กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ไฟฟา)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
พุทธศักราช 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับ
ลูกจางไว ดังตอไปนี้
ความทั่วไป
ขอ 1 ในประกาศนี้
“ฉนวน” หมายความวา ฉนวนไฟฟา คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้น หรือขัดขวางตอการไหลของกระแส
ไฟฟา หรือวัสดุที่กระแสไฟฟาไมสามารถไหลผานไดงาย เชน ยางไฟเบอร พลาสติก ฯลฯ
“แรงดัน” หมายความวา แรงดันไฟฟา คือ คาความตางศักยของไฟฟาระหวางสายกับสาย หรือสายกับดิน
หรือระหวางจุดหนึ่งกับจุดอื่นๆ อีกแหงหนึ่ง โดยมีหนวยวัดคาความตางศักยเปนโวลท
“กระแส” หมายความวา กระแสไฟฟา คือ อัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟาจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง โดยมีหนวยวัดเปนแอมแปร
“เครือ่ งกําเนิดไฟฟา” หมายความวา เครื่องจักรที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาใชในการผลิต
กระแสไฟฟา
“มอเตอร” หมายความวา เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ใชในการขับเคลื่อนเครื่องจักร หรือ
เครือ่ งมือกลอื่นๆ ทําใหเกิดการหมุน การฉุด การดึงเพื่อใหเกิดพลังงาน
“อุปกรณไฟฟา” หมายความวา เครื่องมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรที่ใชไฟฟาเปนตนกําลัง หรือเปน
สวนประกอบ หรือใชเกี่ยวเนื่องกับไฟฟา
“ขดลวดจํากัดกระแส (Reactor)” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับจํากัดกระแสไฟฟา
“เครือ่ งปรับแรงดัน (Regulator)” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับปรับแรงดันไฟฟา
“หมอแปลง” หมายความวา อุปกรณที่ใชเปลี่ยนแรงดันไฟฟาสูงขึ้นหรือตํ่ าลงโดยการเหนี่ยวนําของ
แมเหล็ก
“หมอแปลงเครื่องวัด (Instrument Transformer)” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับแปลงกระแส หรือ
แรงดัน เพื่อใชกับเครื่องมือและอุปกรณควบคุมเครื่องปองกันระบบไฟฟา
“สวิตชหรือเครื่องตัดกระแส” หมายความวา เครื่องปดเปดวงจรไฟฟา และอุปกรณไฟฟา ที่ใชทําหนาที่ตัด
วงจรไฟฟา อาจจะทํางานโดยอาศัยอํานาจแมเหล็กหรือทํางานโดยใชมือสับโยกก็ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 84 วันที่ 21 พฤษภาคม 2522
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“แผงสวิทช” หมายความวา แผงที่รวมของสวิทชตางๆ มีหนาที่รับไฟฟาจากตนกําเนิด และแจกจายไปยัง
สายวงจรตางๆ
“ฟวส” หมายความวา เครื่องตัดวงจรไฟฟา โดยอาศัยการหลอมละลายของโลหะ
“สายเคเบิล” หมายความวา สายตัวนําหุมดวยฉนวน สายเดียวหรือหลายสายรวมกัน และอาจจะมีสิ่งอื่น
หอหุมอยูอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงทนทานดวยก็ได
“สายออน” หมายความวา สายเคเบิลออน ที่ตัวนํามีพื้นที่หนาตัดไมเกิน 4 ตารางมิลลิเมตร
“สายดิน” หมายความวา ตัวนําที่ตอจากโครงโลหะของอุปกรณและเครื่องใชไฟฟา หรือสิ่งที่เกี่ยวของ เพื่อ
จะนํากระแสไฟฟาที่ไมตองการใหไหลลงสูดิน
“สายศูนย (Neutral)” หมายความวา สายใดสายหนึ่ง ในระบบไฟฟาสามสายหรือสี่สายซึ่งแรงดันไฟฟา
ระหวางสายนั้นไปยังสายอยางนอยอีก 2 สายตองเทากันและสายนั้นตองตอลงดินสําหรับระบบไฟฟา 2 สาย ถา
สายใดสายหนึ่งไมไดตอมาจากสายศูนยของวงจรอื่นแลว ใหกําหนดเอาสายนั้นเปนสายศูนยได และสายนั้นตองตอ
ลงดินดวย
“สายลอฟา” หมายความวา อุปกรณที่ติดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ฟาผา ซึ่งจะตองประกอบดวยหลักลอฟา สายนําประจุ ตัวจับยึดสายนําประจุและหลักดิน
“สายนําประจุ (Conductor)” หมายความวา สายตัวนําที่ติดตั้งไวเพื่อนําประจุไฟฟาระหวางหลักลอฟา
กับดิน
“หลักลอฟา (Air Terminal)” หมายความวา หลักโลหะติดตั้งที่สวนบนของโครงอาคารหรือสิ่งกอสราง
และมีโลหะปลายแหลมเพื่อคายประจุไฟฟา หรือหลักอยางอื่นที่มีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน
“หลักดิน (Ground Rod)” หมายความวา แทงโลหะซึ่งปกลงไปในดินเพื่อจะนําประจุหรือกระแสไฟฟาให
ไหลลงสูดิน
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ไดรบั มอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิตบิ คุ คลนั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง
หรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจํา
“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวไมเปนการประจํา เพื่อทํางานอันมีลักษณะ
เปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 2 นายจางตองจัดทําแผนผังวงจรไฟฟาทั้งหมดภายในสถานที่ประกอบการ และไดรับการรับรองจาก
การไฟฟาประจําทองถิ่นไวใหตรวจสอบไดตลอดเวลา หากมีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจากเดิม
ตองดําเนินการแกไขแผนผังนั้นใหถูกตอง
ขอ 3 นายจางจะตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟาและสภาพของอุปกรณไฟฟา ถาหากพบวา
ชํารุดหรือมีกระแสไฟฟารั่ว ใหซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมทันที
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ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีปายเตือนอันตรายติดตั้งในบริเวณที่จะเกิดอันตรายจากไฟฟาใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน
ขอ 5 หามมิใหนายจางใหลูกจางเขาใกล หรือนําสิ่งที่เปนตัวนําซึ่งไมมีที่ถือเปนฉนวนอยางดีหุมอยูเขาใกล
สิง่ ทีม่ ีไฟฟานอยกวาระยะหางที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ยกเวน
(1) ลูกจางผูนั้นสวมใสเครื่องปองกันอันตรายจากไฟฟาซึ่งเปนฉนวนที่ใชตานทานแรงดันไดสูงพอกับสวน
ที่เปนไฟฟานั้น หรือ
(2) ไดปดหรือนําฉนวนมาหุมสิ่งที่มีไฟฟา โดยฉนวนที่ใชหุมนั้นปองกันแรงดันไฟฟานั้นๆ ได หรือ
(3) ลูกจางที่ปฏิบัติงานกับสิ่งที่มีไฟฟาดวยเทคนิคการปฏิบัติงานดวยมือเปลา และอยูภายใตการควบคุม
จากผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (แขนงไฟฟากําลัง) จาก ก.ว.

ตารางที่ 1 ระยะหางตํ่าสุดในการปฏิบัติงานและการใชฮอทสติก (Hot Stick)
สําหรับไฟฟากระแสสลับ
ระดับแรงดันไฟฟาจากสายถึงสาย
(กิโลโวลท)
2.1
15.1
35.1
46.1
72.6
138
161
230
345
500
700

