
    

 
 
 
 

โครงการบริการวิชาการ 
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

“การบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างาน              
เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0” 

  
 

  
   

 

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  



   

 

 

 

 

 

แบบฟอร�มสรุปการดําเนินงานโครงการงบรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

ช่ือโครงการ การบูรณาการเชิงปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ!าให�กับ
ภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 

 

หน�วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร*  

         ผู*ประสานงานโครงการ    รองศาสตราจารย* ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 

เบอร�ติดต�อ  0613536426  
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แบบฟอร�มสรุปการดําเนินงานโครงการงบรายจ�าย. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ชื่อโครงการ การบูรณาการเชิงปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ!าให�กับ
ภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 

2. หน�วยงานรับผิดชอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร*  

3. ผลผลิต 
� ผู�สําเร็จการศึกษาด�านสังคมศาสตร*                     � ผลงานการให�บริการวิชาการ 
� ผู�สําเร็จการศึกษาด�านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี � ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
� อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................................................... 

4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
                    � อยู>ในแผนปฏิบัติราชการประจําป?งบประมาณ พ.ศ.2563 
                    �  ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
               �  มีการปรับระยะเวลาการดําเนินการ 
               �  ขอบรรจุเพิ่มเข�าแผนปฏิบัติราชการระหว>างป?งบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค�ของโครงการ (ตามที่ได�เสนอของบประมาณ) 
1) เพื่อจัดโครงการ การบูรณาการเชิงปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ!า
ให�กับผู�ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 
2) เพื่อให�เกิดความรู�ความเข�าใจในการปฎิบัติงานไฟฟ!าได�อย>างปลอดภัย 
3) เพื่อรู�จักอันตราย รู�หลักการและวิธีการป!องกันอันตรายจากไฟฟ!า 
4) เพื่อช>วยลดความเส่ียงในหน>วยงาน  

 

6. สอดคล*องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร*ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย>างมีคุณภาพ 
เป!าประสงค*ท่ี  3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต�องการด�านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
กลยุทธที่ ..................................................................................................................................................... 

7. วันและสถานที่ดําเนินการโครงการ 
โครงการกําหนด (วัน/เดือน/ป?)  17-18 ธันวาคม 2562 สถานท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
โครงการดําเนินการจริง (วัน/เดือน/ป?)  17-18 ธันวาคม 2562 สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

กรณีดําเนินโครงการไม�ตรงตามกําหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล�งเงิน ได*รับจัดสรร เบิกจ�ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ>าย    100,000 100,000 0 
2. งบเงินรายได�     
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

9. สรุปการดําเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค*โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย>อ) 

1. จัดกิจกรรมบรรยาย เชิงปฏิบัติการ 
     เรื่อง การตรวจประเมินและการบํารุงระบบไฟฟ!าเพื่อความปลอดภัย 
2. จัดกิจกรรมบรรยาย เชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง ปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ!า 
3. ผู�เข�าร>วมมีความรู�ความเข�าใจในการปฎิบัติงานไฟฟ!าได�อย>างปลอดภัย 

4. มีเครือข>ายความร>วมมือด�านบริการวิชาการท่ีมีผลงานสําเร็จตามวัตถุประสงค* 
 
จํานวนผู*เข*าร�วมโครงการ 

ผู*เข*าร�วมโครงการ 
เป@าหมาย 

ผู*เข*าร�วมโครงการ 
จํานวน (คน) คิดเปAน

ร*อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 

1. ผู�บริหาร 5 1 1 2 2.54 
2. อาจารย* 2  10   0 10 12.66 
3. บุคลากร 3 3 2 5 6.33 
4. นักศึกษา 20 44 15 59 74.69 
5. ศิษย*เก>า - - - - - 
6. บุคคลภายนอก - 3 0 3 3.78 
7. หน>วยงาน/องค*กร - - - - - 
8. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................      

