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กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริ ห าร จั ด การ และดําเนิ นการด านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ. 2558
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 5
วรรคหนึง่ และมาตรา 8 วรรคหนึง่ แหงพระราช
บัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรี
ว าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 กฎกระทรวงนีใ้ หใชบงั คับเมื่อพน
กําหนดหกสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“บริภณ
ั ฑไฟฟา” หมายความวา อุปกรณ
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช วัสดุ เครื่องประกอบ หรือ
เครือ่ งจักรทีใ่ ชไฟฟาเปนตนกําลัง หรือเปนสวน
ประกอบ หรือที่ใชเกีย่ วเนือ่ งกับไฟฟา
“ฉนวนไฟฟา” หมายความวา วัสดุทมี่ ี
คุณสมบัติในการกั้ นหรือขัดขวางการไหลของ
กระแสไฟฟา หรือวัสดุทกี่ ระแสไฟฟาไมสามารถ
ไหลผานไดงา ย เชน ยาง ไฟเบอร พลาสติก
“แรงดันไฟฟา” หมายความวา คาความ
ตางศักยของไฟฟาระหวางสายกับสาย หรือสาย
กั บดิ น หรือระหวางจุ ดหนึ่ งกับจุ ดอื่ น โดยมี
หนวยวัดคาความตางศักยเปนโวลต
“กระแสไฟฟา” หมายความวา การถาย
โอนประจุไฟฟาสุทธิตอหนึ่งหนวยเวลา โดยมี
หนวยวัดเปนแอมแปร
“เครื่องกําเนิดไฟฟา” หมายความวา

เครือ่ งจักรทีเ่ ปลีย่ นพลังงานใด ๆ เปนพลังงาน
ไฟฟา
“สวิตช” หมายความวา เครื่องปดเปด
วงจรไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาที่ใชทําหนาที่ตัด
หรือตอวงจรไฟฟา
“การไฟฟาประจําทองถิน่ ” หมายความ
วา การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิ าค
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือหนวย
งานอืน่ ทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
“วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบ
อนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมไฟฟาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
“ลูกจางซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา”
หมายความวา ลูกจางซึง่ ทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการ
ติดตัง้ ตรวจสอบ ทดสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา
หรือหนาทีอ่ นื่ ในลักษณะเดียวกันกับระบบไฟฟา
บริภัณฑไฟฟาหรือสายไฟฟา



