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เทคนิคพจิารณ์
มาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้า

ในสถานทีท่าํงาน (ฉบับปรับปรุง)



Part 100 -110 ตวัอย่าง
บรรยายโดย คุณ..กฤษณ สุจริตพงศ.์.....

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยั
ทางไฟฟ้าในสถานทีท่าํงาน



บทที ่1 ข้อปฏิบัติในการทาํงานด้วยความปลอดภยั

• ตอนที ่100 : คาํจาํกัดความ

• ตอนที ่110 : ข้อกาํหนดทั่วไปสาํหรับการปฏบัิตแิละขั้นตอนการ
ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า

• ตอนที ่120 : ข้อกาํหนดการสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานให้มี
ความปลอดภัย

• ตอนที ่130 : ข้อกาํหนดสาํหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า 



Part 110 ข้อกาํหนดทั่วไปสาํหรับการปฏบิตัแิละ

ขั้นตอนการทาํงานทีเ่กีย่วข้องกับไฟฟ้า

• ครอบคลุมเนือ้หาข้อปฏิบัต ิและข้อกาํหนดการทาํงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าดว้ยความปลอดภยัสาํหรับผู้ปฏิบัตงิานในสถานทีท่ีม่ี
อันตรายจากไฟฟ้า

• ถ้ามิไดก้ล่าวถงึจะเกิดอันตรายกับผู้ไม่มีคุณสมบัตทิีเ่ข้าไปทาํงาน



และได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยในการทีจ่ะระบุ

อันตรายและลดความเสี่ยงทีเ่กีย่วข้อง



ความรับผิดชอบของนายจ้าง

• นายจ้างตอ้งจัดใหม้ีเอกสารและข้อปฏบิตัเิพือ่ความ
ปลอดภยั และขั้นตอนตามมาตรฐาน

• ตอ้งจัดอบรมใหกั้บผู้ปฏบิตังิาน ทีต่อ้งนาํข้อปฏบิตัิ
นีไ้ปใช้งาน



ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภัยในการทาํงาน
Electrical Safety-Related Work Practices

• กาํหนดสภาพความปลอดภยัในการทาํงานเกีย่วกับไฟฟ้า

• วางแผนงานทัง้หมด

• คาํนึงถงึเหตุการณท์ีค่าดไม่ถงึ

• ระบุอันตรายและลดความเส่ียง

• ป้องกันลูกจ้างจากอันตราย

• ใช้เคร่ืองมือทีเ่หมาะสม

• ตรวจสอบคุณสมบัตขิองลูกจา้งและความสามารถ

• ตรวจสอบและบาํรุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้า



• การดาํเนินการตามแนวปฏิบัตงิานทีเ่กีย่วข้องกับความ
ปลอดภยัใหก้ารกาํจัดอันตรายเป็นส่ิงทีส่าํคัญอันดบัแรก



การฝึกอบรมทบทวน (Retraining)

• ภายในช่วงระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี ควรอบรมการปฏิบัตงิานที่
เกี่ยวกับความปลอดภยั

• เนือ้หาของการฝึกอบรมอยา่งน้อย

1. หลักสูตร

2. รายการสอน

3. วัตถุประสงคก์ารอบรม



แผนงานความปลอดภยัทางไฟฟ้า

• นายจ้างตอ้งจัดทาํเอกสาร และประยุกตใ์ช้งานแผนงานความ
ปลอดภยัทางไฟฟ้าโดยรวม ซึง่กาํกับดแูลกิจกรรมปฏิบัตทิี่
เหมาะสมกับความเส่ียงทีเ่กี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า

• แผนงานฯ ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหาร
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยัโดยรวม ของนายจ้าง



แผนงานความปลอดภยัทางไฟฟ้า 
ควรประกอบด้วย

• 1. การตรวจสอบ (Inspection) 

• 2. เงือ่นไขการบาํรุงรักษา (Condition of 
Maintenance)

• 3. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง – ตอ้งระบุถงึลักษณะที่
ลูกจ้างจะสัมผัสกับอันตรายจากไฟฟ้า และตอ้งบ่งชี้
กระบวนการทีลู่กจ้างตอ้งนาํมาใช้ก่อนเร่ิมทาํงาน



การวางแผนความปลอดภยัในการทาํงาน

• ก่อนเร่ิมตน้ทาํงานแตล่ะงานทีเ่กี่ยวกับอันตรายทางไฟฟ้า

ลูกจ้างผู้รับผิดชอบ (qualified person) ตอ้งจัดทาํแผน
ดา้นความปลอดภยัในงานใหเ้สร็จสมบูรณ์

และจัดใหม้ีการบรรยายสรุปงานโดยย่อใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ



การวางแผนความปลอดภยัในการทาํงาน

• ก. รายละเอยีดของงาน งานของแต่ละบุคคล
• ข. การชีบ้่งอันตรายทางไฟฟ้าทีเ่กีย่วข้องกับงาน
• ค. การประเมินความเสี่ยงต่อการถกูไฟฟ้าดูด

• ง. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกดิประกายไฟจากการอารก์
• จ. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน ข้อควรระวังเป็นพเิศษ 

การควบคุมแหล่งกาํเนิดพลังงาน

• แผนงานความปลอดภยัทางไฟฟ้าต้องประกอบด้วย หวัข้อเร่ือง

การสอบสวนอุบัตกิารณ์ (Incident Investigations)



การตรวจประเมนิ (Auditing)

การตรวจประเมนิภายในช่วงไม่เกนิ                การตรวจประเมนิภายในช่วงไม่เกนิ

3 ปี                                                          1 ปี

การตรวจประเมินแผนงาน

ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

การตรวจประเมินงานภาคสนาม
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Part 120
บรรยายโดย คุณวัลลภา ถริพร

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในสถานทีท่ างาน



Part 120
ข้อก าหนดการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานใหม้ีความปลอดภยัทางไฟฟ้า



Part 120



Part 120.1 แผนการล็อกและการแขวนป้าย

ก) ท่ัวไป นายจา้งแตล่ะรายจะตอ้งจดัท าเอกสารและด าเนินการตาม
แผนการการล็อก /การแขวนปา้ย  จะระบขุัน้ตอนในการล็อก / การแขวน
ปา้ย  เพ่ือปอ้งกนัผูป้ฏิบตังิานไดร้บัอนัตรายจากไฟฟ้า