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

15
35
46
72.5
121
145
169
242
362
552
765

ระยะหาง
(เมตร)
0.65
0.75
0.80
0.95
1.05
1.10
1.15
1.55
2.15
3.35
4.60

ขอ 6 ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซอมแซม ติดตั้งไฟฟา นายจางตองผูกปายหามสับสวิทช
พื้นสีแดงไวที่สวิทช หรือใชกุญแจปองกันการสับสวิทชไว
ขอ 7 ในกรณีใชลมที่มีกําลังดันสูงทําความสะอาดอุปกรณที่มีไฟฟาอยู ตองใชทอและหัวฉีดที่เปนฉนวน
ขอ 8 ไฟฉายทีน่ ายจางจัดใหลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ตองเปนไฟฉายชนิดที่กระบอกไฟฉายมีฉนวน
หุมตลอด
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ขอ 9 หามมิใหลูกจางสวมใสเครื่องนุงหมที่เปยกนํ้าหรือเปนสื่อไฟฟาปฏิบัติงานขณะมีไฟฟา (Hot Line)
ยกเวนเมื่อแรงดันไฟฟาตํ่ากวา 50 โวลท หรือสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล หรือใชเครื่องมือ
ที่เปนฉนวน
ขอ 10 เทปสําหรับวัดที่นายจางจัดใหลูกจางใชปฏิบัติงานใกลกับสิ่งที่มีไฟฟา ตองเปนเทปชนิดที่ไมเปน
โลหะ
ขอ 11 มาตรฐานและขอกําหนดที่กําหนดขึ้นในหมวด 2 ถึงหมวด 4 มีผลบังคับใชภายในบริเวณสถานที่
ประกอบการที่ใชไฟฟาเปนตนกําลังและมีแรงดันไฟฟาไมเกิน 600 โวลท
หมวด 2
สายไฟฟา
ขอ 12 สายไฟฟาชนิดเปลือย ตองเปนสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก.64-2517 และ มอก.85-2517
ขอ 13 สายไฟฟาที่ใชในอาคาร จะตองเปนสายที่มีฉนวนหุมและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ที่ มอก.11-2518 หามใชสายเปลือย ยกเวนสายสงกําลังสําหรับเครน (Crane)
ขอ 14 สายไฟฟาที่เดินสายใตดิน ตองใชสายไฟฟาชนิดที่มีฉนวนหุมสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้น
ไดไมผุกรอนงาย
ขอ 15 สายไฟฟาชนิดมีฉนวนหุมชั้นเดียว ใหใชเดินเฉพาะบนลูกถวย บนตุมพุกประกับ หรือรอยในทอ
เทานั้น
ขอ 16 ในสายไฟฟาชนิดออนที่มีฉนวนหุมเปนเทอรโมพลาสติก หรือวัตถุอยางอื่นที่มีคุณสมบัติไมนอย
กวาเทอรโมพลาสติก ใหใชกับอุปกรณที่ยกยายเคลื่อนที่ไดและโคมแขวน
ขอ 17 ในสายเมนภายในและสายที่เดินสําหรับเตาเสียบ จะตองมีพื้นที่หนาตัดของตัวนําไมนอยกวา 2
ตารางมิลลิเมตร
ขอ 18 ในสายไฟฟาที่ใชในสถานที่ประกอบการ ตองใชสายไฟฟาขนาดใหเหมาะกับกระแสไฟฟาสูงสุดที่
กําหนดไวตามตารางที่ 2, 3 และ 4
ขอ 19 การเดินสายที่กําหนดในตารางที่ 2 เฉพาะการเดินสายในทอ ในผนัง ในรางเมื่อเดินสายมากกวา 3
เสน จะตองลดกระแสภายในสายลง โดยใชตัวคูณตามตาราง 3
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ตารางที่ 2 จํานวนกระแสสูงสุดที่ยอมใหใชกับสายไฟฟาชนิดตางๆ ที่เดินสายในบริเวณที่อุณหภูมิ
ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส

ขนาดพื้นที่หนาตัด
(ตารางมิลลิเมตร)

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุม
เดินในอากาศ
(แอมแปร)

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุมเดินในทอ
ในเพดาน ในผนัง ในราง หรือสาย
หลายแกน และใชสายไมเกิน 3 เสน
(แอมแปร)
สายทีใ่ ชงานได อุณหภูมิสูงสุด……….องศาเซลเซียส

สายทองแดง

สายอลูมิเนียม

60° ซ

75° ซ

60° ซ

75° ซ

0.5
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625

7
10
13
18
24
35
53
72
96
120
152
191
233
270
300
-

7
10
13
19
27
4
66
94
122
152
194
241
295
304
356
430
478
552
652
748

4
6
8
14
19
27
37
49
63
78
94
122
147
170
192
-

4
6
8
15
21
30
45
63
84
104
129
159
190
220
228
260
292
336
392
436

ขอ 20 การเดินสายในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียส กระแสสูงสุดที่กําหนดในตารางที่ 2
จะตองลดกระแสภายในสายลง โดยใชตัวคูณลดกระแสตามตาราง 4
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ตารางที่ 3 คาตัวคูณลดกระแสเกี่ยวกับจํานวนสาย
จํานวนสายเปนเสนหรือแกน
4 ถึง 6
7 ถึง 24
25 ถึง 42
43 และมากกวา

ตัวคูณ
0.80
0.70
0.60
0.50

ตารางที่ 4 คาตัวคูณลดกระแสเกี่ยวกับอุณหภูมิ
อุณหภูมิบริเวณเดินสาย
(องศาเซลเซียส)
45
50
55
60
70
75

ตัวคูณสําหรับสายซึ่งทนอุณหภูมิใชงานสูงสุด
60 องศาเซลเซียส
75 องศาเซลเซียส
0.866
0.932
0.707
0.850
0.5
0.761
0.659
0.398
-

ขอ 21 สายไฟฟาที่ใชเดินในสถานที่ประกอบการที่มีอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียสจะตองใชสายที่ทน
อุณหภูมิใชงานสูงสุด ดังนี้
(1) บริเวณเดินสายอุณหภูมิไมเกิน 50 องศาเซลเซียส ใหใชสายที่ทนอุณหภูมิใชงานสูงสุดไมตํ่ากวา 60
องศาเซลเซียส
(2) บริเวณเดินสายอุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส ใหใชสายที่ทนอุณหภูมิใชงานสูงสุดไมตํ่ากวา 75
องศาเซลเซียส
(3) บริเวณเดินสายอุณหภูมิไมเกิน 75 องศาเซลเซียส ใหใชสายที่ทนอุณหภูมิใชงานสูงสุดไมตํ่ากวา 85
องศาเซลเซียส
ขอ 22 สายไฟฟาที่ใชกับเครื่องทําความรอนชนิดตางๆ ตองเปนสายที่มีฉนวนหุม ชนิดทนความรอนได
หมวด 3
การเดินสายและเครื่องประกอบการเดินสาย
ขอ 23 การเดินสายและเครื่องประกอบที่กําหนดในหมวดนี้ ไมใหใชในสถานที่ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายเนื่อง
จากวัตถุไวไฟ หรือในสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดไดงาย
ขอ 24 การเดินสายภายในอาคาร
(1) การเดินสายเกาะไปตามผนังโดยใช พุกประกับ ตุม ลูกถวย หรือเข็มขัดรัดสาย พุกประกับ ตุม หรือลูก
ถวยตองเปนชนิดที่สามารถทนแรงดันไฟฟาที่ใชวงจรนั้นได และใหปฏิบัติตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. การเดินสายบนพุกประกับ

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ไฟฟา)