หมวด 1 บททัว่ ไป
ขอ 3 ใหนายจางจัดใหมขี อ บังคับเกีย่ วกับ
การปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟา
โดยใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวงนีเ้ พือ่ ใหลูกจางปฏิบัตติ าม
ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรม
ใหกับลูกจางซึ่ งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาใหมี
ความรู ความเขาใจ และทักษะทีจ่ ําเปนในการ
ทํางานอยางปลอดภัยตามหนาที่ที่ ไดรับมอบ
หมาย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 5 ใหนายจางจัดใหมแี ละเก็บรักษา
แผนผังวงจรไฟฟาทีต่ ดิ ตัง้ ภายในสถานประกอบ
กิจการทั้งหมดซึ่งไดรับการรับรองจากวิศวกร
หรือการไฟฟาประจําทองถิน่ ไวใหพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบ หากมีการแกไขเพิ่ม
เติมหรือเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ตองดําเนินการ
แกไขแผนผังนัน้ ใหถูกตอง
ขอ 6 ใหนายจางจัดใหมแี ผนปายที่มตี ัว
อักษรหรือสัญลักษณเตือนใหระวังอันตรายจาก
ไฟฟาที่มองเห็นไดชัดเจนติดตั้งไวโดยเปดเผย
ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟา
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดไวในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหรือมาตรฐานอืน่ ตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 7 หามนายจางใหลกู จางซึง่ ปฏิบตั งิ าน
เกีย่ วกับไฟฟาเขาใกลหรือนําสิง่ ทีเ่ ปนตัวนําไฟฟา
ที่ไมมีที่ถือหุมดวยฉนวนไฟฟาที่เหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟาเขาใกลสงิ่ ทีม่ กี ระแสไฟฟาในระยะ
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ทีนอยกวาระยะห
่
างตามมาตรฐานของสมาคม
วิ ศวกรรมสถานแห งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ หากยังไมมีมาตรฐานดังกลาว ใหใช
มาตรฐานตามทีก่ ารไฟฟาประจําทองถิน่ กําหนด
เวนแตนายจางจะไดดาํ เนินการดังตอไปนี้
(1) ใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัย สวนบุคคลทีเ่ ปนฉนวนไฟฟาที่
เหมาะสมกับแรงดันไฟฟา หรือนําฉนวนไฟฟาที่
สามารถป องกั นแรงดันไฟฟ านั้ นไดมาหุ มสิ่ ง
ทีม่ ีกระแสไฟฟา และ
(2) จัดใหมีวศิ วกร หรือกรณีการไฟฟา
ประจําทองถิน่ อาจจัดใหผทู ไี่ ดรบั การรับรองเปนผู
ควบคุมงานจากการไฟฟาประจําทองถิน่ ดังกลาว
เพือ่ ควบคุมการปฏิบตั งิ านของลูกจาง
ขอ 8 หามนายจางใหลกู จางซึง่ ปฏิบตั งิ าน
อืน่ หรืออนุญาตใหผซู งึ่ ไมเกีย่ วของเขาใกลสงิ่ ทีม่ ี
กระแสไฟฟาในระยะที่นอยกวาระยะหางตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ หากยังไมมมี าตรฐาน
ดังกลาวใหใชมาตรฐานตามที่การไฟฟาประจํา
ทองถิ่นกําหนด
ขอ 9 ใหนายจางดูแลมิใหลกู จางสวมใส
เครือ่ งนุง หมทีเ่ ปยกหรือเปนสือ่ ไฟฟาปฏิบตั งิ าน
เกี่ ยวกั บสิ่ งที่ มี กระแสไฟฟ าที่ มี แรงดั นไฟฟ า
เกินกวาหาสิบโวลตโดยไมมีฉนวนไฟฟาปดกั้น
เวนแตนายจางจะไดจดั ใหลกู จางสวมใสอปุ กรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลหรือใชอปุ กรณ
ป องกั นอันตรายที่ เหมาะสมกั บแรงดั นไฟฟ า
สําหรับการปฏิบตั งิ านของลูกจาง
ขอ 10 ในกรณีทนี่ ายจางใหลกู จางทํางาน
โดยใชอปุ กรณในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับกระแส
ไฟฟ า หรื ออยู ในบริ เวณใกล เคี ยงกั บ สิ่ ง ที่ มี
กระแสไฟฟา ใหนายจางจัดหาอุปกรณชนิดที่
เปนฉนวนไฟฟา หรือหุมดวยฉนวนไฟฟา หรือ

อุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดัน
ไฟฟาสําหรับการปฏิบตั งิ านของลูกจาง
ขอ 11 ใหนายจางดูแลบริภณ
ั ฑไฟฟาและ
สายไฟฟาใหใชงานไดโดยปลอดภัย หากพบวา
ชํารุดหรือมีกระแสไฟฟารั่ว หรืออาจกอใหเกิด
อันตรายแกผใู ชงานใหซอ มแซมหรือดําเนินการ
ใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดอยางปลอดภัย และจัด
ใหมหี ลักฐานในการดําเนินการเพือ่ ใหพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได
ขอ 12 นายจางตองจัดใหมกี ารตรวจสอบ
และจั ดให มี ก ารบํารุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ าและ

บริภัณฑไฟฟาเพื่อใหใชงานไดอยางปลอดภัย
และใหบคุ คลทีข่ ึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือ
นิตบิ คุ คลทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตตามมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
แลวแต กรณี เปนผู จัดทําบั นทึ กผลการตรวจ
สอบและรับรองไว เพื่อใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภั ย ตรวจสอบ ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมแี ผนภาพพรอม
คําบรรยายติ ดไว ในบริ เวณที่ ทํางานที่ ลูกจ าง
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเรือ่ ง ดังตอไปนี้