ข) ความรับผิดชอบของนายจ้าง 



Part 120.2 หลักการการล็อกและการแขวนป้าย

การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง

ข้ันตอนการล็อก/ การแขวนป้าย

การควบคุมพลังงาน

การอินเตอรล์็อกวงจรไฟฟ้า

อุปกรณค์วบคุม

การชีบ่้ง

การประสานงาน

รูปแบบในการควบคุมอันตรายจากพลังงานไฟฟ้า



Part 120.3บริภัณฑข์องการล็อกและการแขวนป้าย



Part 120.4ข้อก าหนดการท างานการล็อกและการ
แขวนป้าย

การระบุต าแหน่งแหล่งจ่าย
พลังงานแบบแผนภาพเส้นเดีย่ว

บุคคลทีไ่ด้รับอันตราย

ผู้รับผิดชอบ

ข้อก าหนดการท างานในการล็อก
และแขวนป้ายแบบเดีย่ว/แบบกลุ่ม 



Part 120.4ข้อก าหนดการท างานการล็อกและการ
แขวนป้าย

การปลดวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ ์

พลังงานสะสม 

เคร่ืองปลดวงจร 

ความรับผิดชอบ 

การทวนสอบ 

การทดสอบ 

การต่อลงดนิ 



Part 120.4ข้อก าหนดการท างานการล็อกและการ
แขวนป้าย

การเปล่ียนกะท างาน 

การตดิต่อประสานงาน 

ความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัตงิาน 

การประยุกตใ์ช้

การถอดอุปกรณล์็อกและป้าย

การคืนสภาพสู่สภาวะการใช้งานปกติ

การคืนสภาพช่ัวคราวส าหรับการ
ทดสอบ/วางต าแหน่ง 



120.5 ข้ันตอนการจัดท าและการทวนสอบสภาพการท างาน
ให้มีความปลอดภัยทางไฟฟ้า

(1) พิจารณาถึงแหลง่จา่ยไฟฟา้ทัง้หมดที่เป็นไปไดท้ี่จา่ยใหก้บัอุปกรณทที่ก  าหนด 

(2) หลงัจากปลดกระแสโหลดอยา่งเหมาะสมแลว้ เปิดสวิตชทแยกวงจรของแตล่ะแหลง่ก าเนิดออก

(3) ถา้เป็นไปได ้ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่ใบมีดทัง้หมดของสวิตชทแยกวงจรอยูใ่นสถานะเปิดสดุในที่
ที่สามารถท าได้

(4) ตอ้งปลดปลอ่ยพลงังานไฟฟา้ที่สะสมออกไป

(5) ตอ้งปลดปลอ่ยพลงังานกลที่สะสมออกไป

(6) ประยกุตทการใชง้านการล็อกและการแขวนป้ายตามเอกสารและวิธีการที่ก  าหนดไว้

(7) ทดสอบวงจรไฟฟา้ทกุสายเสน้ไฟวา่มีไฟหรอืไม ่ดว้ยเครือ่งมือทดสอบแรงดนัไฟฟ้าที่
เหมาะสม 
(8) กรณีอาจมีไฟฟา้จากการเหน่ียวน าหรอืจากการเก็บประจ ุตอ้งท าการตอ่ลงดินสายเสน้ไฟ 



เทคนิคพจิารณ์
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โดย คณะกรรมการปรับปรุง
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เวลา 10:00 -12:00 น.
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ตอนที่ 130
ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

บรรยายโดย คุณ สิทธิพงศ ์ เกิดมณี
คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้าในสถานทีท่ างาน



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

สรุปสาระส าคัญตอนที ่130 ในมาตรฐานฉบบัปรับปรุง

130.1: ทั่วไป

130.2: สภาพการท างานทีป่ลอดภยัทางไฟฟ้า

130.3: การท างานขณะสัมผัสกับอันตรายจากไฟฟ้า

130.4: การวิเคราะหอั์นตรายจากไฟฟ้าดูด

130.5: การวิเคราะหอั์นตรายเน่ืองจากประกายไฟจากการอารก์

130.6: การระมัดระวังอืน่ๆ ส าหรับกจิกรรมส่วนบุคคล

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอืน่

130.8: การท างานทีต่้องเข้าไปภายในขอบเขตพืน้ทีจ่ ากัดการเข้าใกล้สายอากาศเปลือย

130.9: ระบบสายไฟฟ้าใต้ดนิและอุปกรณ์

130.10: การตัดหรือเจาะ
เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.1: ทั่วไป
(1) เมื่อตอ้งจดัใหมี้สภาพการท างานท่ีปลอดภยัจากไฟฟา้

(2) ขอ้ก าหนดส าหรบังานที่เก่ียวขอ้งกบัอนัตรายจากไฟฟา้ เช่น การปฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภยัทาง
ไฟฟา้ การประเมนิ ขอ้ควรระวงัและขัน้ตอนเมือ่ไม่สามารถจดัใหม้สีภาพการท างานทีป่ลอดภยัจากไฟฟา้ได้

ขอ้ก าหนดทัง้หมดของบทนีจ้ะบงัคบัใชไ้มว่่าจะใชว้ิธีการวิเคราะหพ์ลงังาน incident (Incident Energy analysis) 
หรอื ใชว้ิธีการประกายไฟจากการอารก์ PPE Category (Arc Flash PPE Category) ตามตารางท่ี 1.5 (ก)    
ตารางท่ี 1.5 (ข) และตารางท่ี 1.5 (ค) แทนการวิเคราะหพ์ลงังาน incident

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.2: สภาพการท างานทีป่ลอดภยัทางไฟฟ้า
สว่นของวงจรไฟฟา้และตวัน าไฟฟา้ที่มีแรงดนัไฟฟา้เกินกวา่ 50 โวลต ์จะตอ้งจดัใหม้ีสภาพการท างานที่ปลอดภยัจากไฟฟา้ ก่อนท่ีจะใหผู้ป้ฏิบตัิงานเขา้ท างาน 
หากมีเง่ือนไขใด ๆ ตอ่ไปนี ้

(1) พนกังานอยูใ่นขอบเขตพืน้ที่จ  ากดัการเขา้ใกล้
(2) พนักงานมีการกระท ากับบริภัณฑไ์ฟฟ้าโดยที่ไม่ไปสมัผสักับวงจรไฟฟ้าหรือตวัน าไฟฟ้า แต่มีโอกาสไดร้บับาดเจ็บเพิ่มขึน้จากอนัตรายที่เกิดจาก

ประกายไฟจากการอารก์

130.2.1: การปฏบัิตงิานทีม่ีไฟ
(1) อนัตรายเพิ่มขึน้หรอืมีความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ 
(2) ที่เป็นไปไมไ่ด ้
(3) บรภิณัฑท์ี่มีแรงดนัไมเ่กิน 50 โวลต ์
(4) สภาพการใชง้านตามปกติ : เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขตอ่ไปนีท้ัง้หมด