1. สายไฟฟาที่ใชตองมีพื้นที่หนาตัดของตัวนําไมเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร
2. ระยะระหวางชวงพุกประกับไมเกิน 1 เมตร 50 เซนติเมตร
3. ระยะระหวางสายไฟฟาไมตํ่ากวา 2 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
4. ระยะระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมตํ่ากวา 5 มิลลิเมตร
ข. การเดินสายบนตุม
1. สายไฟฟาที่ใชตองมีพื้นที่หนาตัดของตัวนําไมเกิน 70 ตารางมิลลิเมตร
2. ระยะระหวางตุมไมเกิน 2 เมตร 50 เซนติเมตร
3. ระยะระหวางสายไฟฟาไมตํ่ากวา 10 เซนติเมตร
4. ระยะระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมตํ่ากวา 2 เซ็นติเมตร 5 มิลลิเมตร
ค. การเดินสายบนลูกถวย
1. ระยะระหวางชวงลูกถวยไมเกิน 5 เมตร
2. ระยะระหวางสายไฟฟาไมตํ่ากวา 15 เซนติเมตร
3. ระยะระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมตํ่ากวา 5 เซนติเมตร
ง. การเดินสายโดยใชเข็มขัดรัดสาย ตองใชสายไฟฟาที่มีฉนวนหุมสองชั้นและยึดดวยเข็มขัดรัดสาย
ใหมั่นคงโดยมีระยะระหวางเข็มขัดรัดสายไมเกิน 20 เซนติเมตร
(2) การเดินสายฝงในผนังตึก ตองใชสายไฟฟาชนิดฉนวนหุมสองชั้นที่มีเปลือกนอกกันความชื้น และตอง
เปนแบบใชฝงในผนัง
(3) การเดินสายในทอโลหะอยางหนา (Rigid Metal Conduit) ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑดังตอไปนี้
ก. ใหใชทอและสวนประกอบ ตองเปนชนิดใชสําหรับเดินสายไฟฟาโดยเฉพาะ ซึ่งมีผิวภายในเรียบ
และผลิตจากโลหะที่ไมผุกรอนไดงาย หรือมีการปองกันการผุกรอนที่เหมาะสม
ข. หามใชทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 1.27 เซนติเมตร
ค. การวางทอ ฝงในดิน ในคอนกรีต ในที่เปยก หรือในที่มีเถาถาน ตองใชทอ กลอง ตู ขอตอ หัว
ตอ เครื่องจับยึด นอต สกรู แหวน และสวนประกอบตางๆ ชนิดที่มีการปองกันการผุกรอนอยางเหมาะสม หรือทํา
ดวยวัสดุที่ไมผุกรอนไดงายในสภาพเชนนั้น และกันนํ้าได
ง. ปลายทอทุกแหงที่มีการตัดและทําเกลียว ตองลบคมภายใน
จ. ทุกแหงที่มี สวิตซ เตาเสียบ จุดตอสายออก จุดดึงสายรอยทอ และการตอสาย ตองใชกลองที่มี
ขนาดและชนิดที่เหมาะสม
ฉ. ทอ ขอตอ หัวตอ กลอง ตู และสวนประกอบตางๆ ตองตอติดกันโดยใหกระแสไฟฟาไหลผานได
ตลอด และยึดอยูกับที่อยางมั่นคง พรอมทั้งมีการตอลงดินตามหมวด 6
ช. สายไฟฟาภายในทอตองเปนเสนเดียวตลอดไมมีรอยตอ การตอสายตองทําในตู กลองตอสาย
กลองตอสวิตซ กลองเตาเสียบ หรือในรางตอสายที่เหมาะสม
(4) การเดินสายในทอโลหะอยางบาง (Electrical Metallic Tubing) หามเดินทอโลหะอยางบางในบริเวณ
ทีท่ อ อาจไดรับการกระทบกระแทกได เชน บริเวณขนถายสินคา บริเวณที่ยานพาหนะผาน ขอตอและหัวตอชนิดที่
ไมมเี กลียว เมื่อสวมกับทอตองกระชับแนน และหามใชทอขนาดเล็กกวา 1.27 เซนติเมตร หรือใหญกวา 10
เซนติเมตร นอกจากนี้แลว ใหปฏิบัติตามกฎเกณฑการเดินสายในทอโลหะอยางหนาตาม (3)
(5) การเดินสายในทอโลหะชนิดออนตัว (Flexible Metal Conduit) ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
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ก. ใหใชทอ-และสวนประกอบชนิดที่ใชสําหรับเดินสายไฟฟาโดยเฉพาะ ซึ่งมีผิวภายในเรียบ และ
ผลิตจากโลหะที่ไมผุกรอนไดงาย หรือมีการปองกันการผุกรอนที่เหมาะสม
ข. หามใชทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 1.27 เซนติเมตร เวนแตทอที่ใชสําหรับรอยสายออน
ทีม่ พี นื้ ทีห่ นาตัดของตัวนําไมเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร ยาวไมเกิน 2 เมตร ในกรณีที่ใชตอเขากับอุปกรณไฟฟาหรือ
ทอที่เปนสวนประกอบของดวงโคมอาจใชทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมเล็กกวา 0.95 เซนติเมตรได
ค. หามเดินทอในบริเวณที่ทออาจถูกกระทบกระแทกไดงาย ในดิน หรือที่พื้น หรือในบริเวณที่เปยก
ชืน้ หรือภายในหองแบตเตอรี่ หรือหองที่มีไอของกรดหรือดาง
(6) การเดินสายในทอโลหะชนิดออนตัวไดแบบกันนํ้า (Liquidtight Flexible Metal Conduit) ตองปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. ใหใชทอและสวนประกอบ ชนิดที่ใชสําหรับเดินสายไฟฟาโดยเฉพาะ มีลักษณะเชนเดียวกับทอ
โลหะชนิดออนตัวได แตมีเปลือกนอกเปนอโลหะกันนํ้าและทนแสงอาทิตยได
ข. หามใชทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 1.27 เซนติเมตร หรือใหญกวา 10 เซนติเมตร เวน
แตทอ ทีใ่ ชสําหรับรอยสายออนที่มีพื้นที่หนาตัดของตัวนําไมเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร ยาวไมเกิน 2 เมตร ในกรณีที่
ใชตอเขากับอุปกรณไฟฟาหรือทอที่เปนสวนประกอบของดวงโคมอาจใชทอขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา
0.95 เซนติเมตรได
ค. หามเดินทอในบริเวณที่ทออาจถูกกระทบกระแทกไดงาย ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิของบริเวณเดินทอ หรือ
อุณหภูมขิ องสายในทอ หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินอุณหภูมิใชงานสูงสุดของสายหรือทอและในดิน หรือที่พื้น
(7) การเดินสายในทอที่ไมใชโลหะ(Rigid Non-metallic Conduit) จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑดังตอไปนี้
ก. ใหใชทอที่ทําดวยวัสดุชนิดแข็ง ติดไฟไดยาก และไมผุกรอน หรือเสื่อมสภาพไดงาย
ข. หามใชทอที่มีเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 1.27 เซนติเมตร นอกจากจะใชรอยสายเพื่อฝงในคอนกรีต
ค. หามเดินทอในบริเวณที่ทออาจไดรับการกระทบกระแทกได
ง. หามเดินทอประเภทพลาสติกในที่ซึ่งถูกแสงอาทิตย นอกจากทอนั้นจะทําดวยพลาสติกที่สามารถ
ทนตอแสงอาทิตยไดโดยไมเสื่อมคุณภาพ หรือมีการปองกันที่เหมาะสม
จ. หามเดินทอพลาสติกในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกินกวาอุณหภูมิใชงานของทอนั้น
ฉ. ขอตอและหัวตอจะเปนชนิดเกลียวหรือชนิดสวมก็ได ถาเปนชนิดสวมจะตองทานํ้ายายึดหัวตอ
ใหแนน
ช.การตอทอที่ไมใชโลหะเขากับทอหรือกลองโลหะใหทําไดแตกลองโลหะนั้นจะตองมีการตอลงดินดวย
ซ. การเดินสายที่มีแรงดันไฟฟาสูงเกิน 600 โวลทขึ้นไป ใหหุมทอที่ใชเดินสายนี้ดวยคอนกรีตหนา
ไมนอยกวา 5 เซนติเมตร
(8) การเดินสายในรางเดินสาย (Wire Way) ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. รางเดินสายเปนรางที่ทําดวยโลหะ มีพื้นที่หนาตัดสี่เหลี่ยมและเปนชนิดที่ใชสําหรับงานเดินสาย
ไฟฟาโดยเฉพาะ ผลิตจากโลหะที่ผุกรอนไดงายหรือมีการปองกันการผุกรอนที่เหมาะสม ถาใชภายนอกอาคารตอง
เปนชนิดกันนํ้าได
ข. การตอรางเดินสาย ตองตอใหยึดกันเองอยางมั่นคง และหามติดตั้งรางเดินสายในบริเวณที่อาจมี
การกระทบกระแทกไดโดยงาย
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ค. หามวางสายในรางเดินสายเกินกวา 30 เสน ไมวาจะเปนขนาดเทาใด และผลรวมของพื้นที่หนาตัด
ของสายรวมเปลือกนอก ตองไมเกินรอยละ 20 ของพื้นที่หนาตัดภายในของรางเดินสายเวนแต
- สายของระบบลิฟท ผลรวมของพื้นที่หนาตัดของสายรวมเปลือกนอกตองไมเกินรอยละ 50 ของ
พืน้ ที่หนาตัดภายในของรางเดินสาย
- ถาใชตวั คูณลดกระแสตามตารางที่ 3 ในการกําหนดกระแสสูงสุดของสายใหวางสายเกิน 30 เสน
ได แตพื้นที่หนาตัดของสายรวมเปลือกนอก ตองไมเกินรอยละ 20 ของพื้นที่หนาตัดภายในของรางเดินสาย
ง. การตอสายภายในรางเดินสายสามารถทําได แตตองใชหัวตอสายและพันฉนวนทับใหเรียบรอย พื้น
ทีห่ นาตัดของหัวตอรวมฉนวนตองไมเกินรอยละ 75 ของพื้นที่หนาตัดภายในของรางเดินสาย ณ จุดนั้น
จ. รางเดินสายชวงที่ทะลุผานผนังตองเปนชิ้นเดียวตลอด และปลายสุดของรางเดินสายตองมีแผนปด
ขอ 25 การเดินสายนอกอาคาร ณ สถานประกอบการตองจัดทําใหเหมาะสมตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) การเดินสายบนตุม ใหใชสายเดียวหุมฉนวน ตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 24 (1) ข. เวนแตถาเดินผาน
ทีโ่ ลง ใหใชชวงระหวางตุมไมเกิน 5 เมตร และขนาดของสายที่ใชเดินตองไมเล็กกวา 2 ตารางมิลลิเมตร
(2) การเดินสายบนลูกถวย ใหใชสายเดี่ยวหุมฉนวน ถาเดินเกาะไปตามสิ่งกอสรางตองปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ 24 (1) ค. เวนแตถาเดินผานที่โลง ปฏิบัติตามตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5
ชวงสาย
ไมเกิน 10 เมตร
10 - 25 เมตร
26 - 40 เมตร

