฟา” หมายความวา คาความ
ตางศักยของไฟฟาระหวางสายกบัสาย หรือสาย
กับดิน หรือระหวางจุดหนึ่งกับจุดอ่ืน โดยมี
หนวยวัดคาความตางศักยเปนโวลต

“กระแสไฟฟา”  หมายความวา การถาย
โอนประจุไฟฟาสุทธิตอหนึ่งหนวยเวลา โดยมี
หนวยวัดเปนแอมแปร

“เครื่องกําเนิดไฟฟา” หมายความวา

เคร่ืองจกัรท่ีเปล่ียนพลังงานใด ๆ เปนพลังงาน
ไฟฟา

“สวิตช” หมายความวา เคร่ืองปดเปด
วงจรไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาท่ีใชทําหนาท่ีตัด
หรือตอวงจรไฟฟา

“การไฟฟาประจําทองถิน่” หมายความ
วา การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือหนวย
งานอ่ืนท่ีอธบิดีประกาศกําหนด

“วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบ
อนญุาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมไฟฟาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร

“ลูกจางซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา”
หมายความวา ลูกจางซึง่ทําหนาท่ีเกีย่วกับการ
ติดต้ัง ตรวจสอบ ทดสอบ ซอมแซม บาํรุงรักษา
หรือหนาท่ีอ่ืนในลักษณะเดียวกนักบัระบบไฟฟา
บริภัณฑไฟฟาหรือสายไฟฟา

หมวด 1 บททัว่ไป
ขอ 3 ใหนายจางจดัใหมีขอบงัคับเกีย่วกบั

การปฏิบติังานดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่วกับไฟฟา
โดยใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในกฎ
กระทรวงนีเ้พือ่ใหลูกจางปฏิบัติตาม

ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรม
ใหกับลูกจางซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาใหมี
ความรู ความเขาใจ และทักษะท่ีจําเปนในการ
ทํางานอยางปลอดภัยตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
หมาย ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไข
ท่ีอธบิดีประกาศกําหนด

ขอ 5  ใหนายจางจัดใหมีและเกบ็รักษา
แผนผงัวงจรไฟฟาท่ีติดต้ังภายในสถานประกอบ
กิจการท้ังหมดซึ่งไดรับการรับรองจากวิศวกร
หรือการไฟฟาประจาํทองถิน่ไวใหพนกังานตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบ หากมีการแกไขเพิ่ม
เติมหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ตองดําเนนิการ
แกไขแผนผงันัน้ใหถูกตอง

ขอ 6 ใหนายจางจดัใหมีแผนปายท่ีมีตัว
อักษรหรือสญัลักษณเตือนใหระวังอันตรายจาก
ไฟฟาท่ีมองเห็นไดชัดเจนติดต้ังไวโดยเปดเผย
ในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟา
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ี
อธบิดีประกาศกาํหนด

ขอ 7 หามนายจางใหลูกจางซึง่ปฏิบติังาน
เกีย่วกบัไฟฟาเขาใกลหรอืนาํสิง่ท่ีเปนตวันาํไฟฟา
ท่ีไมมีท่ีถือหุมดวยฉนวนไฟฟาท่ีเหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟาเขาใกลสิง่ท่ีมีกระแสไฟฟาในระยะ
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ท่ีนอยกวาระยะหางตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ หากยังไมมีมาตรฐานดังกลาว ใหใช
มาตรฐานตามท่ีการไฟฟาประจาํทองถิน่กาํหนด
เวนแตนายจางจะไดดําเนนิการดังตอไปนี้

(1) ใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัย สวนบคุคลท่ีเปนฉนวนไฟฟาท่ี
เหมาะสมกบัแรงดันไฟฟา หรือนาํฉนวนไฟฟาท่ี
สามารถปองกันแรงดันไฟฟานั้นไดมาหุมสิ่ง
ท่ีมีกระแสไฟฟา และ