รวม 30 61 18 79 100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู�เข�าร>วมได� โปรดระบ ุหากไม>สามารถระบุได�ให�ใส>จํานวนรวมของ

ผู�เข�าร>วมโครงการ 
2) ปIญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 

1........................................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................................... 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ   
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10. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได�รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีช้ีวัดตามค>าเป!าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป@าหมาย ผลดําเนินงาน 

1. ผู�รับบริการนําไปใช�ประโยชน* 86 90 

2. งานบริการวิชาการแล�วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 85 100 

2) ดัชนีช้ีวัดตามค>าเป!าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป? (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป@าหมาย ผลดําเนินงาน 

   
   

3) ดัชนีช้ีวัดตามค>าเป!าหมายของยุทธศาสตร*จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป@าหมาย ผลดําเนินงาน 

1.  ความพึงพอใจของผู�เข�าร>วมโครงการ 85 90 

 

 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตกําลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป@าหมาย ผลดําเนินงาน 
(ผลลัพธ�) 
1. จํานวนบุคลากรท่ีอบรมมีความรู�ความเข�าใจด�าน

ดิจิทัลและหุ>นยนต*เพิ่มข้ึน 

 
คน 

 

2. จํานวนหลักสูตรฝNกอบรมศักยภาพระยะส้ันด�าน
ดิจิทัลและหุ>นยนต* 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู�เข�าร>วมโครงการ ร�อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จํานวนผู�ที่ได�รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด�าน

ดิจิทัลและหุ>นยนต* 

คน  

5. จํานวนหลักสูตรฝNกอบรมศักยภาพระยะส้ันด�าน
ดิจิทัลและหุ>นยนต* 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู�เข�าร>วมโครงการ ร�อยละ  
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให*บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป@าหมาย ผลดําเนินงาน 
1. ผู�เข�ารับบริการนําความรู�ไปใช�ประโยชน* ร�อยละ 86 90 
2. ความพึงพอใจของผู�รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต>อประโยชน*จากการบริการวิชาการ 
ร�อยละ 85 90 

3. โครงการบริการวิชาการท่ีส>งเสริมศักยภาพในการ
แข>งขันของประเทศในเวลา 1 ป? 

ร�อยละ 15 - 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก>สังคม 
� งบประมาณรายจ>าย 
� งบประมาณเงินรายได� 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 

5. ความพึงพอใจของผู�รับบริการในกระบวนการ
ให�บริการ 

ร�อยละ 90 91 

6. งานบริการวิชาการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ตามกําหนด       100 
7. ค>าใช�จ>ายของการให�บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได�รับจัดสรร 
� งบประมาณรายจ>าย 
� งบประมาณเงินรายได� 

ร�อยละ 80        100 

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป@าหมาย ผลดําเนินงาน 
ผลลัพธ� 
1. จํานวนโครงการ/โครงการท่ีมีการเผยแพร>ด�านทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
� มีการเผยแพร>  
� ไม>มีการเผยแพร> 

 
 

ร�อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร>วมโครงการต>อประโยชน*
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร�อยละ 90  

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร>ด�านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป? 

ร�อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

� งบประมาณรายจ>าย 
� งบประมาณเงินรายได� 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 

 





























































































 

 

แบบตอบรับการเปนวิทยากร 
โครงการ “การบูรณาการเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัย 

ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ” 

ระหวางวันท่ี 17-18 ธันวาคม 2562  

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

--------------------------------- 
ขาพเจา วาท่ีรอยเอก ปพน งามประเสริฐ ตำแหนง  วิศวกรไฟฟา ระดับสามัญวิศวกร สฟก.6144  

สถานท่ีทำงาน…………………………………บริษัท อิเควเตอร โซลาร แคปปทอล จำกัด…………………………………………… 

ท่ีอยู ........ 1339 อาคารอาวรรณ ชั้น 8 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800.......... 

โทรศัพทมือถือ..................................................................089-059-3970.................................................................  

มีความยินดีเปนวิทยากรในการฝกอบรมโครงการ “การบูรณาเชิญปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการ

ทำงานเกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ตามหนังสือเชิญวิทยากร ท่ี อว 0652.07/1958  ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 

 

                                                           ลงชือ่............................................................ 

                                                                      (วาท่ีรอยเอก ปพน งามประเสริฐ) 

                                                                                  วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 
โครงการ “การบูรณาการเชงิปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 
ในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ” 

ระหว่างวันที ่17-18 ธันวาคม 2562  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
--------------------------------- 

ข้าพเจ้า  นายณัฐวุฒ ิสุ่มเจริญ  ต าแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า 

สถานที่ท างาน บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ที่อยู่   111/1 หมู่ 2 ต าบลไทรม้า อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
โทรศัพท์มือถือ 081 5578236  
มีความยินดีเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการ “การบูรณาเชิญปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการ
ท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ตามหนังสือเชิญวิทยากร ที่  อว 0652.07/1959  ลงวันที่  30 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 
 

                                                                        
                                                                          (นายณัฐวุฒิ สุ่มเจริญ) 
                                                                                  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 
โครงการ “การบูรณาการเชงิปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 
ในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ” 