ระยะระหวางสาย
ไฟฟาไมนอยกวา
15 เซนติเมตร
20 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร

ระยะระหวางสาย
ไฟฟากับสิ่งกอสราง
5 เซนติเมตร
5 เซนติเมตร
5 เซนติเมตร

ขนาดพื้นที่หนาตัด
เล็กที่สุดที่ใช
2 ตารางมิลลิเมตร
4 ตารางมิลลิเมตร
6 ตารางมิลลิเมตร

(3) การเดินสายดวยพุกประกับและเข็มขัดรัดสาย ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 24 (1) ก. และ ง.
(4) การเดินสายฝงลงไปในผนังตึก ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 24 (2), (3) และ (4)
(5) การเดินสายภายนอกอาคารดวยวิธีอื่นๆ อาจทําได แตตองไดรับการรับรองจากการไฟฟาของทองถิ่น
นั้นๆ
(6) สายทีเ่ ดินในระดับที่สูงกวาพื้นดินไมเกิน 2 เมตร 50 เซนติเมตร ตองเดินในทอโลหะหรือทอพลาสติก
อยางหนา หรือทอไฟเบอร หรือครอบดวยรางโลหะ
(7)สายไฟฟาที่เดินผานที่โลงและเปนบริเวณที่มียานพาหนะผานตองสูงไมนอยกวา 5 เมตร 60 เซนติเมตร
ขอ 26 การเดินสายฝงดิน อาจรอยในทอโดยปฏิบัติตามขอ 24 (3), (4) และ (7) สวนการเดินสายฝงดิน
โดยตรง ตองใชสายชนิดที่มีฉนวนหุมอยางนอยสองชั้น และฉนวนชั้นนอกตองเปนเทอรโมพลาสติกหรือตะกั่ว
โดยตองฝงใหลึกไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และใชทรายกลบแลววางแผนคอนกรีต หรือแผนอิฐทับตลอดสาย
กอนใชดินกลบ ตอนที่สายโผลจากพื้นดิน จะตองปองกันโดยการรอยผานทอโลหะหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
ขอ 27 การเดินสายขนาดตางๆ ไมเทากัน อาจเดินรวมกันในทอเดียวกันไดในกรณีตอไปนี้
(1) ขนาดพื้นที่หนาตัดของตัวนําของสายไฟฟารวมกันไมเกินรอยละ 10 ของขนาดพื้นที่หนาตัดของทอ
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(2) พืน้ ทีห่ นาตัดของสายไฟฟาซึ่งรวมฉนวนและเปลือกนอกรวมกันไมเกินรอยละ 30 ของพื้นที่หนาตัด
ของทอ
ขอ 28 การเดินสายในทอโลหะที่เปนสารแมเหล็ก ถาเปนไฟฟาระบบชนิด 3 ยก (Three Phases) ใหเดิน
รวมไปในทอเดียวกัน หามเดินแยก
ขอ 29 การเดินสายในทอโลหะที่เปนสารแมเหล็ก ตองจัดใหเสนแรงแมเหล็ก (Electromagnetic Flux) ที่
เกิดขึ้นจากการไหลของกระแสในทอนั้นสมดุลยกัน
ขอ 30 การโคงทอเดินสาย ตองไมทําใหเสนผาศูนยกลางของทอตรงสวนที่โคงเล็กลง รัศมีความโคงดานใน
ของทอที่ใชรอยสายชนิดที่มีปลอกตะกั่ว จะตองไมนอยกวา 10 เทาของเสนผาศูนยกลางของทอ เวนแตทอที่มีเสน
ผาศูนยกลาง 1.27 เซนติเมตร
รัศมีความโคง ตองไมนอยกวา 12 เทาสําหรับสายที่มีปลอกตะกั่วหุม
ขอ 31ในกรณีที่เดินสายผานทะลุสิ่งกอสราง เชน ผนังตึก หรือฝาสังกะสี จะตองมีปลอกฉนวนปองกันสาย
ขอ 32 ความตานทานของฉนวนที่วัดระหวางสายกับสาย และสายกับดินตองเปนดังนี้
(1) การวัดความตานทานของฉนวนของสายไฟฟาในขณะที่สับสวิตชและตอฟวสไว เมื่อถอดหลอดไฟฟา
และเครื่องใชไฟฟาออกทั้งหมด ตองวัดไดไมตํ่ากวา 0.5 เมกโอหม
(2) การติดตั้งสายไฟฟาทั้งหมดหรือวงจรยอย ตองใหมีความตานทานไมตํ่ากวา 0.5 เมกะโอหม มิฉะนั้น
จะตองแบงวงจรยอยเพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งมีความตานทานของแตละวงจรยอยไมตํ่ากวา 0.5 เมกโอหม
(3) การวัดคาความตานทานของฉนวน ใหกระทําโดยใชแรงดันไฟฟากระแสตรงไมตํ่ากวา500 โวลท เปน
เวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 30 วินาที
หมวด 4
ระบบการปองกันกระแสไฟฟาเกินขนาด
ขอ 33 การเดินสายไฟฟาในสถานที่ประกอบการ จะตองมีเครื่องตัดกระแสติดตั้งไว ณ ที่ดังตอไปนี้
(1) ระหวางเครื่องวัดไฟฟากับสายภายในสถานที่ประกอบการ ในกรณีที่มีมากกวาหนึ่งอาคารขึ้นไปจะตอง
ติดตั้งไวระหวางสายภายนอกอาคารกับสายภายในอาคารดวย
(2) จุดที่มีการเปลี่ยนขนาดสาย ยกเวนกรณีที่
ก. เมื่อขนาดของเครื่องตัดกระแสไฟเกินขนาดตนทาง สามารถตัดกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใช
สําหรับสายตอแยกนั้น
ข. สายที่ตอลงเครื่องตัดกระแสชนิดอัตโนมัติซึ่งมีความยาวไมเกิน 3 เมตร
ค. สายที่ตอแยกมีความยาวไมเกิน 7 เมตร 50 เซนติเมตร และมีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 1/3 ของ
สายเมนที่จายไฟฟาใหกับสายแยกนั้น
ขอ 34 เครื่องตัดกระแสตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) ตองสามารถตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรได (Interrupting Capacity) ไมนอยกวากระแสลัดวงจร ณ จุด
นั้นโดยไมระเบิด
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(2) ตองตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรในสายขนาดเล็กที่สุดในวงจรนั้นไดกอนที่จะรอน
(3) ทําหนาที่ตัดกระแสไฟฟาเกินขนาดไดทันทีกอนที่สายจะรอน
(4) เครื่องตัดกระแสในระบบ 3 ยก ตองใชเครื่องตัดกระแสชนิดที่ออกแบบใชเฉพาะสําหรับระบบ 3 ยก
เทานั้น และหามติดตั้งเครื่องตัดกระแสในเสนศูนย
ขอ 35 เครื่องตัดกระแสชนิดมือโยก แบบใบมีด ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ติดตั้งไวในตูเหล็ก มีฝาปดมิดชิด และมีเครื่องปองกันมิใหฝาเปดกอนที่จะยกใบมีด
(2) ติดตัง้ ในลักษณะที่ใบมีดไมสามรถสับสวิตซดวยตัวเองได และเมื่อยกใบมีดแลวดานใบมีดตองไมมี
กระแสไฟฟา
ขอ 36 เมื่อใชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดพรอมกัน ในวงจรแตละวงจรจะตองมีกระแสไฟฟาไมเกินขนาด
ของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใชกับสายไฟฟาของวงจรนั้น และตองไมทําใหแรงดันไฟฟาตกเกินกวารอยละ 2
ระหวางเครื่องวัดหนวยไฟฟากับสายภายในตอนใดตอนหนึ่งเมื่อใชกระแสไฟฟาเต็มที่
ขอ 37 การตอสายตองตอใหแนนดวยวิธีบีบอัด หรือแบบสลักเกลียว หรือแบบบัดกรีหรือเชื่อม หรือใช
อุปกรณอื่นดวยวิธีที่ถูกตองเพื่อใหไดผลดีทางไฟฟาและทางกล และตองใชฉนวนหุมรอยตอใหมีคุณสมบัติเทากับ
ฉนวนที่หุมตัวนํานั้น ขณะใชงานในอุณหภูมิของรอยตอตองไมสูงกวาอุณหภูมิของสาย
ขอ 38 การตอสายทุกแหงตองทําในที่ซึ่งตรวจไดสะดวก การตอสายในรางเดินสาย (Wire Way) ราง
เดิน
สายตองเปนแบบที่เปดฝาออกตรวจได
ขอ 39 การเดินสายบนตุมหรือพุกประกับรอยตอแยก ตองอยูหางจากตุมหรือพุกประกับไมเกิน 15
เซนติเมตร
ขอ 40 การเดินสายดวยบัสเวย (Bus Way) หรือบัสดัคท (Bus Duct) ตัวนําที่ใชในรางจะหุมฉนวนหรือ