(2) จัดใหมีวิศวกร หรือกรณกีารไฟฟา
ประจาํทองถิน่อาจจดัใหผูท่ีไดรับการรับรองเปนผู
ควบคุมงานจากการไฟฟาประจาํทองถิน่ดังกลาว
เพือ่ควบคุมการปฏิบติังานของลูกจาง

ขอ 8 หามนายจางใหลูกจางซึง่ปฏิบติังาน
อ่ืนหรืออนญุาตใหผูซึง่ไมเกีย่วของเขาใกลสิง่ท่ีมี
กระแสไฟฟาในระยะท่ีนอยกวาระยะหางตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชปูถมัภ หากยงัไมมีมาตรฐาน
ดังกลาวใหใชมาตรฐานตามท่ีการไฟฟาประจํา
ทองถิ่นกาํหนด

ขอ 9 ใหนายจางดูแลมิใหลูกจางสวมใส
เคร่ืองนุงหมท่ีเปยกหรือเปนสือ่ไฟฟาปฏิบติังาน
เกี่ยวกับสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟา
เกินกวาหาสิบโวลตโดยไมมีฉนวนไฟฟาปดกั้น
เวนแตนายจางจะไดจดัใหลูกจางสวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลหรือใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟา
สาํหรับการปฏิบติังานของลูกจาง

ขอ 10 ในกรณท่ีีนายจางใหลูกจางทํางาน
โดยใชอุปกรณในการปฏิบติังานเกีย่วกบักระแส
ไฟฟา หรืออยู ในบริเวณใกลเคียงกับสิ่ งท่ี มี
กระแสไฟฟา ใหนายจางจัดหาอุปกรณชนิดท่ี
เปนฉนวนไฟฟา หรือหุมดวยฉนวนไฟฟา หรือ

อุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมกับแรงดัน
ไฟฟาสาํหรับการปฏิบติังานของลูกจาง

ขอ 11 ใหนายจางดูแลบริภัณฑไฟฟาและ
สายไฟฟาใหใชงานไดโดยปลอดภัย หากพบวา
ชํารุดหรือมีกระแสไฟฟาร่ัว หรืออาจกอใหเกิด
อันตรายแกผูใชงานใหซอมแซมหรือดําเนนิการ
ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางปลอดภัย และจดั
ใหมีหลักฐานในการดําเนนิการเพือ่ใหพนกังาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได

ขอ 12 นายจางตองจดัใหมีการตรวจสอบ
และจัดใหมีการบํารุงรักษาระบบไฟฟาและ

(1) วธีิปฏิบตัเิม่ือประสบอนัตรายจากไฟฟา
(2) การปฐมพยาบาลและการชวยชวิีต

ข้ันพืน้ฐานโดยการผายปอดดวยวิธปีากเปาอากาศ
เขาทางปากหรือจมูกของผูประสบอันตราย และ
วิธกีารนวดหัวใจจากภายนอก

หมวด 2 บริภัณฑไฟฟาและเครื่อง
กําเนดิไฟฟา

ขอ 14 การติดต้ังบริภัณฑไฟฟาใหนายจาง
ปฏิบติัตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หากยัง
ไมมีมาตรฐานดังกลาว ใหใชมาตรฐานตาม
ท่ีการไฟฟาประจําทองถิน่กาํหนด

บริภัณฑไฟฟาเพื่อใหใชงานไดอยางปลอดภัย
และใหบคุคลท่ีข้ึนทะเบยีนตามมาตรา 9 หรือ
นติิบคุคลท่ีไดรับใบอนญุาตตามมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
แลวแตกรณี เปนผูจัดทําบันทึกผลการตรวจ
สอบและรับรองไว เพื่อใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบ ท้ั งนี้  ตามหลักเกณฑ
วิธกีาร และเงือ่นไขท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด

ขอ 13 ใหนายจางจดัใหมีแผนภาพพรอม
คําบรรยายติดไวในบริเวณท่ีทํางานท่ีลูกจาง
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเร่ือง ดังตอไปนี้