(4.1) บรภิณัฑไ์ฟฟา้มีการติดตัง้อยา่งถกูตอ้ง
(4.2) บรภิณัฑไ์ฟฟา้มีการบ ารุงรกัษาอยา่งถกูตอ้ง
(4.3) บรภิณัฑไ์ฟฟา้ถกูใชต้ามค าแนะน าในรายการและฉลากและเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลติ
(4.4) ประตขูองบรภิณัฑไ์ฟฟา้ปิดและมีการลอ็กอยา่งปลอดภยั
(4.5) ฝาครอบของบรภิณัฑไ์ฟฟา้ทัง้หมดอยูใ่นต าแหนง่และติดตัง้อยา่งปลอดภยั
(4.6) ไมม่ีสิง่บอกเหตทุี่แสดงใหเ้ห็นวา่บรภิณัฑไ์ฟฟา้ก าลงัจะเสยีหาย

130.2.2: การขออนุญาตท างานกับไฟฟ้าทีม่ีไฟ
(1) สถานท่ีซึง่ตอ้งขออนญุาต (ตามขอ้ 130.2.1)

(1.1) เมื่อมีการปฏิบตัิงานภายในขอบเขตพืน้ท่ีเขม้งวดการเขา้ใกล้
(1.2) เมื่อพนกังานมีการกระท ากบับรภิณัฑไ์ฟฟา้โดยที่ไมไ่ปสมัผสักบัวงจรไฟฟา้หรอืตวัน าไฟฟา้ แตม่ีโอกาสไดร้บับาดเจ็บเพิ่มขึน้จากอนัตรายที่เกิด

จากประกายไฟจากการอารก์
(2) องคป์ระกอบของการขออนญุาตท างาน (ปรบัปรุงหวัขอ้และตารางอา้งองิ) 
(3) การยกเวน้การขออนญุาตเขา้ท างาน เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.3: การท างานขณะสัมผัสกับอันตรายจากไฟฟ้า (ปรับปรุงมาจากข้อ 110.8.1)

ความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานจะถกูน ามาใชเ้พ่ือป้องกนัพนกังานจากการบาดเจ็บในขณะท่ีพนกังานสมัผสั
อันตรายจากไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าหรือตัวน าไฟฟ้าท่ีมีไฟหรือท่ีสามารถกลับมามีไฟอีกได้   ความปลอดภัยเ ฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานตอ้งสอดคลอ้งกบัอนัตรายจากไฟฟ้าและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ความปลอดภัยท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมจะตอ้งถูกก าหนดก่อนท่ีบคุคลใด ๆ จะไดส้มัผสัอนัตรายจากไฟฟ้าโดยใชท้ัง้ การประเมินความ
เส่ียงอนัตรายจากไฟฟา้ดดูและการประเมินความเส่ียงอนัตรายจากประกายไฟจากการอารก์ เฉพาะผูท่ี้มีคณุสมบตัิเท่านัน้
ท่ีจะไดร้บัอนญุาตใหท้ างานกบัวงจรไฟฟา้หรอืตวัน าไฟฟา้ท่ีไม่ไดจ้ดัใหอ้ยู่ในสภาพการท างานท่ีปลอดภยัทางไฟฟา้

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.4: การวิเคราะหอั์นตรายจากไฟฟ้าดูด
130.4.1: ทั่วไป (ระบุอันตราย / ประเมินโอกาสและความรุนแรง / มาตรการป้องกันรวมถงึ PPE)

130.4.2: มาตรการป้องกันเพิม่เตมิ 

130.4.3: เอกสารประกอบ 

130.4.4: ขอบเขตพืน้ทีป้่องกันไฟฟ้าดูด (ยกเลิก ขอบเขตพืน้ทีห้่ามเข้าใกล้)
ขอบเขตพืน้ท่ีปอ้งกนัไฟฟา้ดดูคือ ขอบเขตจ ากดัการเขา้ใกล ้และขอบเขตเขม้งวดการเขา้ใกล ้ ไฟฟา้กระแสสลบั พิจารณาจากตารางที่ 1.1 (ก)               
ไฟฟา้กระแสตรง พิจารณาจากตารางที่ 1.1 (ข) 

130.4.5: ขอบเขตพืน้ทีจ่ ากัดการเข้าใกล้
(1) การเขา้ใกลโ้ดยผูท้ี่ไมม่ีคณุสมบตัิ  (หา้มเขา้ ยกเวน้ไดร้บัอนญุาตตามขอ้ 130.4.5(3))
(2) การท างานกบัหรอืใกลก้บัขอบเขตพืน้ท่ีจ ากดัการเขา้ใกล ้
(3) การเขา้ไปในขอบเขตพืน้ท่ีจ ากดัการเขา้ใกล ้ (การเขา้พืน้ท่ีของบคุคลผูไ้มม่ีคณุสมบตัิ)

130.4.6: ขอบเขตพืน้ทีเ่ข้มงวดการเข้าใกล้
หา้มผูท้ี่มีคณุสมบตัิเขา้ไปใกลห้รอืน าวตัถนุ าไฟฟา้ใด ๆ เขา้ใกลส้ว่นของวงจรไฟฟา้หรอืตวัน าไฟฟา้เปิดโลง่ เกินกวา่ขอบเขตพื ้นท่ีเขม้งวดการเขา้ใกลต้าม
ระยะในช่องที่ 4 ของตารางที่ 1.1 (ก) และ ตารางที่ 1.1 (ข) เวน้แตไ่ดป้ฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บคุคลที่มีคณุสมบตัิ ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณฉ์นวนหรอืกัน้จากสว่นของวงจรไฟฟา้หรอืตวัน าไฟฟา้ที่มีไฟ ซึง่ท างานท่ีแรงดนัเกินกวา่ 50 โวลต ์ถงุมือยางและ
แขนเสือ้ยางถือเป็นฉนวนเทา่นัน้เมื่อตอ้งปฏิบตัิงานกบัสว่นท่ีมีไฟ 
(2)  สว่นของวงจรไฟฟา้หรอืตวัน าไฟฟา้ที่มีไฟ ตอ้งหุม้ฉนวนปอ้งกนับคุคลที่มีคณุสมบตัิ และปอ้งกนัวตัถนุ าไฟฟา้อื่นใดที่มีแรงดนัไฟฟา้แตกตา่งกนั

ยกเวน้ ส าหรบับคุคลทีม่ีคณุสมบตัติามทีก่ารไฟฟา้ประจ าทอ้งถิ่นก าหนดใหท้ างานแบบพเิศษโดยมีอปุกรณเ์สรมิเพือ่ความปลอดภยั เช่น กรงฟาราเดย์
(faraday cage) ชดุตวัน าไฟฟา้ (conductive suit) หรอืท างานดว้ยมือเปล่า (bare-hand) 