(1) วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ ประสบอันตรายจากไฟฟา
(2) การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
ขัน้ พืน้ ฐานโดยการผายปอดดวยวิธปี ากเปาอากาศ
เขาทางปากหรือจมูกของผูป ระสบอันตราย และ
วิธกี ารนวดหัวใจจากภายนอก
หมวด 2 บริ ภัณฑไฟฟาและเครื่ อง
กําเนิดไฟฟา
ขอ 14 การติดตัง้ บริภณ
ั ฑไฟฟาใหนายจาง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หากยัง
ไม มี มาตรฐานดั งกล าว ให ใช มาตรฐานตาม
ทีก่ ารไฟฟาประจําทองถิน่ กําหนด
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ขอ 15 ใหนายจางจัดใหมีการใชกญ
ุ แจ
ปองกันการสับสวิตชเชื่อมตอวงจร หรือจัดใหมี
ระบบระวังปองกันมิใหเกิดการสับสวิตชเชือ่ มตอ
วงจรตลอดเวลาที่ลูกจางซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟาทํางาน ติดตัง้ ตรวจสอบ ซอมแซม หรือ
ซอมบํารุงระบบไฟฟาหรือบริภัณฑไฟฟา และ
ให ติ ดป ายแสดงเครื่ องหมายหรื อสั ญลั กษณ
หามสับสวิตชเชื่อมตอวงจรไวดวย

ขอ 16 หามนายจางใหลกู จางทําความ
สะอาดบริภัณฑไฟฟาที่มีกระแสไฟฟา เวนแต
มีมาตรการดานความปลอดภัยรองรับไวอยาง
ครบถวน
ขอ 17 ในกรณีทสี่ ว นของบริภัณฑไฟฟา
ใชแรงดันไฟฟาเกินกวาหาสิบโวลตใหนายจาง
จัดใหมที ปี่ ด กัน้ อันตราย หรือจัดใหมแี ผนฉนวน
ไฟฟาปูไวทพี่ นื้ เพือ่ ปองกันอันตรายจากการสัมผัส
ขอ 18 ใหนายจางติดตัง้ เตารับ สายไฟฟา
อุปกรณ และเครือ่ งปองกันกระแสไฟฟาเกินทีม่ ี
ขนาด ชนิด และประเภททีเ่ หมาะสมไวใหเพียง
พอแกการใชงาน ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิ ศวกรรมสถานแห งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ หากยังไมมีมาตรฐาน
ดังกลาว ใหใชมาตรฐานตามทีก่ ารไฟฟาประจํา
ทองถิ่นกําหนด

ขอ 19 การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา ให
นายจางปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
(1) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กวางพอที่จะ
ปฏิบัตงิ านไดอยางสะดวกและปลอดภัย
(2) จัดใหมกี ารระบายอากาศอยางเพียง
พอ กรณีตดิ ตัง้ เครือ่ งกําเนิดไฟฟาไวภายในหอง
หากมี ไอเสี ยจากเครื่ องยนต ให ต อท อ
ไอเสียออกสูภายนอก
(3) จัดใหมีเครื่องปองกันกระแสไฟฟาเกิน
(4) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงชนิดที่ ใช
ดับเพลิงทีเ่ กิดจากไฟฟาและน้าํ มันในหองเครือ่ ง
ได ทัง้ นี้ การออกแบบและติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ในกรณีการใชเครือ่ งกําเนิดไฟฟาสํารอง
นอกจากตองปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ แลว นายจาง