3SAFET Y LIFE

ขอ 15 ใหนายจางจดัใหมีการใชกญุแจ
ปองกันการสบัสวิตชเชื่อมตอวงจร หรือจดัใหมี
ระบบระวังปองกนัมิใหเกดิการสบัสวิตชเชือ่มตอ
วงจรตลอดเวลาท่ีลูกจางซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟาทํางาน ติดต้ัง ตรวจสอบ ซอมแซม หรือ
ซอมบํารุงระบบไฟฟาหรือบริภัณฑไฟฟา และ
ใหติดปายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ
หามสับสวิตชเชื่อมตอวงจรไวดวย

ขอ 19 การใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ให
นายจางปฏิบติัดังตอไปนี้

(1) ติดต้ังในบริเวณพื้นท่ีกวางพอท่ีจะ
ปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและปลอดภัย

(2) จดัใหมีการระบายอากาศอยางเพยีง
พอ กรณติีดต้ังเคร่ืองกาํเนดิไฟฟาไวภายในหอง

หากมีไอเสียจากเคร่ืองยนตใหตอทอ
ไอเสียออกสูภายนอก

(3) จัดใหมีเคร่ืองปองกันกระแสไฟฟาเกิน
(4) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงชนิดท่ีใช

ดับเพลิงท่ีเกดิจากไฟฟาและน้าํมันในหองเคร่ือง
ได ท้ังนี้ การออกแบบและติดต้ังใหเปนไปตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ

ในกรณกีารใชเคร่ืองกาํเนดิไฟฟาสํารอง
นอกจากตองปฏิบติัตามวรรคหนึง่แลว นายจาง

ตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันการใชผดิ หรือสวิตช
สับโยกสองทาง หรืออุปกรณอยางอ่ืนท่ีมีคุณ
ลักษณะเดียวกันเพื่อมิใหมีโอกาสตอขนานกับ
ระบบไฟฟาของการไฟฟาประจาํทองถิน่ เวนแต
จะไดรับอนญุาตจากการไฟฟาประจาํทองถิน่นัน้

หมวด 3 ระบบปองกันฟาผา
ขอ 20 ใหนายจางจดัใหมีระบบปองกัน

ฟาผาตามมาตรฐานการปองกนัฟาผาของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ  หรือมาตรฐานสมาคมปองกัน
อัคคีภัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา(National Fire
Protection Association : NFPA) หรือมาตรฐาน
คณะกรรมาธกิารระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน
สาขาอิเล็กทรอเทคนกิส (International Electro-
technical Commission : IEC) หรือมาตรฐาน
อ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดไวท่ีสถานประ
กอบกจิการ อาคารปลองควัน รวมถงึบริเวณท่ีมี
ถังเก็บของเหลวไวไฟหรือกาซไวไฟ

หมวด 4 อุปกรณคุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล และอุปกรณปองกัน
อนัตรายจากไฟฟา

ขอ 21 ใหนายจางจดัอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบคุคลท่ีเหมาะสมกบัลักษณะ
งาน เชน ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง
หมวกนริภัย รองเทาพืน้ยางหุมขอชนดิมีสนหรือ
รองเทาพื้นยางหุมสน ใหลูกจางซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟาสวมใสตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน
และจดัใหมีอุปกรณปองกนัอันตรายจากไฟฟาท่ี
เหมาะสมกบัลักษณะงาน เชน แผนฉนวนไฟฟา
ฉนวนหุมสาย ฉนวนครอบลูกถวย กรงฟาราเดย
(Faraday Cage) ชดุตัวนาํไฟฟา (Conductive Suit)

ในกรณลูีกจางตองปฏิบติังานในท่ีสงูกวา
พืน้ต้ังแตสีเ่มตรข้ึนไป ใหนายจางจดัใหมีการใช
สายหรือเชือกชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพรอม
อุปกรณ หรืออุปกรณท่ีปองกันการตกจากท่ีสูง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และหมวกนิรภัยท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกําหนด สําหรับให
ลูกจางสวมใสตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เวนแต