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.4: การวิเคราะหอั์นตรายจากไฟฟ้าดูด

130.4.4: ขอบเขตพืน้ที่ปอ้งกนัไฟฟ้าดดู



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.4: การวิเคราะหอั์นตรายจากไฟฟ้าดูด 

130.4.4: ขอบเขตพืน้ที่ปอ้งกนัไฟฟ้าดดู
ไฟฟา้กระแสสลบั พิจารณาจากตารางที่ 1.1 (ก)  ไฟฟา้กระแสตรง พิจารณาจากตารางที่ 1.1 (ข)

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง

ตารางที ่1.1(ก) ส าหรับไฟฟ้ากระแสสลับ ตารางที ่1.1(ข) ส าหรับไฟฟ้ากระแสตรง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.5: การวิเคราะหอั์นตรายเน่ืองจากประกายไฟจากการอารก์ 

130.5.1: ทั่วไป (ระบุอันตราย / ประเมินโอกาสและความรุนแรง / มาตรการป้องกันรวมถงึ PPE)

130.5.2: ประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิและความรุนแรง จะต้องค านึงถงึ
(1) การออกแบบบริภณัฑ ์/ อุปกรณป้์องกันกระแสเกิน / เวลาการเปิดวงจร)

(2) สภาพการท างานของบริภณัฑไ์ฟฟ้าและการบ ารุงรักษา

130.5.3: มาตรการป้องกันเพิม่เตมิ 

130.5.4: เอกสารประกอบ 

130.5.5: ขอบเขตพืน้ทีป้่องกันประกายไฟจากอารก์ 

130.5.6: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลส าหรับป้องกันอันตรายจากประกายไฟ
จากการอารก์

130.5.7: วิธีการวิเคราะหพ์ลังงาน Incident 

130.5.8: การตดิฉลากป้ายเตอืนอันตราย

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



130.5: การวิเคราะหอั์นตรายเน่ืองจากประกายไฟจากการอารก์ 

130.5.3: มาตรการป้องกันเพิม่เตมิ 

ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง

โอกาส และ ความรุนแรง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.5: การวิเคราะหอั์นตรายเน่ืองจากประกายไฟจากการอารก์ 

130.5.5: ขอบเขตพืน้ทีป้่องกันประกายไฟจากอารก์ 
(1) ขอบเขตพืน้ท่ีปอ้งกนัประกายไฟจากการอารก์ ตอ้งเป็นระยะทางท่ีพลงังาน Incident มีขนาดเท่ากบั                      
1.2 แคลอรตี่อตารางเซนตเิมตร (cal/cm2) หรอื 5 จลูต่อตารางเซนติเมตร (J/cm2)  
หมายเหตุ: ส าหรบัขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัการประเมนิค่าขอบเขตพืน้ทีป่้องกนัประกายไฟจากการอารก์ ใหดู้ทีภ่าคผนวก ค
(2) ขอบเขตพืน้ท่ีปอ้งกนัประกายไฟจากการอารก์ อนญุาตใหใ้ชต้าราง 1.5 (ก) หรอื ตาราง 1.5 (ข) เม่ือเลือกใชว้ิธี
ประกายไฟจากการอารก์ PPE Category

130.5.6: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลส าหรับป้องกันอันตรายจากประกายไฟจากการอารก์
จะใชว้ิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนีใ้นการเลือก
(1) วิธีการวิเคราะหพ์ลงังาน Incident (Incident energy analysis method) ตามขอ้ 130.5.7
(2) วิธีประกายไฟจากการอารก์ PPE Category (Arc Flash PPE Category) ตามขอ้ 130.7.3(15)
อนุญาตใหใ้ชว้ิธีการใดวิธีหนึ่ง แต่ไม่ใชท้ัง้สองวิธี กับอปุกรณช์ิน้เดียวกัน ไม่อนุญาตใหน้ าผลของการวิเคราะหพ์ลงังาน 
Incident ไปเลือกอุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลส าหรบัป้องกันอนัตรายจากประกายไฟจากการอาร์ก PPE 
category ในตาราง 1.5 (ค)

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.5: การวิเคราะหอั์นตรายเน่ืองจากประกายไฟจากการอารก์ 

130.5.7: วธีิการวเิคราะหพ์ลังงาน Incident
ระดับพลังงาน incident ท่ีสัมผัสจะขึน้อยู่กับระยะห่างขณะท่ีท างานของใบหน้าและหน้าอกของผู้ปฏิบัติงานถึง
แหล่งก าเนิดประกายไฟจากการอารก์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบังานแต่ละงาน  ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งใชเ้ครื่องนุ่งห่มทนพิกดั
อารก์และอุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับพลงังาน Incident เฉพาะของแต่ละงาน พึง
ระลึกเสมอว่าพลังงาน incident จะเพิ่มสูงขึน้เม่ือระยะห่างจากประกายไฟนั้นลดลง ดังนั้นตอ้งใชอุ้ปกรณค์ุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบคุคลเพิ่มเติมเพ่ือป้องกนัส่วนต่างๆ ของรา่งกายซึ่งไดเ้ขา้ไปใกลเ้กินกว่าระยะห่ างการท างานท่ีได้
ประเมินพลงังาน incident ไว้

การวิเคราะหพ์ลงังาน incident ตอ้งค านึงถึงลกัษณะของอปุกรณป์้องกนักระแสเกินและเวลาในการตดักระแสผิดพรอ่ง
รวมถึงสภาพการบ ารุงรกัษา

วิธีการการวิเคราะหพ์ลงังาน incident ตอ้งปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเม่ือมีการปรบัเปล่ียนหรือปรบัปรุงใหม่ท่ีส  าคญั ตอ้ง
จดัใหมี้การทบทวนเป็นระยะไม่เกิน 5 ปี ต่อหนึ่งครัง้ เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของระบบไฟฟ้าท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ผลการวิเคราะหพ์ลงังาน incident 

ตาราง 1.3 ระบคุวามตอ้งการของเครื่องนุ่งห่มทนพกิดัอารก์ และอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลอ่ืนตามบท
ท่ี 130  อนญุาตใหใ้ชใ้นการเลือกอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลส าหรบัปอ้งกนัอนัตรายจากประกายไฟจาก
การอารก์ ส าหรบัวิธีการวิเคราะหพ์ลงังาน incident 

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.5: การวิเคราะหอั์นตรายเน่ืองจากประกายไฟจากการอารก์ 