ไมก็ได แตตองมีฉนวนรองรับ การตอสายแยกจากรางประเภทนี้ตองทํา ณ จุดที่เปดไวเพื่อการตอโดยเฉพาะ การ
ตอแยกใหใชบสั เวย (Bus Way) ถาหากจะตอดวยสายตองใชสายที่มีฉนวนหุมโดยรอยในทอ หรือใชสายประเภท
ทีใ่ ชกบั อุปกรณไฟฟาเคลื่อนยายได แตตองมีการปองกันไมใหฉนวนหุมสายชํารุดจากการเสียดสีกับราง
ขอ 41 สายเคเบิลออน (Flexible Cable) และสายออน (Flexible Cord) ที่ใชกับอุปกรณไฟฟาชนิด
เคลื่อนยายได ตองเปนเสนยาวโดยตลอดไมมีรอยตอหรือรอยตอแยก
ขอ 42 เตาเสียบและกระจุบเสียบหลายทางหรือทางเดียว หามใชกระแสไฟฟาเกินขนาดของสายที่ตอแยก
เขาเตาเสียบและกระจุบเสียบเหลานั้น และตัวเตาเสียบหรือกระจุบเสียบที่ใชตองมีขนาดที่สามารถทนกระแสไฟฟา
ไมตากว
ํ่ ากระแสไฟฟาที่กําหนดใหใชสําหรับสายนั้น
ขอ 43 ในสถานที่ประกอบการ ตองติดตั้งเตาเสียบไวใหเพียงพอแกการใชงาน เพื่อมิใหมีการตอไฟโดยใช
วิธีที่ไมปลอดภัย
ขอ 44 อุปกรณไฟฟาและสวนประกอบตองมีขนาดการใชกระแสไฟฟาไมเกินกระแสไฟฟาที่ยอมใหใช ณ
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จุดนั้น
ขอ 45 สวนของอุปกรณไฟฟาที่ใชแรงดันตั้งแต 50 โวลทขึ้นไปตองมีที่ปดกันอันตราย ในกรณีที่สวนที่มี
ไฟฟานั้นไมมีที่ปด ตองมีแผนยาง (Rubber Matting) ปูไวที่พื้น เพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสโดยไมตั้งใจ
ขอ 46 อุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งหรือนําไปใชงานในบริเวณที่มีไอระเหยของสารที่มีความไวไฟ หรือบริเวณที่
อาจเกิดเพลิงไหมได ตองใชอุปกรณชนิดที่กันไอระเหยได (Explosion Proof)
ขอ 47 อุปกรณไฟฟาตางๆ ที่ติดตั้งหรือนําไปใชงานในที่มีละอองนํ้า หรือมีความชื้นหรือไอระเหยกรดตอง
ใชอุปกรณชนิดที่ปองกันนํ้าหรือไอระเหยของกรดได
ขอ 48 เครื่องมือไฟฟาชนิดถือหรือชนิดเคลื่อนยายได ตองมีลักษณะ ดังนี้
(1) ตองมีสายดินติดอยูที่ครอบโลหะของเครื่องมือนั้นอยางถาวร หรือ
(2) เปนแบบที่มีฉนวนหุม 2 ชั้น และประทับคําวา “ฉนวน 2 ชั้น” ดวย หรือ
(3) เครื่องมือนั้นใชไฟฟาที่มีแรงดันไมเกิน 50 โวลทซึ่งตอจากหมอแปลงแบบแยกขดลวด และขดลวด
ทางดานแรงตํ่าไมไดตอลงดิน
(4) ใชกับวงจรที่ใชเครื่องตัดกระแสไฟฟารั่วโดยอัตโนมัติ (Ground Fault Circuit Interrupter)
หมวด 5
การออกแบบติดตั้งอุปกรณไฟฟา
ขอ 49 หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงเครื่องวัด ขดลวดจํากัดกระแส และเครื่องปรับแรงดัน เมื่อติดตั้งใช
งานตองตอเปลือกหุมที่เปนโลหะลงดิน
ขอ 50 หมอแปลงไฟฟา (Power Transformer) ที่มีแรงดันสูงกวา 600 โวลทขึ้นไป
(1) ติดตั้งภายนอกอาคาร ตองใหเปนไปตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. การติดตั้งบนเสาหรือโครงสรางที่มีเสา ตองปฏิบัติดังนี้
1. เสาหรือโครงสรางตองสามารถรับนํ้าหนักของหมอแปลงไฟฟาไดโดยปลอดภัย
2. ไมกีดขวางการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานไฟฟา
3. ตองไมอยูในบริเวณที่สํารองไวสําหรับการปนเสา
4. สวนที่มีไฟฟาของหมอแปลงและสวนประกอบ ตองมีระยะหางจากอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
ตามระยะที่กําหนด ดังนี้
- แรงดันไมเกิน 5 กิโลโวลท ระยะหางตํ่าสุด 1 เมตร ถาเปนผนังปดมิดชิดระยะหางตํ่าสุด 30
เซนติเมตร
- แรงดันเกินกวา 5 กิโลโวลท ถึง 8.75 กิโลโวลท ระยะหางตํ่าสุด 1 เมตร
- แรงดันเกินกวา 8.75 กิโลโวลท ถึง 15 กิโลโวลท ระยะหางตํ่าสุด 1 เมตร 50 เซนติเมตร
- แรงดันเกินกวา 15 กิโลโวลท ถึง 50 กิโลโวลท ระยะหางตํ่าสุด 2 เมตร 50 เซนติเมตร
5. ถาอยูในสถานที่ไมมียานพาหนะผาน ตองสูงเหนือพื้นไมนอยกวา 3 เมตร 40 เซนติเมตร
ถาอยูในสถานที่ที่ยานพาหนะผานได ตองสูงไมนอยกวา 4 เมตร
ข. การติดตั้งกับกําแพงอาคาร ตองไดรับการรับรองจากการไฟฟาในเขตนั้นกอน
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ค. การติดตั้งบนพื้น ตองปฏิบัติดังนี้
1. จัดใหมีรั้วลอมรอบ ปองกันมิใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไป
2. รัว้ ตองหางจากหมอแปลงไฟฟาอยางนอย 1 เมตร และถาเปนรั้วโลหะตองตอลงดิน
3. ประตูรั้วตองเปดออกขางนอกได
4. จัดใหมีแสงสวางในเวลากลางคืน
(2) ติดตั้งภายนอกอาคาร ตองใหเปนไปตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. ถาเปนหมอแปลงไฟฟาประเภทที่บรรจุนํ้ามันซึ่งติดไฟได ตองติดตั้งในหองที่มีฝาทั้ง 4 ดาน และ
ฝาผนังตองมีระยะหางจากหมอแปลงไฟฟาไมนอยกวา 1 เมตร และประตูตองมีธรณีเพื่อกันนํ้ามันที่อาจจะรั่วออก
มาหรือจัดใหมีทางระบายนํ้ามันโดยเฉพาะ ผนังหองและเพดานตองทนไฟไดนานไมนอยกวา 3 ชั่วโมง หองหมอ
แปลงไฟฟา ตองมีชองระบายอากาศเพียงพอโดยไมทําใหอุณหภูมิของหมอแปลงไฟฟาสูงเกินกําหนด
ข. หมอแปลงไฟฟาประเภทบรรจุของเหลวที่ไมติดไฟ ถาขนาดไมเกิน 25 เค.วี.เอ. ตองมีทอระบาย
ความดัน (Pressure Relief Vent) หองหมอแปลง ตองมีทางระบายอากาศเพียงพอโดยไมทําใหอุณหภูมิของหมอ
แปลงสูงเกินกําหนด และถาการระบายอากาศไมดีพอตองตอทอจากทางระบายความดันออกสูบรรยากาศภายนอก
ค. หมอแปลงไฟฟาแบบแหง (Dry Type Transformer) หรือหมอแปลงไฟฟาประเภทบรรจุของ
เหลว ที่ไมติดไฟและขนาดตํ่ากวา 25 เค.วี.เอ. ติดตั้งที่ใดก็ไดแตตองมีรั้วลอมรอบปองกันมิใหบุคคลที่ไมมีหนาที่
เกีย่ วของเขาไปได และตองมีระยะหางจากหมอแปลงไฟฟาอยางนอย 1 เมตร
ขอ 51 หมอแปลงเครื่องวัด (Instrument Transformer) ที่มีแรงดันสูงกวา 600 โวลทขึ้นไป ตองปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) สายทางดานแรงดันตํ่าตองตอลงดิน เวนแตสายแรงดันตํ่านั้นเปนสายหุมฉนวนชนิดมีเปลือกโลหะซึ่ง
ตอลงดินและรอยอยูในทอโลหะที่ตอลงดินดวย หรือทอชนิดอื่นที่เหมาะสม
(2) ถาเปนหมอแปลงไฟฟาประเภทแปลงกระแส (Current Transformer) วงจรทางดานแรงดันตํ่าตองตอ
ใหเปนวงจรปดอยูเสมอ
ขอ 52 แผงสวิทช ตองมีลักษณะและติดตั้งตามกฎเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) สวิตชทุกตัวและทุกแบบที่ติดตั้งบนแผงสวิทช ตองสามารถตัดกระแสไฟฟาไดตามอัตราที่กําหนดไว
สําหรับสวิทชนั้น ถาเปนชนิดที่ไมไดออกแบบใหทํางานตัดวงจรขณะมีกระแสไฟ จะตองระบุไวใหชัดเจน
(2) สวิทชทุกตัว ตองมีอัตรากระแส (Ampere Rating) สูงพอที่จะใชกับกระแสสูงสุดที่ยอมใหใชในวงจร
