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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  แหง
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ระบบไฟฟาในโรงงาน”  หมายความวา 
(๑) สายไฟฟา  การเดินสายไฟฟา  เคร่ืองยนตไฟฟา  การติดต้ังเคร่ืองยนตไฟฟา  สวิตชไฟฟา  

อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  หรือเครื่องไฟฟาอื่น   
(๒) เคร่ืองจักร  เคร่ืองอุปกรณ  ส่ิงที่นํามาใชในโรงงาน  หรือสวนประกอบตาง   ๆ  ของระบบไฟฟา

ที่อาจมีไฟฟา  ประจุไฟฟา  หรือไฟฟาสถิตย   
(๓) ระบบสายดิน  (earthing  system)  ระบบสายตอฝาก  (bonding  system)  หรือระบบสายปองกัน

เนื้อโลหะผุกรอน  (electrochemical  corrosive  system  )   
(๔) ระบบไฟฟาอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“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
ระบบไฟฟาในโรงงาน  และใหหมายความรวมถึงการติดต้ัง  การซอม  การปรับปรุง  หรือการเพิ่มเติม 
ระบบไฟฟาในโรงงานดวย   

“แบบแปลน”  หมายความวา  แบบที่ใชเพื่อประโยชนในการสราง  ติดต้ัง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  
เคลื่อนยาย  ใช  หรือเปลี่ยนการใชระบบไฟฟาในโรงงาน  โดยแสดงเปนแผนภาพเสนเด่ียว  (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  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๒ ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่สองและผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่สาม 
ตองมีแบบแปลนที่แสดงการติดต้ังระบบไฟฟาในโรงงานตามความเปนจริง  (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  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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ขอ ๕ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรอง 
ความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานเปนประจําทุกปโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่ รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยการตรวจสอบและรับรองดังกลาวตองจัดใหมีเอกสารเปนหลักฐาน 

การจัดใหมีเอกสารตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ในกรณีที่มีเหตุอันควร  รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการ
ตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานตามวรรคหนึ่งก็ได 

การตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงาน   
ที่จัดอยูในประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหเปนไป 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นและใหถือวาผูประกอบกิจการโรงงานที่ไดจัดใหมีผูตรวจสอบนั้นไดดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งแลว 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
ตองจัดใหมีบุคลากรประจําโรงงาน   

คุณสมบัติ  จํานวน  และหนาที่ของบุคลากรประจําโรงงาน  รวมทั้งการสงรายชื่อบุคลากร 
ประจําโรงงานใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

บุคลากรประจําโรงงานตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงคนงานและวิศวกรที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา 
ในโรงงาน 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บและรักษาแบบแปลนตามขอ  ๒  และเอกสาร 
ตามขอ  ๕  หรือเอกสารใดตามกฎกระทรวงนี้ไวเปนเอกสารประจําโรงงาน  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
ของพนักงานเจาหนาที่   

ขอ ๘ ภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  มิใหนําความในขอ  ๒  มาใชบังคับ 
กับโรงงานที่ไดรับใบรับแจงหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 



บัญชีทายกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
กําหนดประเภทหรือชนดิของโรงงานที่ตองจัดใหมีบุคลากรประจําโรงงาน 

 
รายการที ่ ลําดับที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

๑ ๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการสกัดน้ํามนัจากพืช หรือสตัว หรือไขมนัจากสัตว 
เฉพาะทีใ่ชสารทาํละลาย (solvents) ในการสกัด 

๒ ๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ํามนัจากพืช หรือสัตว หรือไขมนัจากสัตว 
ใหบรสิทุธิ์ เฉพาะทีใ่ชสารทําละลาย (solvents) ในกระบวนการผลิต 

๓ ๑๖ โรงงานตม กลัน่ หรือผสมสุรา 
๔ ๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล ซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลติจากกากซัลไฟตในการทํา

เยื่อกระดาษ 
๕ ๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตดัหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเชด็หนา 

ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา จากผา หนังสัตว ขนสัตว 
หรือวสัดุอ่ืน 