130.5.7: วธีิการวเิคราะหพ์ลังงาน Incident

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง

ตารางที1่.3 การเลือกเคร่ืองนุ่งห่มทนพกัิดอารก์และอุปกรณคุ้์มครองความปลอดภัยอื่นเมื่อใช้วิธีการวิเคราะหพ์ลังงาน incident



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.5: การวิเคราะหอั์นตรายเน่ืองจากประกายไฟจากการอารก์ 
130.5.8: การตดิฉลากป้ายเตอืนอันตราย 

บริภัณฑไ์ฟฟ้าเช่นแผงสวิตช ์(switchboards) แผงย่อย (panelboards) แผงควบคมุในอุตสาหกรรม (industrial control panels) เครื่อง
ห่อหุม้มิเตอรไ์ฟฟ้าและศนูยค์วบคมุมอเตอร ์(motor control centers) ท่ีถกูติดตัง้ในสถานท่ีท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่อาศยัและมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบ การปรบัแต่ง การซ่อมบ ารุงหรือการบ ารุงรกัษาในขณะท่ีมีไฟจะตอ้งมีฉลากป้ายเตือนอนัตราย โดยขอ้มูลบนฉลากป้ายเตือน
จะตอ้งประกอบไปดว้ยดงัตอ่ไปนี้

(1) แรงดนัไฟฟ้าระบุ

(2) ขอบเขตพืน้ท่ีปอ้งกนัประกายไฟจากการอารก์

(3) ตอ้งประกอบดว้ยอยา่งนอ้ยหนึ่งขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ก. พลงังาน Incident และระยะหา่งการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั หรือ ประกายไฟจากการอารก์ PPE category ส าหรบับริภณัฑไ์ฟฟ้า 
ตามตาราง 1.5 (ก) ส าหรบัไฟฟ้ากระแสสลบั หรือ ตาราง 1.5 (ข) ส าหรบัไฟฟ้ากระแสตรง แตไ่มต่อ้งมีทัง้สองอยา่ง

ข. พิกดัทนอารก์ขัน้ต  ่าของชดุนุง่หม่

ค. ขอ้ก าหนดเฉพาะของชดุอปุกรณป์อ้งกนั

วิธีการค านวณและขอ้มลูสนบัสนนุท่ีใชส้  าหรบัการจดัท าฉลากปา้ยเตือนอนัตรายจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร ขอ้มลูจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเป็นระยะ ๆ ไม่เกิน 5 ปี ในกรณีท่ีการตรวจสอบพบขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหฉ้ลากไม่ถูกตอ้งแม่นย าจะตอ้งท าการ
ปรบัปรุงฉลากปา้ยเตือนอนัตราย

นายจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการจดัท าเอกสาร การตดิตัง้และการบ ารุงรกัษาของฉลากปา้ยเตือนอนัตราย
เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.6: การระมัดระวังอืน่ ๆ ส าหรับกจิกรรมส่วนบุคคล
130.6.1: ความต่ืนตวั
130.6.2: การเขา้ถึงบรเิวณท่ีมองไมเ่ห็น
130.6.3: ความสว่าง
130.6.4: การสวมใสส่ิ่งของท่ีเป็นตวัน าไฟฟา้ (เม่ืออยู่ในพืน้ท่ีเขม้งวดการเขา้ใกล)้
130.6.5: การถือหิว้วสัด ุเครื่องมือ และอปุกรณท่ี์น าไฟฟา้ได้
130.6.6: พืน้ที่ปิดลอ้มหรอืบรเิวณอบัอากาศ
130.6.7: ประตแูละแผงบานพบั (ตอ้งจบัยดึใหม้ั่นคง ปอ้งกนัการแกว่งเขา้มาชนตวัผูป้ฏิบตัิงาน)
130.6.8: พืน้ที่ว่างเพ่ือปฏิบตัิงาน
130.6.9: งานท าความสะอาด
130.6.10: การใชง้านเป็นครัง้คราวส าหรบัวสัดไุวไฟ 
130.6.11: การคาดการณค์วามบกพรอ่งของอปุกรณ ์
130.6.12: การเปิดและปิดวงจรไฟฟา้ที่เป็นงานประจ า 
130.6.13: การสบัวงจรใหมห่ลงัจากอปุกรณป์อ้งกนัท างาน
130.6.14: การอินเตอรล์อ็กเพ่ือความปลอดภยั (เฉพาะผูท่ี้มีคณุสมบตัิและเป็นผูท่ี้ควบคมุแล จะเป็นผูท่ี้ไดร้บัอนญุาต)

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอื่น 

130.7.1: ทั่วไป
130.7.2: การดแูลอปุกรณป์อ้งกนั 
130.7.3: อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล (PPE)
130.7.4: อปุกรณค์ุม้ครองอื่น ๆ

(1) เคร่ืองมือและอุปกรณช์นิดมีฉนวน 

(ก) ข้อก าหนดความตอ้งการ (ฉ) เคร่ืองก าบัง สิ่งกีดขวาง หรือวัสดุฉนวน

(ข) ฟิวสห์รือขาหนีบฟิวส ์ (ช) อุปกรณฉ์นวนยาง 

(ค) เชือก และชุดเชือกส่งของ (handlines) (ซ) ที่กั้นพลาสตกิทนพิกดัแรงดัน 

(ง) แท่งหรือหลอดพลาสตกิเสริมใยแก้ว (ฌ) เคร่ืองกั้นเชิงกายภาพหรือเชิงกล 

(จ) บันไดพาดแบบยกเคลื่อนยา้ยได ้

130.7.5: เทคนิคท าใหต้ื่นตวั
(1) ป้ายและเคร่ืองหมายความปลอดภยั (4) การตัด การถอด หรือเปลี่ยนแนวของตัวน าไฟฟ้า 

(2) เคร่ืองกั้น (5) อุปกรณท์ี่มีลักษณะคล้ายกัน 

(3) ผู้ดูแล (6) มาตรฐานส าหรับอุปกรณป้์องกันภยัอื่น 

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอื่น 
130.7.3: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)

(1) ท่ัวไป
(2) การเคล่ือนไหวและทัศนวิสัย 
(3) การคุ้มครองศีรษะ ใบหน้า ล าคอ และคาง (บริเวณศีรษะ) 
(4) การปกป้องดวงตา 
(5) การป้องกันเสียง 
(6) การปกป้องร่างกาย (FR clothing -→ arc-rated clothing เม่ือมีโอกาสสมัผสัพลงังาน Incident  มากกวา่1.2 cal/cm2) 