ที่สวิทชนั้นควบคุมอยู ถาเปนสวิทชประเภทอัตโนมัติ ตองมีความสามารถตัดกระแสไฟฟาไดไมนอยกวากระแส
ไฟฟาลัดวงจรสูงสุด ณ จุดที่ตั้งสวิทชนั้น
(3) สวิตชทุกตัวบนแผงสวิทช ตองเขาถึงไดงายเพื่อความสะดวกในการปลดและสับ
(4) ตองมีพื้นที่ทํางานเพียงพอที่จะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณตางๆ ได
(5) แผงสวิทช ตองมีตูปดมิดชิด และตองติดตั้งหางจากเครื่องจักรพอที่ผูปฏิบัติจะไมไดรับอันตรายจาก
เครื่องจักรและตองมีแสงสวางเพียงพอ ในกรณีที่ไมมีตูปดมิดชิดตองมีรั้วลอมรอบเพื่อปองกันมิใหผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไป
(6) แผงสวิทชตองทําดวยวัสดุทนไฟ และไมดูดความชื้น
(7) แผงสวิทช ตองติดตั้งใหมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรงปลดและสับไดเปนอยางดี
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(8) การติดตั้งและการตอสายที่แผงสวิทชตองเปนระเบียบ สวิทชทุกตัวตองมีอักษรกํากับบอกถึงวงจรที่
สวิทชนั้นควบคุมอยู และตองมีแผนผังทางไฟฟาใหตรวจสอบได
(9) สวนที่เปนโลหะของแผงสวิทช ตองตอลงดิน
ขอ 53 เครื่องกําเนิดไฟฟา
(1) เครื่องกําเนิดไฟฟา ตองติดตั้งในบริเวณพื้นที่กวางพอที่จะปฏิบัติงานซอมแซมได
(2)ถาติดตั้งภายในหองตองมีทางระบายอากาศเพียงพอและทอไอเสียจากเครื่องยนตตองตอออกภายนอก
(3) ตองมีเครื่องปองกันกระแสไหลเกินขนาด
(4) ตองมีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใชดับเพลิงซึ่งเกิดจากไฟฟา และตองมีขนาดโตพอที่จะดับเพลิงที่เกิดจาก
นํามั
้ นที่เก็บไวในหองเครื่องไดเพียงพอ
(5) ในกรณีที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองจะตองตอผานสวิตช 2 ทางหรืออุปกรณอยางอื่นซึ่งมีจุดประสงค
เหมือนกันเทานั้น
หมวด 6
สายดินและการตอสายดิน
ขอ 54 หามมิใหใชสายศูนยเปนสายดินหรือใชสายดินเปนสายศูนย
ขอ 55 สายดินตองเปนโลหะที่ไมผุกรอนงาย
ขอ 56 รอยตอหรือตอแยก ตองไมเปนเหตุใหเกิดความตานทานสูงกวาที่กําหนดไวในสายดินนั้น
ขอ 57 หามตอฟวสหรือเครื่องตัดกระแสอัตโนมัติไวในสายดิน ยกเวนในกรณีที่เครื่องตัดกระแสอัตโนมัติ
นัน้ จะทํางานพรอมกันกับเครื่องตัดกระแสที่จายไฟฟาใหอุปกรณนั้นทุกทาง
ขอ 58 หามตอสวิทชไวในสายดิน ยกเวนในกรณีที่ติดตั้งไวในที่เห็นไดชัด โดยทําเครื่องหมายแสดงใหรู
ชัดเจนวาเปนสวิตชสายดิน และใหใชไดเฉพาะผูมีหนาที่โดยตรงเทานั้น
ขอ 59 สายดินของเครื่องลอฟา (Lightning Arrester) ตองตรงและสั้นเทาที่จะทําไดโดยปราศจากมุม
ขอ 60 ขนาดของสายดินที่ใช ตองมีขนาด ดังนี้
(1) สําหรับวงจรไฟฟากระแสตรง ขนาดของสายดินตองไมเล็กกวาสายตัวนําที่ใหญที่สุดในวงจรนั้น และ
ไมเล็กกวาสายทองแดงที่มีขนาดพื้นที่หนาตัด 8 ตารางมิลลิเมตร หรือโลหะชนิดอื่นที่มีความแข็งแรงและความ
เปนตัวนําไมนอยกวานั้น
(2) สําหรับวงจรไฟฟากระแสสลับ ขนาดของสายดินตองไมเล็กกวา 1/5 ของสายตัวนําที่ใหญที่สุดในวงจร
นัน้ และไมเล็กกวาสายทองแดงที่มีพื้นที่หนาตัด 8 ตารางมิลลิเมตร หรือโลหะชนิดอื่นที่มีความแข็งแรงและความ
เปนตัวนําไมนอยกวานั้น
(3) สําหรับวงจรของหมอแปลงหรือเครื่องวัด (Instrument Transformer) ขนาดของสายดินตองมีพื้นที่
หนาตัดไมนอยกวาสายทองแดงขนาด 3.6 ตารางมิลลิเมตร หรือโลหะชนิดอื่นที่มีความแข็งแรงและความเปนตัว
นําไมนอยกวานั้น
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(4) สําหรับเครื่องลอฟาแรงสูง (Lightning Arrester) ขนาดของสายดินตองมีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวาสาย
ทองแดงขนาด 14 ตารางมิลลิเมตร หรือโลหะชนิดอื่นที่มีความแข็งแรงและความเปนตัวนําไมนอยกวานั้น
(5) สําหรับอุปกรณที่หอยแขวนหรือเคลื่อนยายไดซึ่งมีเครื่องตัดกระแสอัตโนมัติหรือฟวสไมเกิน 20
แอมแปร ขนาดของสายดินตองมีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวาสายทองแดงขนาด 0.8 ตารางมิลลิเมตร หรือโลหะชนิด
อื่นที่มีความแข็งแรงและความเปนตัวนําไมนอยกวานั้น
ขอ 61 การตอสายดินตองตอตัวนําอยางถาวรกับดินโดยผานรอยตอซึ่งมีความตานทานกระแสไฟฟาตํ่า
เพียงพอและสามารถรับกระแสที่ไหลผานลงดินไดโดยไมเกิดมีแรงดันไฟฟาขึ้นระหวางสายกับดิน
ขอ 62 สิ่งตอไปนี้ตอสายดิน
(1) สายศูนย
(2) อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่มีเปลือกหุมภายนอกเปนโลหะ
(3) สวนของแผงสวิตชที่เปนโลหะ
(4) โครงเหล็กหรือสิ่งที่เกี่ยวของที่เปนโลหะอันอาจมีกระแสไฟฟา
ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้ ไมตองตอสายดิน
(1) เครือ่ งมือเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะตามขอ 48 (2), (3) และ (4)
(2) เครือ่ งมือเครื่องใชประจําสํานักงานที่ไมไดอยูในที่ชื้นแฉะหรือบนพื้นที่ทําการซึ่งเปนสื่อไฟฟา
ขอ 63 ในกรณีทรี่ ะบบจําหนายแรงตํ่า มีการตอลงดินที่หมอแปลงหรือที่ใดที่หนึ่งแลวสายดินภายในอาคาร
อาจใชสายดินเดินรวมกันระหวางอุปกรณไฟฟาได ถาเปนไปตามขอ 60
ขอ 64 สายดินสําหรับอุปกรณและวงจรที่กลาวขางลางนี้ตองใชสายดินแยกตางหากเพื่อตอกับหลักดินหรือ
สิง่ อื่นที่เปนโลหะมีความคงทนและมีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟาไดดีไมนอยกวาหลักดินที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน
(1) เครื่องลอฟาแรงสูง (Lightning Arrester) ยกเวนในกรณีที่นายจางมีวิศวกรไฟฟากําลังที่ไดใบอนุญาต
จาก ก.ว. เปนผูออกแบบ
(2) สายแรงตํ่าที่ตอใชกับไฟฟาและไฟแสงสวาง ยกเวนกรณีที่ระบบสายจําหนายแรงตํ่านั้นเปนระบบ
จําหนายแรงตํ่านั้นเปนระบบที่มีสายดินไมนอยกวา 2 แหง
(3) เปลือกโลหะของอุปกรณรถรางไฟฟาที่ใชกระแสตรงและของอุปกรณที่ใชแรงดันสูงกวา 600 โวลท
(4) หลักลอฟา
ขอ 65 หลักดินและสิ่งที่ใชแทนหลักดิน ตองมีมาตรฐาน ดังนี้
(1) แทงเหล็กอาบโลหะชนิดกันผุกรอน ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1 เซนติเมตร 6
มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา 2 เมตร 40 เซนติเมตร และปลายขางหนึ่งปกลึกลงดินไมนอยกวา 2 เมตร 40
เซนติเมตร
(2) ทอเหล็กอาบสังกะสีหรือโลหะกันผุกรอนชนิดอื่น มีขนาดเสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา 1
เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา 2 เมตร 40 เซนติเมตร และปลายขางหนึ่งปกลึกลงดินไมนอยกวา 2
เมตร 40 เซนติเมตร
(3) โครงสรางอาคารที่เปนเหล็กซึ่งเชื่อมติดตอกันทั้งอาคารและมีการตอลงดินอยางถูกตอง
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(4) แผนเหล็กที่มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,800 ตารางเซนติเมตร ถาเปนเหล็กอาบโลหะชนิดกันผุกรอน ตอง
หนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ถาเปนโลหะอื่นซึ่งไมผุกรอน ตองหาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร ฝงลึกจากผิวดินไม
นอยกวา 2 เมตร 40 เซนติเมตร
(5) เหล็กเสนหรือสายทองแดงเปลือยขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 25 ตารางมิลลิเมตร ยาวไมนอย
กวา 6 เมตร มวนเปนขด แลวฝงลึกลงดินไมนอยกวา 2 เมตร 40 เซนติเมตร และเทคอนกรีตทับหนาไมนอยกวา
5 เซนติเมตร
ขอ 66 ความตานทานของดินตองไมเกิน 24 โอหม ณ จุดที่ปกหลักดิน
ขอ 67 วงจรหรือระบบไฟฟาตอไปนี้ ใหยกเวนไมตองตอลงดิน
(1) ระบบไฟฟากระแสตรง
ก. เมื่อวงจรนั้นมีเครื่องมือชี้บอกกระแสไฟรั่ว (Ground Detector) และเปนการใชอุปกรณไฟฟาทาง
อุตสาหกรรมในบริเวณจํากัด
ข. เมื่อระบบจายกระแสไฟนั้นมีความตางศักยไมเกิน 50 โวลทระหวางสายกับสาย
ค. เมื่อระบบจายกระแสไฟมีความตางศักยเกิน 300 โวลท ระหวางสายกับสาย
ง.ระบบไฟฟากระแสตรงนั้นไดมาจากเครื่องแปลงกระแสสลับเปนกระแสตรง (Rectifier) ซึ่งดาน
กระแสสลับไดตอลงดินไวแลว
จ.วงจรที่ใชกับสัญญาณแจงเพลิงไหมซึ่งมีกระแสสูงสุดในวงจรไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร
(2) ระบบไฟฟากระแสสลับ
ก. เมื่อระบบไฟฟานั้นมีแรงดันไฟฟาระหวางสายกับสายนอยกวา 50 โวลท
ข. ระบบไฟฟาที่จะจายกระแสไฟใหกับเตาหลอมไฟฟา (Arc Furnace)
ค.วงจรไฟฟาเหลานั้นมีการปองกันไวดวยเครื่องตัดวงจรกระแสไฟรั่วโดยอัตโนมัติ (Ground Fault
Circuit Interrupter)
หมวด 7
การติดตั้งสายลอฟา
ขอ 68 ปลองควันที่เปนโลหะ ตองมีการปองกันฟาผา ดังนี้
(1) ปลองควันที่เปนโลหะไมจําเปนตองติดตั้งสายลอฟาแตตองมีสายดินตอไวใหถูกตองตามหมวด 6
(2) สายลวดโลหะที่ยึดปลองควัน (Metal Guy Wires) ตองตอลงดิน แตถาสายลวดโลหะยึดปลองควัน
นีย้ ดึ ติดกับสมอเหล็กที่ฝงลึกลงไปในดิน และมีความตานทานของดิน (Ground Resistance) ไมเกิน 25 โอหม ให
ถือวาไดตอลงดินแลว
ขอ 69 ปลองควันที่เปนอิฐกอหรือคอนกรีตตองมีการปองกันฟาผา ดังนี้
(1) ติดตั้งหลักลอฟา (Air Terminal) ที่ปลายของปลองควัน ดังนี้
ก. หลักลอฟาตองเปนเหล็กที่แข็งแรงไมเปนสนิมหรือโลหะชนิดอื่นที่มีความคงทนตอการผุกรอนได
และมีความนําไฟฟาไมนอยกวาทอทองแดงที่มีเสนผาศูนยกลาง 16 มิลลิเมตร และมีความหนาของทอไมนอยกวา
0.8 มิลลิเมตร
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ข. ติดตั้งรอบปลองโดยใหมีระยะหางกันไมเกิน 2 เมตร 40 เซนติเมตร และมีสายตอเชื่อมถึงกันให
ครบวงจร (Closed Loop) ถาปลองควันที่มีฝาครอบโลหะอยูดวยก็ใหตอกับหลักลอฟาดวย
ค. ความสูงของหลักลอฟาเหนือขอบปลองควันใหเปน ดังนี้
1.ปลองควันทั่วไป สูงไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมเกินกวา 75 เซนติเมตร
2. ปลองระบายควันที่เปนฝุน ไอ หรือแกส ซึ่งระเบิดไดเมื่อมีประกายไฟจะตองสูงไมนอยกวา
1 เมตร 50 เซนติเมตร แตถาเปนปลองชนิดปลายเปด หลักลอฟาจะตองติดตั้งใหสูงกวาปลายปลองไมนอยกวา
4 เมตร 50 เซนติเมตร
(2) หลักลอฟา ตองตอลงดินดวยสายดิน ดังนี้
ก. สายดินที่ใชตองเปนทองแดงชนิดที่มีคุณสมบัติใชในงานไฟฟา ซึ่งมีความนําไฟฟาไดตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ มอก. 64-2517 และตองมีขนาดพื้นที่หนาตัดไมเล็กกวา 70 ตารางมิลลิเมตร
ข. สายที่เปนทอกลวง ตองเปนทองแดง โดยมีพื้นที่หนาตัดของเนื้อทองแดงและความนําไฟฟาไม
นอยกวาขอ ก. และความหนาของทอ ตองไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร
ค. สายดินที่เปนแผนยาวหรือสายถัก ความหนาตองไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร โดยตองมีพื้นที่หนาตัด
ของเนื้อทองแดงและความนําไฟฟาไมนอยกวาขอ ก.
ง. ถามีหลักลอฟามากกวาหนึ่งหลัก ตองมีสายดินอยางนอย 2 สายตรงขามกัน โดยตอจากสายที่ตอ
เชื่อมครบวง (Closed Loop) จากสวนบนของปลองไปยังดิน สายดินทั้ง 2 นี้ จะตองตอเชื่อมกันที่ฐานของปลอง
ควันและแตละสายแยกตอกับหลักดิน
จ. ถาปลองควันสูงตั้งแต 50 เมตรขึ้นไป ตองตอเชื่อมครบวงจรสายดินที่ตรงจุดกึ่งกลางของปลอง
ควัน ใหถึงกัน
(3) ตัวจับยึดสายดิน ตองมีระยะหางและลักษณะ ดังนี้
ก. ตองเปนทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
ข. ระยะหางระหวางตัวจับยึดในการยึดลงดินตองไมหางเกิน 1 เมตร 20 เซนติเมตรตามแนวตั้ง และ
60 เซนติเมตร ตามแนวนอน
ขอ 70 หลักลอฟาที่เปนทองแดง สายดินและตัวจับยึดจะตองฉาบผิวดวยตะกั่วหนาอยางนอย 1.6
มิลลิเมตร ในระยะ 7 เมตร 50 เซนติเมตร จากปลายปากปลองลงมา และสูงขึ้นไปตลอดจนถึงปลายหลักลอฟา
ขอ 71 สายดิน ตองมีรอยตอนอยที่สุดเทาที่จะทําได และตองมีความแข็งแรงรับแรงดึงไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของความแข็งแรงของสาย และจะตองไมมีมุม
ขอ 72 การตอลงดิน จะตองทําเชนเดียวกับการตอสายดินตามหมวด 6
ขอ 73 สวนของสายดินที่สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 50 เซนติเมตร ตองมีการปองกันการกระทบกระแทก โดย
ใชไมหรือวัสดุที่ไมเปนสารแมเหล็กหอหุม ถาใชทอโลหะที่ไมเปนสารแมเหล็กหอหุม สายดินตองตอเชื่อมปลาย
ดานบนและลางของทอเขากับสายดวย
ขอ 74 ปลองควันที่บุผิวดวยโลหะหรือมีบันไดเปนโลหะ ตองตอผิวโลหะหรือบันไดนั้นเขากับสายดินดวย
ทั้งสวนบนและสวนลาง
ขอ 75 ปลองควันที่อยูในกรอบรัศมีคุมกันของระบบปองกันฟาผาซึ่งมีรัศมีที่พื้นดินเปน 2 เทาของความสูง
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ของสายหลักลอฟา ไมตองติดตั้งสายลอฟา
ขอ 76 ถังซึ่งเก็บของเหลวไวไฟหรือแกสไวไฟตองมีการปองกันอันตรายจากฟาผาถังโดยติดตั้งระบบลอฟา
ในกรณีที่เปนถังเหล็กและมีหลังคาไมเปนโลหะตองติดหลักลอฟาหรือสายลอฟาหรือทั้งสองอยาง ใหมีความสูง