ตองจัดใหมเี ครื่องปองกันการใชผดิ หรือสวิตช
สับโยกสองทาง หรืออุปกรณอยางอื่ นที่มีคุณ
ลักษณะเดียวกันเพื่อมิใหมีโอกาสตอขนานกับ
ระบบไฟฟาของการไฟฟาประจําทองถิน่ เวนแต
จะไดรบั อนุญาตจากการไฟฟาประจําทองถิน่ นัน้
หมวด 3 ระบบปองกันฟาผา
ขอ 20 ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกัน
ฟาผาตามมาตรฐานการปองกันฟาผาของสมาคม
วิ ศวกรรมสถานแห งประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ หรื อ มาตรฐานสมาคมป อ งกั น
อัคคีภัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา(National Fire
Protection Association : NFPA) หรือมาตรฐาน
คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน
สาขาอิเล็กทรอเทคนิกส (International Electrotechnical Commission : IEC) หรือมาตรฐาน
อื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดไวที่สถานประ
กอบกิจการ อาคารปลองควัน รวมถึงบริเวณทีม่ ี
ถังเก็บของเหลวไวไฟหรือกาซไวไฟ
หมวด 4 อุ ป กรณ คุ มครองความ
ปลอดภั ยส วนบุ คคล และอุ ปกรณ ป องกั น
อันตรายจากไฟฟา
ขอ 21 ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลทีเ่ หมาะสมกับลักษณะ
งาน เชน ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง
หมวกนิรภัย รองเทาพืน้ ยางหุม ขอชนิดมีสน หรือ
รองเทาพื้นยางหุมสน ใหลูกจางซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ ยวกับไฟฟาสวมใสตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงาน
และจัดใหมอี ปุ กรณปอ งกันอันตรายจากไฟฟาที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน เชน แผนฉนวนไฟฟา
ฉนวนหุม สาย ฉนวนครอบลูกถวย กรงฟาราเดย
(Faraday Cage) ชุดตัวนําไฟฟา (Conductive Suit)
ในกรณีลกู จางตองปฏิบตั งิ านในทีส่ งู กวา
พืน้ ตัง้ แตสเี่ มตรขึน้ ไป ใหนายจางจัดใหมกี ารใช
สายหรือเชือกชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพรอม
อุปกรณ หรืออุปกรณทปี่ องกันการตกจากทีส่ ูง
ได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และหมวกนิ รภั ยที่
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนด สําหรับให
ลูกจางสวมใสตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เวนแต
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อุปกรณดงั กลาวจะทําใหลกู จางเสีย่ งตออันตราย
มากขึ้น ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณเพื่ อความ
ปลอดภัยอืน่ ทีส่ ามารถใชคมุ ครองความปลอดภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพแทน
ขอ 22 อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัย
สวนบุคคลและอุปกรณปอ งกันอันตรายจากไฟฟา
ตองเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว และตอง
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้
(1) อุ ปกรณ คุ มครองความปลอดภั ย
สวนบุคคลและอุปกรณทใี่ ชปอ งกันกระแสไฟฟา
ตองเหมาะสมกับแรงดันไฟฟาสูงสุดในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงาน หรือบริเวณใกลเคียงที่อาจกอให
เกิดอันตรายได

ใหนายจางใชวธิ กี ารอืน่ ทีส่ ามารถคุม ครองความ
ปลอดภัย ไดอยางมีประสิทธิภาพแทน
ขอ 24 นายจางตองบํารุงรักษาและจัด
เก็บอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
และอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟาใหอยูใ น
สภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย รวมทั้ง ตอง
ตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่
ผูผ ลิตกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ 25 ใหวศิ วกรตามคํานิยาม “วิศวกร”
ในกฎกระทรวงนีเ้ ปนผูต รวจสอบและรับรองการ

(2) ถุงมือยางปองกันไฟฟาตองมีลกั ษณะ
สวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว
(3) ถุงมือหนังทีใ่ ชสวมทับถุงมือยางตอง
มีความยาวหุมถึงขอมือ และมีความคงทนตอ
การฉีกขาดไดดี การใชถงุ มือยางตองใชรวมกับ
ถุงมือหนังทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ขอ 23 การปฏิบัติงานเกี่ ยวกับไฟฟา
ที่อยูใกลหรือเหนือน้ําซึ่งอาจทําใหลูกจางเกิด
อันตรายจากการจมน้าํ ใหนายจางจัดใหลกู จาง
สวมใสชูชีพกันจมน้ํา เวนแตการสวมใสชูชีพ
อาจทําให ลู กจ างได รั บอั นตรายมากกว าเดิ ม

ดําเนินการตามขอ 12 จนกวาจะไดมบี คุ คลทีข่ นึ้
ทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลไดรบั ใบ
อนุญาตตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554แลวแตกรณี
ใหไว ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎ
กระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8 วรรคหนึง่
แหงพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอม ในการทํางาน พ.ศ. 2554
บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให นายจ าง
บริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ซึ่ งในการทํางานเกี่ ยวกับไฟฟาสมควรจะตอง
มีระบบการบริหารจัดการและดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางานที่ ได มาตรฐานอั นจะทําให
ลูกจางมีความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ไฟฟายิง่ ขึน้ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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