ระหว่างวันที ่17-18 ธันวาคม 2562  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
--------------------------------- 

ข้าพเจ้า  ว่าที่ร้อยตรี ภานุพล  ปิ่นรารัยนนท์   ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  
สถานที่ท างาน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ที่อยู่ 433  ถนนศรีสุริยวงศ์ ต าบล หน้าเมือง   อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   
โทรศัพท์มือถือ  081 9135786 
มีความยินดีเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการ “การบูรณาเชิญปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการ
ท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ตามหนังสือเชิญวิทยากร ที่  อว 0652.07/1957  ลงวันที่  30 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 
 
 
 

                                                                    
                                                                  (ว่าที่ร้อยตรี ภานุพล  ป่ินรารัยนนท์) 
                                                                                 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
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“การบูรณาการเชิงปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับไฟฟ!าให�กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”

ระหว+างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562

ห�องประชุม 82 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันครพนม 

โครงการบริการวิชาการ

ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กบั

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันครพนม

EEAAT Logo OFFICIAL.pngEEAAT Logo OFFICIAL.png

ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ
� ผู�สอนวิชาการวิเคราะห;ระบบไฟฟ!ากําลัง ระดับ ป.ตรี และ

วิชาการวิเคราะห;ระบบไฟฟ!ากําลังด�วยคอมพิวเตอร; ระดับ ป.โท  และ ป.เอก
� เขียนตําราการวิเคราะห;ระบบไฟฟ!ากําลัง และออกแบบระบบไฟฟ!า
� บทความวิจัยมากกว+า 30 บทความ ตีพิมพ;เผยแพร+ในฐานข�อมูล
� รางวัลบทความวิจัยดีเด+น และนักวิจัยดีเด+น พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558
� รองประธานกรรมการสภาคณาจารย;  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
� ประธานหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ!า 
� ผู�ตรวจสอบอาคาร  (Building Inspector)
� สามัญวิศวกร สาขาไฟฟ!ากําลัง
� สมาชิกอาวุโสสถาบันวิศวกรไฟฟ!าและอิเล็กทรอนิกส; (IEEE Senior Member, USA)

4

หวัหนา้โครงการ
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ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

ผศ.ดร.มนัส  บุญเทียรทอง

� ผู�สอนวิชาความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ!า ระดับ ป.ตรี 
และ สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ!า ระดับ ป.โท  

� กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
� ผู�พิจารณาบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติด�านวิศวกรรมไฟฟ!า
� บทความวิจัยด�านวิศวกรรมไฟฟ!าที่ได�รับการตีพิมพ;ในระดับชาติและนานาชาต ิ
� เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับพ้ืนฐาน
� วิทยากรบรรยายด�านความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ!าให�กับหน+วยงานต+างๆ

5

วิทยากร

ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ;

� ผู�สอนวิชาอิเล็กทรอนิกส;กําลัง วิชาระบบควบคุม ระดับ ป.ตรี 
และวิชาอิเล็กทรอนิกส;กําลังขั้นสูง ระดับ ป.โท  

� ผู�แทนสถาบันกรรมการสามัญของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ!า
(EECON)

� อาจารย;ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ!า) 
� บทความวิจัยด�านวิศวกรรมไฟฟ!าที่ได�รับการตีพิมพ;ในระดับชาติและ

นานาชาติ
� ภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ!ากําลัง
� สมาชิกสถาบันวิศวกรไฟฟ!าและอิเล็กทรอนิกส; (IEEE Member, USA)

6

วิทยากร
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ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

ผศ.ดร.พูนศรี วรรณการ

� ผู�สอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ!า 1 และ เครื่องจักรกลไฟฟ!า 2
ระดับ ป.ตรี

� ผู�รับผิดชอบด�านพลังงานพลังงานอาวุโสประจําอาคารของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(ขึ้นทะเบียนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ;พลังงาน)

� อาจารย;ผู�รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ!า) 
� บทความวิจัยด�านวิศวกรรมไฟฟ!าที่ได�รับการตีพิมพ;ในระดับชาติและ

นานาชาติ
� ภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ!ากําลัง

7

วิทยากร

ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว
� ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ!า
� ผู�สอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ!าแรงสูง ระดับ ป.ตรี และป.โท
� กรรมการสภาคณาจารย;  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
� เขียนตําราวิศวกรรมไฟฟ!าแรงสูง 
� บทความวิจัยด�านวิศวกรรมไฟฟ!าที่ได�รับการตีพิมพ;ในระดับชาติและ