๖ ๓๗  โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ 
โลหะอ่ืน ซึ่งมใิชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอดั
เขารูป และรวมถึงชิน้สวนของผลติภัณฑดงักลาว 

๗ ๔๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภณัฑ สารเคมี หรอืวสัดุเคมซีึ่งมใิชปุย อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
     (๑) การทําเคมีภณัฑ สารเคมี หรือวสัดุเคม ี

       (๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมภีัณฑ   
           อันตราย 

๘ ๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารปองกันหรือกําจัดศัตรพืูชหรือสัตว 
(pesticides) หรือปุย ยกเวนปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ หรือสารฮอรโมนพืช       
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
     (๑) การทําปุย หรือสารปองกนัหรือกําจัดศัตรูพืชหรอืสัตว 

       (๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจดัศัตรูพืชหรือสัตว 
๙ ๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลติยางเรซนิสงัเคราะห ยางอีลาสโตเมอร 

พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึง่มใิชใยแกว 
๑๐ ๔๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (paints) น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร หรือ

ผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ยกเวนที่ใชน้ํา
เปนตัวทําละลาย (solvents) ดังตอไปนี ้
 



รายการที ่ ลําดับที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
  (๑) การทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ 

(๒) การทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางส ี
(๓) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด 

๑๑ ๔๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําไมขีดไฟ วตัถุระเบดิ หรือดอกไมเพลงิ 
๑๒ ๔๙ โรงงานกลัน่น้ํามันปโตรเลยีม 
๑๓ ๕๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลติภณัฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือ

ลิกไนต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
     (๑) การทําแอสฟลต หรือน้ํามนัดิบ 
    (๒) การทาํกระดาษอาบแอสฟลต หรือน้ํามนัดิบ 
    (๓) การทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลงิสาํเร็จรูป จากถานหนิหรือ 
           ลิกไนตที่แตงแลว 
    (๔) การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสม   
          ผลิตภณัฑจากปโตรเลียมกับวสัดุอ่ืน 
    (๕) การกลั่นถานหนิในเตาโคก ซึง่ไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ  
          หรือเหล็ก 

๑๔ ๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลติภณัฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี ้
     (๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครือ่งประดบั 
           และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 
     (๒) การทําเสื่อหรือพรม 
     (๓) การทําเปลือกหุมไสกรอก 
     (๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ 
     (๕) การทําพลาสตกิเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิน้ ผง หรือ   
           รูปทรงตางๆ 
     (๖) การทําผลติภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน 
     (๗) การทํารองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทา 
     (๘) การอัดพลาสติกหลายๆ ชัน้เปนแผน 
     (๙) การลาง บด หรือยอยพลาสติก 
 

 
 
 



รายการที ่ ลําดับที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
๑๕ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมใิชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ 
๑๖ 
๑๗ 

๙๑ 
๙๙ 

โรงงานบรรจุกาซ 
โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวธุปน เครื่อง
กระสนุปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิง่อ่ืนใดทีม่ีอํานาจในการประหาร ทําลาย
หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน เครื่องกระสนุปน 
หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๑๘ ๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทา พน หรือเคลือบส ี
๑๙ ๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร 

หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน 
๒๐ ๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถดุิบหรือผลติภณัฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลติทางอุตสาหกรรม 

  
 หมายเหต ุ ลําดับที่ หมายถงึ ลําดับที่ของโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจาํพวกที่ ๒ หรือ 
   โรงงานจําพวกที่ ๓ แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในบัญชทีายกฎกระทรวง  
   (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากขอ  ๖  (๑๑)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงานยังไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  สมควรกําหนดมาตรการ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงานเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเสียใหม  
และโดยที่มาตรา  ๘  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรัฐมนตรี 
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคนงานประจําโรงงาน  การจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมืออ่ืนใด
เพ่ือปองกันอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในโรงงาน  การจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงาน   
การกําหนดขอมูลท่ีจําเปนตองแจงใหทราบ  และการอ่ืนใดเพื่อคุมครองความปลอดภยัในการดาํเนนิงานเพือ่ปองกนั
อันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 