(7) การปกป้องมือและแขน (เพ่ิมตาราง 1.4ก แรงดนัใชง้านสงูสดุส  าหรบัถงุมือฉนวนยาง)
(8) การปกป้องเท้า 
(9) ปัจจัยประกอบการเลือกเคร่ืองนุ่งห่มคุ้มครอง 
(10) อุปกรณป้์องกันประกายไฟจากการอารก์ (เพ่ิมเนือ้หาเรือ่งการปกป้องศีรษะ / ตอ้งใช ้arc-rated hood เม่ือมีพลงังาน Incident มากกวา่ 12 cal/cm2)

(11) ลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ท าเคร่ืองนุ่งห่ม 
(12) เคร่ืองนุ่งห่มหรือเสือ้ผ้าอื่น ๆ ทีไ่ม่อนุญาต
(13) การดูแลบ ารุงรักษา 
(14) มาตรฐานส าหรับอุปกรณคุ้์มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(15) อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับป้องกันอันตรายจากประกายไฟจากการอารก์โดยวิธีประกายไฟ

จากการอารก์ PPE Category 
(ก) อปุกรณไ์ฟฟ้ากระแสสลบั พิจารณาจากตารางท่ี 1.5 (ก) 
(ข) อปุกรณไ์ฟฟ้ากระแสตรง พิจารณาจากตารางท่ี 1.5 (ข) 
(ค) เครื่องนุง่หม่คุม้ครองและอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล พิจารณาจากตารางท่ี 1.5 (ค) 

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอืน่ 
130.7.3: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)

(7) การปกป้องมือและแขน 

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอืน่ 
130.7.3: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอืน่ 
130.7.3: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)

เปล่ียนหน่วยหลักเป็น cal/cm2

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอืน่ 
130.7.3: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)

(15) อุปกรณคุ์้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลส าหรับป้องกันอันตรายจากประกายไฟจากการอารก์โดยวธีิประกายไฟจากการอารก์ PPE Category 

เพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง

วิธีการวิเคราะหพ์ลังงาน Incident จะต้องถูกน ามาใช้แทนวิธีประกายไฟจากการอารก์ PPE 
Category เมือ่เป็นดังต่อไปนี้

1.) ระบบไฟฟ้าทีม่ค่ีาประเมนิของกระแสผิดพร่องทีป่รากฏสูงสุดมากกว่าค่าในตารางทีก่ าหนด

2.) ระบบไฟฟ้าทีม่ค่ีาเวลาทีใ่ช้ในการตัดกระแสผิดพร่องนานกว่าค่าในตารางทีก่ าหนด

3.) มรีะยะห่างในการท างานน้อยกว่าค่าในตารางทีก่ าหนด



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอืน่ 
130.7.3: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)

(15) อุปกรณคุ์้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลส าหรับป้องกันอันตรายจากประกายไฟจากการอารก์โดยวธีิประกายไฟจากการอารก์ PPE Category 

4 cal/cm2 8 cal/cm2



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.7: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัและอุปกรณคุ้์มครองอืน่ 
130.7.3: อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)

(15) อุปกรณคุ์้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลส าหรับป้องกันอันตรายจากประกายไฟจากการอารก์โดยวธีิประกายไฟจากการอารก์ PPE Category 

25 cal/cm2 40 cal/cm2



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.8: การท างานทีต่้องเข้าไปภายในขอบเขตพืน้ทีจ่ ากัดการเข้าใกล้สายอากาศเปลือย 

130.8.1: สายเปลือยและมีไฟฟ้า 

130.8.2: การตรวจสอบพิกดัของฉนวนหุม้สาย

130.8.3: การดบัไฟหรอืการกัน้

130.8.4: ความรบัผิดชอบของนายจา้งและผูป้ฏิบตัิงาน 

130.8.5: ระยะเขา้ใกลส้  าหรบับคุคลท่ีไม่มีคณุสมบตัิฯ (อา้งอิงช่องท่ี2 ของ ตารางท่ี 1.1(ก) และ ตารางท่ี1.1(ข)) 

130.8.6: ยานพาหนะและอปุกรณเ์ครือ่งจกัรกล 



ตอนที่ 130 ข้อก าหนดส าหรับงานทีเ่กีย่วข้องกับอันตรายทางไฟฟ้า

130.9: ระบบสายไฟฟ้าใต้ดนิและอุปกรณ ์

ก่อนจะเริม่งานขดุและมีความเป็นไปไดท่ี้จะสมัผสักบัสายไฟฟา้ใตด้ินหรอือปุกรณ ์นายจา้งจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนท่ี
จ าเป็นเพ่ือติดต่อเจา้ของหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือระบุและท าเครื่องหมายต าแหน่งของสายไฟฟ้ าใตด้ินหรืออุปกรณ ์
เม่ือพจิารณาแลว้ว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะสมัผสักบัสายไฟฟา้ใตด้ินหรอือปุกรณค์วรใชว้ิธีปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยัและอปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลท่ีเหมาะสมในระหว่างการขดุ

130.10: การตัดหรือการเจาะ 

ก่อนท่ีจะตดัหรอืเจาะเขา้ไปในอปุกรณ ์พืน้ ผนงั หรอืองคป์ระกอบโครงสรา้งท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะสัมผสักบัสายไฟฟ้าหรือ
ส่วนท่ีมีไฟ นายจา้งจะตอ้งท าการประเมินความเส่ียงดงันี ้

1. ระบแุละท าเครื่องหมายต าแหน่งของตวัน า สายไฟฟา้ ช่องเดินสายไฟฟา้ หรอือปุกรณ์
2. สรา้งสภาพการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟา้ใหมี้ความปลอดภยั
3. ระบวุิธีปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยัและอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลท่ีจะใช้

เพ่ิมเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง



ภาคผนวก ก. ตัวอย่างฉลากป้ายเตอืนอันตราย

ตัวอย่างฉลากป้ายเตอืนอันตราย

ตวัอย่างปา้ยเตือนอนัตรายจากไฟฟา้ดดู ตวัอย่างปา้ยเตือนอนัตรายจากประกายไฟจากการอารก์



ภาคผนวก ข. ตัวอย่างระยะขอบเขตป้องกันไฟฟ้าดูดและขอบเขตพืน้ที ่ป้องกันประกายไฟจากการอารก์

ตัวอย่างระยะขอบเขตป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดและขอบเขตพืน้ทีป้่องกันประกายไฟจากการอารก์



ภาคผนวก ข. ตัวอย่างระยะขอบเขตป้องกันไฟฟ้าดูดและขอบเขตพืน้ที ่ป้องกันประกายไฟจากการอารก์

ตัวอย่างระยะขอบเขตป้องกันประกายไฟจากการอารก์



ภาคผนวก ข. ตัวอย่างระยะขอบเขตป้องกันไฟฟ้าดูดและขอบเขตพืน้ที ่ป้องกันประกายไฟจากการอารก์



ภาคผนวก ค. วิธีการค านวณพลังงาน Incident และขอบเขตพืน้ทีป้่องกันประกายไฟจากการอารก์

เพ่ิมเติมจากมาตรฐานเดิม ปรับปรุง

ตาราง ค.1 ข้อจ ากัดของวิธีการค านวณ



เทคนิคพจิารณ์

วันพฤหสับดีที ่10 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565

มาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้า
ในสถานทีท่ างาน (ฉบับปรับปรุง)

โดย คณะกรรมการปรับปรุง

มาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้าในสถานทีท่ างาน วสท.