นานาชาติ
� ผู�รับผิดชอบด�านพลังงานพลังงานอาวุโสประจําอาคารของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(ขึ้นทะเบียนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ;พลังงาน)

� ภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ!ากําลัง

8

วิทยากร
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ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

ว+าท่ี ร.ต.ภานุพล ปefนรารัยนนท;
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิศวกร อาสา   สภาวิศวกร

� ผู�สอนวิชาการป!องกันระบบไฟฟ!ากําลัง วิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ!า
� ผู�รับผิดชอบด�านพลังงานประจําอาคารของ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
     (ขึ้นทะเบียนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ;พลังงาน
� บทความวิจัยด�านวิศวกรรมไฟฟ!าที่ได�รับการตีพิมพ;ในระดับชาติและนานาชาติ
� ได�รับรางวัลศิษย;เก+าดีเด+นประจําปg2560 คณะวิศวกรรมศาสตร; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
� วิศวกรอาสาวิศวกรรมสถานแห+งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ; (วสท.)  ลงพ้ืนที่ร+วม

ปฏิบัติการค�นหาช+วยเหลือทีมหมูปhา ติดถํ้าหลวง ขุนนํ้านางนอน อ.แม+สาย จ.เชียงราย
� ภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ!ากําลัง

9

ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

10

ว+าที่ ร.อ.ปพน งามประเสริฐ

วิศวกรไฟฟ!า ระดับสามัญวิศวกร

ผู�จัดการฝhายปฎิบัติการ บริษัท อิเควเตอร; โซลาร; แคปปeทอล จํากัด

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ!า คณะวิศวกรรมศาสตร; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;

� Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), USA

       IEEE Member: No.96069903

� สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)

                 เจ้าหน้าที�ความปลอดภยัระดบัเทคนิค เลขที�ใบอนุญาต 570050

                เจ้าหน้าที�ความปลอดภยัระดบัหัวหน้างาน เลขที�ใบอนุญาต 524570
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ประวตัวิิทยากรบรรยาย 

11

   ณัฐวุฒิ   สุ+มเจริญ 

วิศวกรไฟฟ!า 

 บริษัท เซอรกิ์ต ดีไซน์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั

    ติดตั�งระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง ทางหลวง

  

วิทยากร เร่ือง การปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น
12

1.พ.จ.อ.บัณฑิต  พิทะศร

2.พ.จ.อ.เกียรติศักด์ิ ถนอมเวช

3.พ.จ.อ.วัฒนาพร อิ่มวงษ;

4.จ.อ.สรวิศ ผาสุก

หน+วยงาน : หมวดพยาบาล  หน+วยเรือรักษาความสงบเรียบร�อยตามลําแม+น้ําโขง



























    

 
 
 
 

โครงการบริการวิชาการ 

ระหว�างคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กับคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

“การบูรณาการเชิงปฏิบัติการด"านความปลอดภัยในการทํางาน              
เก่ียวกับไฟฟ*าให"กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0” 

  
 

  
   

 

ระหว�างวันท่ี 17-18 ธันวาคม 2562 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม  



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

 

 
 

 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“บริภัณฑ์ไฟฟ้า”  หมายความว่า  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  วัสดุ  เคร่ืองประกอบหรือเครื่องจักร  

ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังหรือเป็นส่วนประกอบ  หรือที่ใช้เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้า 
“ฉนวนไฟฟ้า”  หมายความว่า  วัสดุที่มีคุณสมบัติในการก้ันหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า  

หรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย  เช่น  ยาง  ไฟเบอร์  พลาสติก   
“แรงดันไฟฟ้า”  หมายความว่า  ค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสายหรือสายกับดิน  

หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่น  โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลต์ 
“กระแสไฟฟ้า”  หมายความว่า  การถ่ายโอนประจุไฟฟ้าสุทธิต่อหนึ่งหน่วยเวลา  โดยมีหน่วยวัด

เป็นแอมแปร์ 
“เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า”  หมายความว่า  เคร่ืองจักรที่เปลี่ยนพลังงานใด ๆ  เป็นพลังงานไฟฟ้า 
“สวิตช์”  หมายความว่า  เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ทําหน้าที่ตัดหรือ 

ต่อวงจรไฟฟ้า 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

“การไฟฟ้าประจําท้องถ่ิน”  หมายความว่า  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

“วิศวกร”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

“ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”  หมายความว่า  ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง  
ตรวจสอบ  ทดสอบ  ซ่อมแซม  บํารุงรักษา  หรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน  กับระบบไฟฟ้า  บริภัณฑ์ไฟฟ้า  
หรือสายไฟฟ้า 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  โดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าให้มีความรู้
ความเข้าใจ  และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้มีและเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบ
กิจการทั้ งหมดซึ่ ง ได้ รับการ รับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้ าประจํ าท้อง ถ่ินไว้ ให้พนักงาน 
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องดําเนินการแก้ไข
แผนผังนั้นให้ถูกต้อง 

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นป้ายที่ มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย 
จากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า  ทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าเข้าใกล้หรือนําสิ่งที่เป็นตัวนําไฟฟ้า
ที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่า
ระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มี
มาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถ่ินกําหนด  เว้นแต่นายจ้างจะได้ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้   



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

(๑) ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแรงดันไฟฟ้า  หรือนําฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า  และ 

(๒) จัดให้มีวิศวกร  หรือกรณีการไฟฟ้าประจําท้องถ่ินอาจจัดให้ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็น 
ผู้ควบคุมงานจากการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นดังกล่าว  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ข้อ ๘ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ซึ่งไม่เก่ียวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มี
กระแสไฟฟ้าในระยะท่ีน้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างดูแลมิให้ลูกจ้างสวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เก่ียวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์  โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดก้ัน  เว้นแต่
นายจ้างจะได้จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกระแสไฟฟ้า  
หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า  ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้า 
หรือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย  หากพบว่าชํารุด
หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว  หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน  ให้ซ่อมแซมหรือดําเนินการให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  และจัดให้มีหลักฐานในการดําเนินการเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๒ นายจ้างตอ้งจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้  เพื่อให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทํางานที่ลูกจ้างสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีปฏิบัติเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟ้า 
(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ 

เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย  และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

หมวด  ๒ 
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
 

 

ข้อ ๑๔ การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามท่ีการไฟฟ้า
ประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร  หรือจัดให้มีระบบ
ระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าทํางาน  
ติดตั้ง  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  หรือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า  และให้ติดป้ายแสดง
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย 

ข้อ ๑๖ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทําความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า  เว้นแต่ 
มีมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับไว้อย่างครบถ้วน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์ให้นายจ้างจัดให้มี
ที่ปิดก้ันอันตรายหรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้ที่พื้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างติดตั้งเต้ารับ  สายไฟฟ้า  อุปกรณ์  และเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน   
ที่มีขนาด  ชนิด  และประเภทท่ีเหมาะสมไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าว 
ให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๙ การใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
(๒) จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ  กรณีติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าไว้ภายในห้อง   

หากมีไอเสียจากเคร่ืองยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก 
(๓) จัดให้มีเคร่ืองป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 
(๔) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าและน้ํามันในห้องเคร่ืองได้  ทั้งนี้  

การออกแบบและติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในกรณีการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  นอกจากต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว  นายจ้างต้องจัดให้มี

เคร่ืองป้องกันการใช้ผิดหรือสวิตช์สับโยกสองทาง  หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีคุณลักษณะเดียวกัน  เพื่อมิให้
มีโอกาสต่อขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้า
ประจําท้องถิ่นนั้น 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

หมวด  ๓ 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา  (National  Fire  Protection  Association : NFPA)  หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์  (International  Electrotechnical  
Commission : IEC)  หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ไว้ที่สถานประกอบกิจการ   
อาคาร  ปล่องควัน  รวมถึงบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน  
เช่น  ถุงมือหนัง  ถุงมือยาง  แขนเสื้อยาง  หมวกนิรภัย  รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้นหรือรองเท้า 
พื้นยางหุ้มส้น  ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  เช่น  แผ่นฉนวนไฟฟ้า  ฉนวนหุ้มสาย  ฉนวนครอบลูกถ้วย  
กรงฟาราเดย์  (Faraday  Cage)  ชุดตัวนําไฟฟ้า  (Conductive  Suit) 

ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้สาย
หรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์  หรืออุปกรณ์ที่ป้องกันการตกจากที่สูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และหมวกนิรภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกําหนดสําหรับให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลา 
ที่ปฏิบัติงาน  เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะทําให้ลูกจ้างเส่ียงต่ออันตรายมากข้ึน  ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยอื่นที่สามารถใช้คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแทน 

ข้อ ๒๒ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้า 
ต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

(๒) ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า  ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง  ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการฉีกขาดได้ดี  
การใช้ถุงมือยางต้องใช้ร่วมกับถุงมือหนังทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๓ การปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้หรือเหนือน้ําซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างเกิดอันตราย
จากการจมน้ํา  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ชูชีพกันจมน้ํา  เว้นแต่การสวมใส่ชูชีพอาจทําให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายมากกว่าเดิม  ให้นายจ้างใช้วิธีการอื่นที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแทน 

ข้อ ๒๔ นายจ้างต้องบํารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้งต้องตรวจสอบ  
และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้วิศวกรตามคํานิยาม  “วิศวกร”  ในกฎกระทรวงนี้  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง 
การดําเนินการตามข้อ  ๑๒  จนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสมควรจะต้องมีระบบการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ที่ได้มาตรฐาน  
อันจะทําให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ   
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ การจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า  นายจ้างต้องดําเนินการตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนินการ 

ให้นายจ้างจัดทําทะเบียนรายช่ือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  วัน  เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อ
วิทยากรเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  วัน  เวลาที่ฝึกอบรมพร้อม
รายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การฝึกอบรม 

หมวด  ๒ 
การฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๓ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้า  ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง  และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า   
(๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า  และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
ในกรณีที่ มีการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าที่ มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอ่ืนรวมอยู่ด้วย   

เช่น  การทํางานในที่สูง  การทํางานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย  นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลา 
การฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เก่ียวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๔ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้า  ผู้จัดฝึกอบรมต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน  และมีวิทยากร 
อย่างน้อยหนึ่งคน 

(๒) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตามหัวข้อวิชาการฝึกอบรมที่กําหนด 
(๓) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 
(๔) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หมวด  ๓ 
วิทยากรฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๕ วิทยากรผู้ทําการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือเทียบเท่า   
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือ 

(๒) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาไฟฟ้าหรือเทียบเท่า  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสามปี  และมี
ประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี  หรือ 

(๓) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสามปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าสามปี  หรือ 

(๔) เป็นลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา 
ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือ 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านคุณวุฒิ
การศึกษา  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  และมีประสบการณ์ 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พรรณี  ศรียุทธศักดิ์ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  (ฉบับที่  ๒) 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้า  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อรองรับการบูรณาการภารกิจเก่ียวกับการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้า  (ฉบับที่  ๒)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ  ๒  แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า
ตามประกาศฉบับนี้” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



  

 

แบบประเมิน 
การบูรณาการเชิงปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ#าให�กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 
ระหว*างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม  

----------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ���� ลงในช�อง     ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมลง  
             ในช�องว�าง 
ส*วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไป 
 1.1 เพศ                             ชาย                                    หญิง 
 1.2 อายุ.............................................................. 

1.3       นักศึกษา                 อาจารย/                  เจ0าหน0าท่ี  
 

ส*วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข�อการบรรยาย 
 

หัวข0อบรรยาย 
ความรู0ท่ีได0รับจากการอบรม 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

2.1  การใช0เนื้อหาสาระสอดคล0องกับหัวข0อท่ีกําหนด      
2.2  มีความรอบรู0ในเนื้อหาท่ีบรรยาย      
2.3  การนําเสนอเนื้อหาชัดเจน      
2.4  การสร0างบรรยากาศท่ีดีในการสัมมนา      
2.5  การเป6ดโอกาสให0สอบถามและแสดงความคิดเห็น      
2.6  การตอบข0อซักถาม      
2.7  คุณภาพของสื่อประกอบการบรรยาย      
2.8 ประโยชน/ท่ีได0รับจากการสัมมนา      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ส*วนท่ี 3  ความคิดเห็นในภาพรวม 

หัวข0อ 
ความรู0ท่ีได0รับจากการอบรม 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

3.1  ท�านคิดว�าโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค/ในระดับใด      

3.2  ท�านคิดว�าวิทยากรสามารถถ�ายทอดความรู0ได0ในระดับใด      
3.3  ท�านคิดว�าสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

     

3.4  ท�านพอใจกับการเข0าร�วมโครงการนี้ในภาพรวมมากน0อย
เพียงใด 

     

3.5  ท�านสามารถนําความรู0ท่ีได0รับไปประยุกต/ใช0ในระดับใด      
3.6  ท�านพอใจคุณภาพอาหารกลางวัน      
3.7  ท�านพอใจคุณภาพอาหารว�าง       
 

 
ส*วนท่ี 4  ความคิดเห็นข�อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………..................... ขอขอบคุณสําหรับความร�วมมือ  

จงมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจ 
 

เดินทางกลับด0วยความปลอดภัย  
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