และจํานวนเพียงพอที่จะปองกันฟาผาถังไดโดยตัวถังตองอยูภายในกรวยของรัศมีคุมกันของหลักลอฟาหรือสาย
ลอฟา ซึ่งทํามุมไมเกิน 45 องศากับแนวดิ่ง สายลอฟาและ/หรือหลักลอฟานั้น ตองตอเชื่อมกับถังเหล็กและตอลง
ดินโดยถูกตอง
ยกเวนในกรณีที่ถังนั้นตั้งอยูภายในรัศมีคุมกันของสายลอฟาหรือเสาลอฟา (Mast) ที่ติดตั้งอยูแลว
กรณีทหี่ ลังคาที่มีบางสวนเปนโลหะอยูบาง ใหตอเชื่อมสวนที่เปนโลหะนั้นเขากับระบบสายลอฟาดวย
ยกเวนในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ถังเหล็กที่มีหลังคาเปนโลหะมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ก. ทุกๆ รอยตอระหวางแผนเหล็ก จะตองยึดโดยใชหมุดยํ้า สลักยึดหรือเชื่อมถึงกัน
ข. ทอทุกทอที่ตอกับถัง จะตองมีการตอชนิดโลหะตอโลหะกับถังทุกจุดที่ตอ
ค. ทางออกของไอหรือแกส จะตองปดแนน
ง. หลังคา จะตองมีความหนาไมนอยกวา 2.7 มิลลิเมตร
จ. หลังคาสวนบนของถัง จะตองเชื่อม หรือยํ้าหมุด หรือใชสลักเกลียวยึดกับเปลือกถัง และอุดรอยรั่ว
ตามตะเข็บกันรั่ว ทุกสวนจะตองมีการตอเนื่องทางไฟฟาถึงกันตลอด
ฉ. ตัวถังตองตอลงดินโดยถูกตอง
(2) ถังเก็บของเหลวไวไฟภายใตความกดดัน ไมจําเปนตองมีการปองกันฟาผา
หมวด 8
การใชอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา
ขอ 77 นายจางตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา เชน ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง ถุงมือหนัง ถุงมือ
ทํางาน แผนยาง ผาหมยาง ฉนวนคลอบลูกถวย ฉนวนหุมสาย หมวกแข็งกันไฟฟา ฯลฯ ใหแกลูกจางที่จะปฏิบัติ
เกีย่ วกับงานไฟฟาตามความเหมาะสมของงาน ในเมื่ออุปกรณไฟฟาเหลานั้นมีแรงดันไฟฟามากกวา 50 โวลท
หรือในกรณีที่อุปกรณไฟฟาที่มีแรงดันตํ่ากวา 50 โวลท แตมีโอกาสที่จะเกิดแรงดันสูงเพิ่มขึ้นในกรณีผิดปกติ
ขอ 78 ลูกจางที่ตองขึ้นปฏิบัติงานสูงกวาพื้นดินตั้งแต 4 เมตรขึ้นไป นายจางจะตองจัดหาเข็มขัดนิรภัย
(Safety Belt) หมวกแข็งชนิด ค. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานของอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลวาดวยหมวกแข็งและอุปกรณอื่นๆ ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ใหลูกจางสวมใสตอดเวลาที่
ปฏิบตั งิ านอยู เวนแตอุปกรณนั้นจะทําใหลูกจางเสี่ยงอันตรายมากกวาเดิม ในกรณีนี้ใหใชอุปกรณเพื่อความปลอด
ภัยอยางอื่นแทน
ขอ 79 นายจางตองจัดหารองเทาพื้นยางหุมขอชนิดมีสน ใหกับลูกจางสวมใสตลอดเวลาของการทํางาน
ขอ 80 อุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา จะตองมีคุณสมบัติไดมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) อุปกรณฉนวนที่ใชกันกระแสไฟฟา จะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับแรงดันสูงสุดในบริเวณที่
ปฏิบัติงานใกลเคียง และมีมาตรฐานตามขอกําหนดในมาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
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(2) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเกี่ยวกับไฟฟา ตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแรงดันสูงสุด
ในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือใกลเคียง และมีมาตรฐานตามขอกําหนดในมาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล
(3) ถุงมือหนังที่ใชสวมทับถุงมือยาง ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมทับถุงมือยางไดพอ
เหมาะ และมีความคงทนตอการฉีกขาดไดดี
(4) ถุงมือยางกันไฟฟา มีลักษณะสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว และตองใชคูกับถุงมือหนังตามขอ (3) ทุกครั้งที่
ใชปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติที่กําหนดไวตามมาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
หมวด 9
เบ็ดเตล็ด
ขอ 81 ขอกําหนดมาตรฐานและการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาที่กําหนดไวในประกาศนี้
เปนมาตรฐานขั้นตํ่าที่จะตองปฏิบัติเทานั้น
ขอ 82 นายจางตองจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย โดยใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวาที่
กําหนดไวในประกาศนี้ เพื่อแจกจายใหเปนคูมือสําหรับลูกจางถือปฏิบัติ
ขอ 83 นายจางตองจัดใหมีการฝกอบรมใหกับลูกจางที่ทํ างานเกี่ยวของกับไฟฟามีความรูและความ
สามารถในเรื่องตอไปนี้
(1) วิธปี ฏิบัติเมื่อมีลูกจางประสบอันตรายจากไฟฟา
(2) การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตโดยวิธีใชปากเปาอากาศเขาทางปากหรือจมูกของผูประสบอันตราย
และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก
ขอ 84 ถาปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืน นายจางตองจัดใหมีแสงสวางในบริเวณที่ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ภาวะแวดลอมเกี่ยวกับเรื่องแสง
ขอ 85 เมือ่ ลูกจางตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาในบริเวณที่อยูใกลหรือเหนือนํ้า จะตองจัดใหมีเครื่องชูชีพ
กันจมนํ้าดวย
ขอ 86 งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ดังทีร่ ะบุไวในหมวดนี้ นายจางอาจผอนผันใหลูกจางระงับการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการปฏิบัติงานในลักษณะเชนวา
นั้นเปนการชั่วคราวได แตนายจางตองเปนผูรับผิดชอบตามประกาศนี้
ขอ 87 สถานประกอบการใดที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจ
ออกคําเตือนหรือคําแนะนําเปนลายลักษณอักษรใหนายจางปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดกอนก็ได
ขอ 88 ขอความใดในประกาศนี้ที่อาจตีความไดหลายนัย นัยใดจะทําใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตหรือ
ทรัพยสินใหถือเอานัยนั้น
ขอ 89 ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายตามประกาศนี้
ขอ 90 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ใชบังคับเมือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ไฟฟา)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2522
ดําริ นอยมณี
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

