เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“บริภัณ ฑ์ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อ งใช้ วัส ดุ เครื่อ งประกอบ
หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังหรือเป็นส่วนประกอบ หรือที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า
“ฉนวนไฟฟ้า” หมายความว่า วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า
หรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น ยาง ไฟเบอร์ พลาสติก
“แรงดันไฟฟ้า” หมายความว่า ค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย หรือสายกับดิน
หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่น โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลต์
“กระแสไฟฟ้า” หมายความว่า อัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์
“หม้อแปลงเครื่องวัด” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับแปลงกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า
เพื่อใช้กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องป้องกันระบบไฟฟ้า
“เครื่องกําเนิดไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใด ๆ เป็นพลังงานไฟฟ้า
“สวิตช์” หมายความว่า เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ทําหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า
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“ฟิวส์” หมายความว่า อุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้าเกิน ที่มีส่ว นที่เปิดวงจรหลอมละลาย
ด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินกําหนด
“สายเส้นไฟ” หมายความว่า ตัวนําระบบไฟฟ้าเส้นที่ไม่ได้ลงดิน
“สายเส้นศูนย์” หมายความว่า สายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟ้าสามสายหรือสี่สาย ที่แรงดันไฟฟ้า
ระหว่างสายนั้นไปยังสายอย่างน้อยอีกสองสายต้องเท่ากันและสายนั้นต้องต่อลงดิน และให้หมายความ
รวมถึงสายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟ้าสองสายและสายนั้นต้องต่อลงดิน
“ระบบล่อฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วย
หลักล่อฟ้า สายนําประจุ และหลักดิน
“หลักล่อฟ้า” หมายความว่า หลักโลหะที่ติดตั้งส่วนบนของโครงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทํา
ด้วยเหล็กที่ไม่เป็นสนิมหรือโลหะชนิดอื่นที่มีความคงทนต่อการผุกร่อน เพื่อนําประจุไฟฟ้าลงสู่หลักดิน
“สายนําประจุ” หมายความว่า สายตัว นําที่ติด ตั้งไว้เพื่อนําประจุไฟฟ้าระหว่างหลักล่อฟ้า
หรือปล่องควันที่ทําด้วยโลหะกับหลักดิน
“หลักดิน” หมายความว่า แท่งโลหะที่ปักลงไปในดินหรือสิ่งที่ฝังอยู่ในดิน เพื่อที่จะนําประจุ
ไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน
“สายดิน ” หมายความว่า ตัว นําที่ต่อจากโครงโลหะของบริภัณ ฑ์ไฟฟ้าหรือสิ่งที่เกี่ย วข้อง
เพื่อนําประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลงสู่หลักดิน
“การไฟฟ้าประจําท้องถิ่น ” หมายความว่า การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าค
หรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
เพื่อเป็นคู่มือสําหรับลูกจ้างปฏิบัติ
ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัด ให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ย วกับไฟฟ้าให้มีความรู้
ความเข้า ใจ และทั กษะที่ จํ าเป็ น ในการทํ างานอย่ างปลอดภั ย ตามหน้ า ที่ ที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๕ ให้น ายจ้างจัด ให้มีแผนผัง วงจรไฟฟ้าที่ติด ตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด
ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น
ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างในบริเวณที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเพียงพอ
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
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ข้อ ๗ ให้น ายจ้างจัด ให้มีป้ายเตือนอัน ตรายที่มีข นาดมองเห็นได้ชัด เจนและติดตั้งไว้โ ดย
เปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
ข้อ ๘ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้าใกล้หรือนําสิ่งที่เป็นตัวนําไฟฟ้า
ที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าระยะห่าง
ตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่นายจ้างได้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแรงดันไฟฟ้า หรือปิดหรือนําฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า
และ
(๒) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ข้อ ๙ ห้ามนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติง านอื่น หรือผู้ซึ่งไม่เกี่ย วข้องเข้าใกล้สิ่งที่มี
กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าระยะห่างตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๐ ให้น ายจ้างดูแลมิให้ลูกจ้างสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปีย กหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เกี่ย วกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแ รงดัน ไฟฟ้าเกิน กว่าห้าสิบโวลต์ โดยไม่มีฉ นวนไฟฟ้าปิด กั้น เว้น แต่
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟ้าและใช้เครื่องมือที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ น ายจ้ า งให้ ลู ก จ้ า งทํ า งานโดยใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
กระแสไฟฟ้า หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชนิด ที่เป็น
ฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ข้อ ๑๒ ฉนวนไฟฟ้าที่ลูกจ้างใช้ปฏิบัติงาน นายจ้างต้องจัดให้มีความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
ที่วัดระหว่างสายเส้นไฟกับสายเส้นไฟ สายเส้นไฟกับสายเส้นศูนย์ และสายเส้นไฟกับสายดิน โดยต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า ในขณะที่สับสวิตช์และต่อฟิวส์ไว้เมื่อถอดหลอด
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด ต้องวัดได้ไม่ต่ํากว่าศูนย์จุดห้าเมกะโอห์ม
(๒) การติดตั้งสายไฟฟ้าทั้งหมดหรือวงจรย่อย ให้มีความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าไม่ต่ํากว่า
ศูนย์จุดห้าเมกะโอห์ม หรือแบ่งวงจรย่อยเพิ่มขึ้นจนมีความต้านทานของแต่ละวงจรย่อยไม่ต่ํากว่าศูนย์จุดห้า
เมกะโอห์ม
(๓) การวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า ให้กระทําโดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ํากว่า
ห้าร้อยโวลต์ เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามสิบวินาที
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทํางานที่ลูกจ้างสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้
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(๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า
(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตโดยการผายปอดด้ว ยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปาก
หรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก
ข้อ ๑๔ ให้ น ายจ้า งจั ด ให้ มีก ารตรวจสอบและบํ ารุ ง รัก ษาระบบไฟฟ้า และบริ ภัณ ฑ์ ไฟฟ้ า
ให้ใช้งานได้โดยปลอดภัยไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง และให้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบไว้เพื่อให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๒
บริภัณฑ์ไฟฟ้า
ข้อ ๑๕ การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งที่การไฟฟ้าประจํา
ท้องถิ่นกําหนด หากยังไม่มีข้อกําหนดตามมาตรฐานดังกล่าว ให้นายจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจสอบ หรือซ่อมแซมบริภัณฑ์ไฟฟ้า
ให้น ายจ้างปลดสวิต ช์และผูกหรือแขวนป้ายพื้น สีแ ดงไว้ที่สวิต ช์ โดยมีข้อความว่า “ห้ามสับสวิต ช์”
หรือใส่กุญแจป้องกันการสับสวิตช์
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่น ายจ้างให้ลูกจ้างใช้เครื่องเป่าลมที่มีกําลังดัน สูงทําความสะอาดบริภัณ ฑ์
ไฟฟ้ าที่ มีก ระแสไฟฟ้ า นายจ้ างต้อ งจั ด ให้ ลูก จ้า งใช้ท่ อและหั ว ฉี ด ที่ เป็น ฉนวนไฟฟ้าที่ เหมาะสมกั บ
แรงดันไฟฟ้านั้น
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์ ให้นายจ้างจัดให้
มีที่ปิดกั้นอันตรายหรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้ที่พื้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส
ข้อ ๑๙ การใช้หม้อแปลงเครื่องวัดที่มีแ รงดันไฟฟ้าเกินกว่าหกร้อยโวลต์ ให้นายจ้างปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) สายทางด้านทุติยภูมิต้องต่อลงดิน เว้นแต่สายทางด้านทุติยภูมินั้นเป็นสายหุ้มฉนวนไฟฟ้า
ชนิดมีเปลือกโลหะที่ต่อลงดิน และร้อยอยู่ในท่อโลหะหรือท่อชนิดอื่นที่เหมาะสมที่ต่อลงดิน
(๒) หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทแปลงกระแสวงจรทางด้านทุติยภูมิต้องต่อให้เป็นวงจรปิด
ข้อ ๒๐ การใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ให้นายจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงานได้
(๒) จัด ให้ มีก ารระบายอากาศอย่ า งเพี ย งพอ กรณี ติ ด ตั้ง เครื่ องกํ า เนิ ด ไฟฟ้า ภายในห้ อ ง
หากมีไอเสียจากเครื่องยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก
(๓) จัดให้มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกิน
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(๔) จัด ให้มีเ ครื่อ งดับ เพลิ งชนิ ด ที่ใ ช้ดับ เพลิ งที่เ กิด จากไฟฟ้า อย่า งเพี ย งพอ และสามารถ
ดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันในห้องเครื่องได้
(๕) ในกรณีที่ มีเครื่องกําเนิด ไฟฟ้า สํารอง ต้อ งจัด ให้มี เครื่ องป้ องกั น การใช้ ผิด หรือสวิต ช์
สับโยกสองทาง หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีคุณลักษณะเดียวกัน เพื่อมิให้มีโอกาสต่อขนานกับระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๒๑ ให้น ายจ้า งติ ด ตั้ งเต้า รับ ไว้ ให้ เพี ย งพอแก่ การใช้ง าน เพื่ อมิ ให้ มีก ารต่อ ไฟโดยวิ ธี
ที่ไม่ปลอดภัย
ในกรณีที่ มีการใช้เต้ารั บเกิน กํา ลัง ไฟฟ้ า ให้ น ายจ้างเปลี่ย นแปลงขนาดเต้า รับ สายไฟฟ้ า
อุปกรณ์ และเครื่องป้องกัน ให้เ หมาะสมตามประเภทและสภาพการใช้ง านตามมาตรฐานการติด ตั้ ง
ที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด หากยังไม่มีข้อกําหนดตามมาตรฐานดังกล่าว ให้น ายจ้างปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หมวด ๓
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ข้อ ๒๒ ให้นายจ้างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคารหรือบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟ
หรือก๊าซไวไฟ ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างติดตั้งระบบล่อฟ้าที่ปล่องควันซึ่งไม่อยู่ในกรวยรัศมีคุ้มกันของระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า โดยให้มีรัศมีที่พื้นดินเท่ากับความสูงของหลักล่อฟ้า
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ปล่องควันทําด้ว ยโลหะ ให้นายจ้างจัดให้มีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ต่อสายนําประจุจากปล่องควันลงหลักดิน
(๒) ให้ ต่ อ สายลวดโลหะที่ ยึ ด ปล่ อ งควั น ทุ ก เส้ น ด้ ว ยสายลวดโลหะนั้ น หรื อ สายนํ า ประจุ
ลงหลักดิน
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ปล่องควันทําด้วยอิฐหรือคอนกรีต ให้นายจ้างจัดให้มีการป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่า ดังต่อไปนี้
(๑) การติดตั้งหลักล่อฟ้า
(ก) ความสูงของหลักล่อฟ้าเหนือขอบปล่องควัน
๑) ปล่องควันทั่วไป ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้า
เซนติเมตร
๒) ปล่องระบายควันที่เป็น ฝุ่น ไอ หรือก๊าซที่ร ะเบิด ได้เมื่อมีประกายไฟ ต้องมี
ความสูง ไม่น้ อยกว่า หนึ่ง จุด ห้ าเมตร และหากเป็น ปล่อ งชนิดปลายเปิ ด ให้ ติด ตั้ งสูง กว่ าปลายปล่อ ง
ไม่น้อยกว่าสี่จุดห้าเมตร
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(ข) ติดตั้งรอบปล่องควันโดยให้มีระยะห่างกันไม่เกินสองจุดสี่เมตร และมีสายต่อเชื่อมถึง
กันให้ครบวง ถ้าปล่องควันมีฝาครอบโลหะอยู่ด้วย ให้ต่อกับหลักล่อฟ้าด้วย
(ค) ติดตั้งที่ปลายของปล่องควันและต้องต่อลงดินด้วยสายนําประจุ
(๒) การต่อสายนําประจุ
(ก) ถ้ามีหลักล่อฟ้ามากกว่าหนึ่งหลัก ต้องมีสายนําประจุไม่น้อยกว่าสองสายตรงข้ามกัน
โดยต่อจากสายที่ต่อเชื่อมครบวงจากส่วนบนของปล่องควันไปยังดิน และสายนําประจุนั้นต้องต่อเชื่อมกัน
ที่ฐานของปล่องควัน และแต่ละสายแยกต่อกับหลักดิน
(ข) ถ้าปล่องควันสูงตั้งแต่ห้าสิบเมตรขึ้นไป ต้องต่อเชื่อมครบวงสายนําประจุที่ตรงจุด
กึ่งกลางของปล่องควันให้ถึงกัน
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปล่องควันทําด้ว ยโลหะ อิฐ หรือคอนกรีต มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสองจุด
ห้าเมตรขึ้นไป และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดที่ปากปล่องไม่น้อยกว่าศูนย์จุดสามสองตารางเมตร หากติดตั้ง
หลักล่อฟ้าที่ทําด้วยทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง ให้นายจ้างฉาบหรือหุ้มผิวหลักล่อฟ้า สายนําประจุ
และตัวจับยึด ด้วยตะกั่วหนาอย่างน้อยหนึ่งจุดหกมิลลิเมตร ในระยะเจ็ดจุดห้าเมตร จากปลายปากปล่อง
ลงมาและสูงขึ้นไปตลอดจนถึงปลายหลักล่อฟ้า เพื่อป้องกันการผุกร่อน
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปล่องควันบุผิวด้วยโลหะหรือมีบันไดเป็นโลหะ ให้นายจ้างต่อสายนําประจุ
เข้ากับผิวโลหะหรือบันไดทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
ข้อ ๒๘ สายนําประจุที่ใช้สําหรับป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สายนําประจุที่เป็นทองแดง ต้องมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของเนื้อทองแดงไม่น้อยกว่าห้าสิบ
ตารางมิลลิเมตร และมีคุณสมบัติใช้ในงานไฟฟ้าที่นํากระแสไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๒) สายนํ า ประจุ ที่ เ ป็ น ท่ อ กลวง ต้ อ งเป็ น ทองแดงที่ มี ค วามหนาไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง จุ ด ห้ า