เวลา 10:00 -12:00 น.
ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ZOOM



Part 200
บรรยายโดย ดร. สมชาย ทรงศิริ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในสถานทีท่ างาน



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่200 ทัว่ไป
- เฉพาะการบ ารุงรักษาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานเท่านั้น

- สามารถเลือกใชวิ้ธีการบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดความตอ้งการ

- การบ ารุงรักษา หมายถึงการรักษาสภาพหรือฟ้ืนฟสูภาพของอุปกรณ์และการติดตั้งทางไฟฟ้า 

หรือส่วนหน่ึงส่วนใด เพ่ือความปลอดภยัของพนกังานผูป้ฏิบติังาน



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่205 ข้อก ำหนดควำมต้องกำรทัว่ไปส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำ
205.1 บุคคลที่มคุีณสมบัต ิ

205.2 แผนภำพเส้นเดียว

205.3  ข้อก ำหนดควำมต้องกำรบ ำรุงรักษำทั่วไป 

205.4 อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกนิ (เพิม่เตมิ)

205.5  พ้ืนที่ว่ำงเพ่ือปฏิบัตงิำนส ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

205.6 กำรต่อลงดินและกำรต่อฝำก 

205.7  กำรกั้นส่วนของวงจรไฟฟ้ำและตวัน ำไฟฟ้ำทีม่ไีฟ

205.8  อุปกรณ์ควำมปลอดภัย

205.9  พ้ืนที่ว่ำง 

205.10 กำรแสดงเอกลกัษณ์อุปกรณ์ 

205.11 เคร่ืองหมำยเตือน 

205.12 กำรแสดงเอกลกัษณ์ของวงจรไฟฟ้ำ 

205.13 เคเบิลและตวัน ำไฟฟ้ำ แกนเดียวและหลำยแกน 

205.14 สำยอ่อนและสำยเคเบลิอ่อน 

205.15 ระยะห่ำงส ำหรับสำยไฟฟ้ำเหนือศีรษะ (เพิม่เตมิ)



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่210 สถำนีย่อย ชุดประกอบสวติช์เกยีร์ แผงสวติช์ แผงย่อย ศูนย์ควบคุม
มอเตอร์ และสวติช์แยกวงจร
210.1 เคร่ืองห่อหุ้มหรือที่ล้อม 

210.2 กำรปิดกั้นบริเวณ

210.3   ตัวน ำไฟฟ้ำ

210.4 ควำมสมบูรณ์ของฉนวน

210.5 อุปกรณ์ป้องกนั 



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่215 กำรเดนิสำยไฟฟ้ำภำยใน
215.1 กำรปิดคลุมส่วนประกอบของระบบกำรเดนิสำยไฟฟ้ำ

215.2 กำรป้องกนักำรเดนิสำยแบบเปิด

215.3 ช่องเดนิสำยและรำงเคเบิล 

• ตอนที ่220 อุปกรณ์ควบคุม
220.1 ขอบเขต ตอนน้ี ใชก้บัระบบควบคุม รวมถึงบริภณัฑไ์ฟฟ้าซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมการเร่ิม

เดิน หยดุเดิน ควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ี ความเร่ง ความเร็ว และเคร่ืองป้องกนัเคร่ืองจกัรกลชนิด
หมุน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนภายในสถานท่ีท างาน

220.2 วงจรระบบป้องกนัและควบคุม 



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่225 ฟิวส์และเซอร์กติเบรกเกอร์
225.1 ฟิวส์

225.2  โมลเคสเซอร์กติเบรกเกอร์ 

225.3 กำรทดสอบเซอร์กติเบรกเกอร์ 

• ตอนที ่230 เคร่ืองจกัรกลชนิดหมุน
230.1 กล่องขั้วต่อสำย

230.2 เคร่ืองกนั แผงกั้น และ แผ่นกั้น



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่235 บริเวณอนัตรำย (จ ำแนกประเภท)
235.1 ขอบเขต ขอ้น้ีครอบคลุมขอ้ก าหนดความตอ้งการบ ารุงรักษา ส าหรับพ้ืนท่ีซ่ึงถูกบ่งช้ีวา่

เป็นบริเวณอนัตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทย: บริเวณ
อนัตราย

225.2  โมลเคสเซอร์กติเบรกเกอร์ 

235.2 ข้อก ำหนดควำมต้องกำรบ ำรุงรักษำส ำหรับบริเวณอนัตรำย (จ ำแนกประเภท)

(1) ไม่มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าถูกเปิดโล่ง (2) ระบบท่อร้อยสาย อุปกรณ์ประกอบ หรือเคร่ืองห่อหุ้ม

(3) สายต่อฝาก (bounding jumpers) (3)  เคร่ืองประกอบ กล่องต่อสาย  และเคร่ืองปิดหุ้ม 

(5) ท่อร้อยสายแบบเกลียวทั้งหมด (6) ไม่มีช่องเปิดเขา้ไปสู่อุปกรณ์ประกอบ กล่อง หรือ เคร่ืองปิดหุ้ม 

(7) ปลัก๊อุด ปลัก๊อุดชนิดระบายอากาศได ้บริภณัฑปิ์ดผนึกหรือซีลด ์ และ ปลัก๊อุดชนิดระบายน ้าได ้(drains) ตอ้งอยูใ่นสภาพเรียบร้อย

(8) เคร่ืองหมายก ากบั (marking) ของบริภณัฑส่์องสว่าง  (9)เคร่ืองหมายก ากบัต่าง ๆ (markings) 



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที่ 240 แบตเตอร่ีและห้องแบตเตอร่ี
240.1 กำรระบำยอำกำศ
240.2 อุปกรณ์ช ำระล้ำงตำและร่ำงกำย