ขอ 16 หามนายจางใหลูกจางทําความ
สะอาดบริภัณฑไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟา เวนแต
มีมาตรการดานความปลอดภัยรองรับไวอยาง
ครบถวน

ขอ 17 ในกรณท่ีีสวนของบริภัณฑไฟฟา
ใชแรงดันไฟฟาเกินกวาหาสิบโวลตใหนายจาง
จดัใหมีท่ีปดกัน้อันตราย หรือจดัใหมีแผนฉนวน
ไฟฟาปูไวทีพ้ื่นเพ่ือปองกันอันตรายจากการสมัผสั

ขอ 18 ใหนายจางติดต้ังเตารับ สายไฟฟา
อุปกรณ และเคร่ืองปองกนักระแสไฟฟาเกนิท่ีมี
ขนาด ชนดิ และประเภทท่ีเหมาะสมไวใหเพยีง
พอแกการใชงาน ท้ังนี ้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ หากยังไมมีมาตรฐาน
ดังกลาว ใหใชมาตรฐานตามท่ีการไฟฟาประจํา
ทองถิ่นกาํหนด
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อุปกรณดังกลาวจะทําใหลูกจางเสีย่งตออันตราย
มากข้ึน ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยอ่ืนทีส่ามารถใชคุมครองความปลอดภยั
ไดอยางมีประสิทธิภาพแทน

ขอ 22 อุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลและอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา
ตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว และตอง
มีคุณสมบติัดังตอไปนี้

(1) อุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบคุคลและอุปกรณท่ีใชปองกนักระแสไฟฟา
ตองเหมาะสมกับแรงดันไฟฟาสูงสุดในบริเวณ
ท่ีปฏิบัติงาน หรือบริเวณใกลเคียงท่ีอาจกอให
เกดิอันตรายได

ใหนายจางใชวิธกีารอ่ืนท่ีสามารถคุมครองความ
ปลอดภัย ไดอยางมีประสิทธภิาพแทน

ขอ 24 นายจางตองบํารุงรักษาและจัด
เกบ็อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
และอุปกรณปองกนัอันตรายจากไฟฟาใหอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดอยางปลอดภัย รวมท้ัง ตอง
ตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานและวิธีท่ี
ผูผลิตกําหนด

บทเฉพาะกาล
ขอ 25 ใหวิศวกรตามคํานยิาม “วศิวกร”

ในกฎกระทรวงนีเ้ปนผูตรวจสอบและรับรองการ

ดําเนนิการตามขอ 12 จนกวาจะไดมีบคุคลท่ีข้ึน
ทะเบยีนตามมาตรา 9 หรือนติิบุคคลไดรับใบ
อนุญาตตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554แลวแตกรณี

ใหไว ณ วนัที ่20 มกราคม พ.ศ. 2558
พลเอกสรุศกัดิ ์กาญจนรตัน
รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน
หมายเหต ุเหตุผลในการประกาศใชกฎ

กระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 8 วรรคหนึง่
แหงพระราชบญัญติัความปลอดภัย อาชวีอนามัย

และสภาพแวดลอม ในการทํางาน พ.ศ. 2554
บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจาง
บริหารจดัการและดําเนนิการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาสมควรจะตอง
มีระบบการบริหารจัดการและดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางานท่ีไดมาตรฐานอันจะทําให
ลูกจางมีความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ไฟฟายิง่ข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

(2) ถงุมือยางปองกนัไฟฟาตองมีลักษณะ
สวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว

(3) ถงุมือหนงัท่ีใชสวมทับถงุมือยางตอง
มีความยาวหุมถึงขอมือ และมีความคงทนตอ
การฉีกขาดไดดี การใชถงุมือยางตองใชรวมกับ
ถงุมือหนงัทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน

ขอ 23 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา
ท่ีอยูใกลหรือเหนือน้ําซึ่งอาจทําใหลูกจางเกิด
อันตรายจากการจมน้าํ ใหนายจางจดัใหลูกจาง
สวมใสชูชีพกันจมน้ํา เวนแตการสวมใสชูชีพ
อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายมากกวาเดิม


