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กฎกระทรวง
กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๓) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แห ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบไฟฟาในโรงงาน” หมายความวา
(๑) สายไฟฟา การเดินสายไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา การติดตั้งเครื่องยนตไฟฟา สวิตชไฟฟา
อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา หรือเครื่องไฟฟาอื่น
(๒) เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ สิ่งที่นํามาใชในโรงงาน หรือสวนประกอบตาง ๆ ของระบบไฟฟา
ที่อาจมีไฟฟา ประจุไฟฟา หรือไฟฟาสถิตย
(๓) ระบบสายดิน (earthing system) ระบบสายตอฝาก (bonding system) หรือระบบสายปองกัน
เนื้อโลหะผุกรอน (electrochemical corrosive system )
(๔) ระบบไฟฟาอื่นที่รฐั มนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“การตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงาน” หมายความวา การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบ
การศึกษาหรือคนควา การวิเคราะห การหาขอมูลหรือสถิติตาง ๆ เพื่อเปนหลักเกณฑหรือเปนประโยชน
ประกอบการพิจารณาดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การสงหรือเพื่อสง การจายหรือเพื่อจาย การใช
หรือการซอมระบบไฟฟาในโรงงาน
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“การใชงานระบบไฟฟาในโรงงาน” หมายความวา การนํามาใช การเฝาตรวจ การดูแล การแกไข
ระบบไฟฟ าในโรงงาน และให หมายความรวมถึงการติ ดตั้ ง การซอม การปรับปรุ ง หรือการเพิ่มเติ ม
ระบบไฟฟาในโรงงานดวย
“แบบแปลน” หมายความวา แบบที่ ใช เพื่ อประโยชนในการสร าง ติดตั้ ง ดั ดแปลง รื้ อถอน
เคลื่อนยาย ใช หรือเปลี่ยนการใชระบบไฟฟาในโรงงาน โดยแสดงเปนแผนภาพเส นเดี่ยว (single line
diagram) ที่มีรายละเอียดตําแหนงของหมอแปลงไฟฟากําลัง ตูสวิตชประธาน (main distribution board)
ตูควบคุมวงจรไฟฟากําลังยอย และขนาดสายไฟฟาของวงจรอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
ตามหลักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา
“ผูประกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา ผูประกอบกิจการโรงงานทุกจําพวกและทุกประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่กําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตกฎกระทรวงนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น
“วิศวกร” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๒ ผู ประกอบกิ จการโรงงานจํ าพวกที่ สองและผู ประกอบกิ จการโรงงานจํ าพวกที่ สาม
ตองมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟาในโรงงานตามความเปนจริง (as-built drawing) และรายการ
ประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้นตองมีคํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ระบบไฟฟาในโรงงานมีการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจาก
แบบแปลนตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการแกไขแบบแปลนดังกลาว ใหถูกตอง
ตลอดเวลา โดยในแบบแปลนนั้นตองมีคํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ ผูประกอบกิจการโรงงานตองใชวัสดุ อุปกรณ และสวนประกอบตาง ๆ ของระบบไฟฟา
ในโรงงานที่มีลักษณะและคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับกัน โดยมีคํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ การใชงานระบบไฟฟาในโรงงาน ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับกัน หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๕ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรอง
ความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานเปนประจําทุกป โดยวิศวกรหรื อบุคคลอื่นที่ รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกลาวตองจัดใหมีเอกสารเปนหลักฐาน
การจัดใหมีเอกสารตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มีเหตุอันควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ
ตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานตามวรรคหนึ่งก็ได
การตรวจสอบระบบไฟฟ าในโรงงานและรั บรองความปลอดภั ยของระบบไฟฟ าในโรงงาน
ที่ จั ดอยู ในประเภทอาคารที่ ต องจั ดให มี ผู ตรวจสอบตามกฎหมายว าด วยการควบคุ มอาคารให เป นไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นและใหถือวาผูประกอบกิจการโรงงานที่ไดจัดใหมีผูตรวจสอบนั้นไดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแลว
ขอ ๖ ผูประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
ตองจัดใหมีบุคลากรประจําโรงงาน
คุ ณสมบั ติ จํ านวน และหน าที่ ของบุ คลากรประจํ าโรงงาน รวมทั้ งการส งรายชื่ อบุ คลากร
ประจําโรงงานใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บุคลากรประจําโรงงานตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงคนงานและวิศวกรที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา
ในโรงงาน
ขอ ๗ ผูประกอบกิ จการโรงงานต องจั ดเก็ บและรักษาแบบแปลนตามขอ ๒ และเอกสาร
ตามขอ ๕ หรือเอกสารใดตามกฎกระทรวงนี้ไวเปนเอกสารประจําโรงงาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ของพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๘ ภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ มิใหนําความในขอ ๒ มาใชบังคับ
กับโรงงานที่ไดรับใบรับแจงหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีทา ยกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดใหมีบุคลากรประจําโรงงาน
รายการที่ ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑
๗
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
เฉพาะทีใ่ ชสารทําละลาย (solvents) ในการสกัด
๒
๗
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
ใหบริสทุ ธิ์ เฉพาะทีใ่ ชสารทําละลาย (solvents) ในกระบวนการผลิต
๓
๑๖ โรงงานตม กลัน่ หรือผสมสุรา
๔
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล ซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทํา
เยื่อกระดาษ
๕
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตัดหรือเย็บเครื่องนุง หม เข็มขัด ผาเช็ดหนา
ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา จากผา หนังสัตว ขนสัตว
หรือวัสดุอนื่
๖
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ
โลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัด
เขารูป และรวมถึงชิน้ สวนของผลิตภัณฑดงั กลาว
๗
๔๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภณ
ั ฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใชปยุ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเคมีภณ
ั ฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย
๘
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(pesticides) หรือปุย ยกเวนปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ หรือสารฮอรโมนพืช
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพชื หรือสัตว
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพชื หรือสัตว
๙
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร
พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซงึ่ มิใชใยแกว
๑๐
๔๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (paints) น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร หรือ
ผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ยกเวนที่ใชน้ํา
เปนตัวทําละลาย (solvents) ดังตอไปนี้

รายการที่

ลําดับที่

๑๑
๑๒
๑๓

๔๘
๔๙
๕๐

๑๔

๕๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๑) การทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(๒) การทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
โรงงานกลัน่ น้ํามันปโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือ
ลิกไนต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําแอสฟลต หรือน้ํามันดิบ
(๒) การทํากระดาษอาบแอสฟลต หรือน้ํามันดิบ
(๓) การทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูป จากถานหินหรือ
ลิกไนตที่แตงแลว
(๔) การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสม
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอนื่
(๕) การกลั่นถานหินในเตาโคก ซึง่ ไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครือ่ งประดับ
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทําเสื่อหรือพรม
(๓) การทําเปลือกหุม ไสกรอก
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ
(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิน้ ผง หรือ
รูปทรงตางๆ
(๖) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน
(๗) การทํารองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทา
(๘) การอัดพลาสติกหลายๆ ชัน้ เปนแผน
(๙) การลาง บด หรือยอยพลาสติก

รายการที่
๑๕
๑๖
๑๗

ลําดับที่
๘๙
๙๑
๙๙

๑๘
๑๙

๑๐๐
๑๐๐

๒๐

๑๐๖

หมายเหตุ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ
โรงงานบรรจุกาซ
โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิง่ อื่นใดทีม่ ีอํานาจในการประหาร ทําลาย
หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทา พน หรือเคลือบสี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร
หรือน้ํามันเคลือบเงาอืน่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ หรือ
โรงงานจําพวกที่ ๓ แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากขอ ๖ (๑๑) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงานยังไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สมควรกําหนดมาตรการ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงานเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเสียใหม
และโดยที่มาตรา ๘ (๓) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรี
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคนงานประจําโรงงาน การจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด
เพื่อปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน การจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงาน
การกําหนดขอมูลที่จําเปนตองแจงใหทราบ และการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานเพือ่ ปองกัน
อันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