240.3 กบัดกัเปลวเพลงิของเซลล์และกำรระบำยอำกำศของเซลล์ 

• ตอนที่ 245 บริภัณฑ์และเคร่ืองมือไฟฟ้ำชนิดหยิบยกได้
245.1 ข้อก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำส ำหรับบริภณัฑ์และเคร่ืองมือไฟฟ้ำชนิดหยบิยกได้ ต้องดูแล

รักษำให้ เต้ำเสียบ เต้ำรับ ฝำครอบเต้ำรับ และสำยอ่อน ต้องรักษำให้มีสภำพดงันี้
(1) ไม่แตก ช ารุด บ่ิน จนเห็นตวัน าไฟฟ้าและส่วนของวงจรไฟฟ้าท่ีมีไฟ

(2) ฝาครอบไม่หลุดหาย

(3) การต่อสายตอ้งไม่มีส่วนของตวัน าของสายตีเกลียวแยกหลุด หรือ ขั้วต่อสายหลวม

(4) ใบมีด สลกั หรือหนา้สัมผสั ตอ้งไม่หลุดหาย หลวม สลบัท่ี หรือช ารุด

(5) ขั้วถูกตอ้ง



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่250 อุปกรณ์ควำมปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 
(PPE)             
250.1 ข้อก ำหนดควำมต้องกำรกำรบ ำรุงรักษำส ำหรับอุปกรณ์ควำมปลอดภยัและอุปกรณ์

คุ้มครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 

1. อุปกรณ์ต่อลงดิน 8. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดติดบนขำตั้ง 

2. ฮอตสติก 9. โคมไฟชนิดหยิบยกได้

3. ถุงมือยำง แขนเส้ือยำง และเคร่ืองคุ้มครองท่ีท ำจำกหนัง 10. อุปกรณ์ต่อลงดินเพ่ือควำมปลอดภัย

4. เคร่ืองทดสอบแรงดันไฟฟ้ำ 11. รองเท้ำฉนวน (dielectric footwear)

5. ผ้ำห่มยำง และอุปกรณ์ฉนวน ท่ีมีลักษณะคล้ำยกัน 12. เคร่ืองนุ่งห่มป้องกันร่ำงกำย

6. เส่ือยำง และ อุปกรณ์ท่ีมีลักษณะคล้ำยกัน 13. สำยต่อคร่อมวงจร

7. เคร่ืองกีดขวำง 14. เคร่ืองมือชนิดเป็นฉนวน หรือ หุ้มด้วยฉนวน 

PPE



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่250 อุปกรณ์ควำมปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 
(PPE)             
250.2 กำรตรวจสอบและทดสอบบริภณัฑ์ป้องกนัและเคร่ืองมือป้องกนั

250.2.1 ตรวจดว้ยสายตา (Visual) ก่อนใชง้านคร้ังแรก และตามรอบระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี  ยกเวน้มี
ขอ้ก าหนดอยา่งอ่ืน ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือ มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว ้

250.2.2 การทดสอบ (Testing) ก่อนใชง้านคร้ังแรก และตามรอบระยะเวลาท่ีไม่เกิน 3 ปี หรือ ตามที่
มาตรฐานสากลก าหนด

250.3 อุปกรณ์ต่อลงดนิเพ่ือควำมปลอดภยั

250.3.1 ตรวจดว้ยสายตา ตามรอบระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 

250.3.2 การทดสอบ อุปกรณ์ต่อลงดินท่ีมีการซ่อมแซมหรือดดัแปลง จะตอ้งทดสอบก่อนน ากลบัมาใชง้าน
อีกคร้ังหน่ึง

250.3.3 อุปกรณ์ต่อลงดินและอุปกรณ์ทดสอบ ตอ้งจดัเก็บไวใ้นบริเวณพื้นท่ีสะอาดและแห้ง และตอ้งมีการ
ตรวจสอบและทดสอบก่อนการใชง้านทุกคร้ัง



ขอ้ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

• ตอนที ่250 อุปกรณ์ควำมปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 
(PPE)             
250.4 เคร่ืองทดสอบแรงดนั เคร่ืองมือทดสอบและสายวดัทดสอบท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชท้ดสอบ

แรงดนัไฟฟ้า ตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษาเพ่ือให้มัน่ใจว่าท างานอยา่งถูกตอ้ง โปรแกรมการบ ารุงรักษา
ตอ้งรวมการตรวจสอบการท างานตามรายละเอียดในขอ้ 110.8.1(4)
“110.8.1(4) การทวนสอบการท างาน (Operation Verification) กรณีน าเคร่ืองมือทดสอบไปใชท้ดสอบวา่ส่วนของ
วงจรไฟฟ้า หรือตวัน าซ่ึงท างานท่ีแรงดนัไฟฟ้าเกิน 50 โวลต ์มีไฟฟ้าอยูห่รือไม่ ต้องมีกำรทวนสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือทดสอบทั้งก่อนและหลังกำรทดสอบ”



Part 300
บรรยายโดย ดร. สมชาย ทรงศิริ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในสถานทีท่ างาน



ขอ้ก ำหนดควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยัส ำหรับอุปกรณ์พิเศษ

• ตอนที ่300 ทัว่ไป
300.1  ขอบเขต บทท่ี 3 น้ีครอบคลุมถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษท่ีใชใ้นสถานท่ีปฏิบติังานและ

ขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างจากความตอ้งการทัว่ไปของบทท่ี 1

300.2 ควำมรับผดิชอบ นายจา้งตอ้งจดัให้มีขอ้ปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัรวมถึงตอ้งอบรมหรือ
ช้ีแจงให้กบัผูป้ฏิบติังานไดท้ราบ และผูป้ฏิบติังานตอ้งน าขอ้ปฏิบติัเหล่านั้นไปใชง้านดว้ย

300.3  โครงสร้ำง บทท่ี 3 ของมาตรฐานน้ีประกอบดว้ยตอนท่ี 300 ขอ้ก าหนดทัว่ไป ตอนท่ี 320
ประยกุตใ์ชก้บัแบตเตอร่ีและห้องแบตเตอร่ี ตอนท่ี 340 ขอ้ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั: อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

320.1 ขอบเขต ขอ้ก าหนดความตอ้งการของตอนน้ี ประยกุตใ์ชก้บัขอ้ก าหนดความตอ้งการดา้นความ
ปลอดภยัในขณะท างานกบัแบตเตอร่ีชนิดตั้งกบัท่ีมีแรงดนัระบุเกิน 50 โวลต ์ท่ีมีพิกดัการเก็บเกิน 1 kWh หรือแรงดนั
ระบุเกิน 50 โวลต ์แต่ไม่เกิน 650 โวลต์



ขอบคุณมากครับ
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