มิล ลิเ มตร และมีข นาดพื้ น ที่ หน้ า ตัด ของเนื้อ ทองแดงและนํ ากระแสไฟฟ้ าได้ไ ม่น้ อยกว่ ามาตรฐาน
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๓) สายนํ าประจุ ที่เ ป็น แผ่ น ยาวหรือ สายถัก ต้อ งเป็ น ทองแดงที่มี ความหนาไม่ น้อ ยกว่ า
สองมิลลิเมตร และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของเนื้อทองแดงและนํากระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สายนํ า ประจุ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี ร อยต่ อ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํ า ได้ และรอยต่ อ ต้ อ งมี
ความแข็งแรงรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของความแข็งแรงของสาย และต้องไม่มีการหักมุม
ข้อ ๒๙ การต่อสายนําประจุลงหลักดินเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ให้นายจ้างปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด หากยังไม่มีข้อกําหนดตามมาตรฐานดังกล่าว ให้นายจ้าง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ ๓๐ ส่วนของสายนําประจุที่สูงจากพื้นดินจนถึงระยะสองจุดห้าเมตร ให้นายจ้างป้องกัน
การกระทบกระแทกโดยใช้ไม้หรือวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กห่อหุ้ม ถ้าใช้ท่อโลหะที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก
ห่อหุ้ม สายนําประจุต้องต่อเชื่อมปลายด้านบนและด้านล่างของท่อเข้ากับสายนั้นด้วย
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ข้อ ๓๑ ตัว จับยึด สายนําประจุต้องเป็น ทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง และมี ร ะยะห่า ง
ระหว่างตัวจับยึดไม่เกินหนึ่งจุดสองเมตร ตามแนวตั้ง และหกสิบเซนติเมตร ตามแนวนอน
หมวด ๔
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
ข้อ ๓๒ ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิร ภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิด มีส้น ให้ลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลูกถ้วย
ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้น ตั้ง แต่สี่เมตรขึ้น ไป ให้น ายจ้างจัด ให้มีเข็มขัด
นิรภัยและหมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงาน เว้ น แต่เข็มขัด นิร ภั ย และหมวกนิร ภั ย ดังกล่าวจะทําให้ลูกจ้างเสี่ย งต่ ออัน ตรายมากขึ้ น
ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างอื่นแทน
ข้อ ๓๓ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่ว นบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอัน ตรายจากไฟฟ้า
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น กระแสไฟฟ้ า
ต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
(๒) ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว
(๓) ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง ต้องมีค วามยาวหุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการ
ฉีกขาดได้ดี
การใช้ถุงมือยางต้องใช้กับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่บริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่ใกล้หรือเหนือน้ําที่อาจทําให้ลูกจ้างเกิด
อันตรายจากการจมน้ํา ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่เครื่องชูชีพกันจมน้ํา เว้นแต่การสวมใส่เครื่องชูชีพ
อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายมากกว่าเดิม ให้นายจ้างใช้วิธีการอื่นที่มีความปลอดภัยแทน
ข้อ ๓๕ นายจ้างต้องจัด ให้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ตลอดการใช้งาน รวมทั้งต้องตรวจสอบ บํารุงรักษา และ
ทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ตารางทายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตารางที่ ๑ ระยะหางต่าํ สุดในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับไฟฟา และการใชฮอตสติก (Hot Stick)
สําหรับไฟฟากระแสสลับ
ระดับแรงดันไฟฟาจากสายเสนไฟถึงสายเสนไฟ
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ตารางที่ ๒ ระยะหางต่าํ สุดในการปฏิบตั ิงานทั่วไปสําหรับไฟฟากระแสสลับ
ระดับแรงดันไฟฟาจากสายเสนไฟถึงสายเสนไฟ
(กิโลโวลต)

ระยะหาง
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ไมเกิน ๒๓๐

๓.๐๕
๓.๒๐
๓.๙๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานให้น ายจ้า งดํ าเนิ นการในการบริห ารและการจั ดการด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน สมควรกําหนดมาตรฐานดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

