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บทคดัย่อ 
รายงานสหกิจศึกษาเล่มน้ีจดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอการปฎิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบระบบ
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ออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาภาคปฏิบติัของนกัศึกษาภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัสยามกบั 

บริษทั นนกรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงทางบริษทัไดม้อบหมายงานใหน้กัศึกษาปฏิบติังานร่วมกบัผูต้รวจสอบ

ระบบไฟฟ้า โดยน าเสนอการปฏิบติัหนา้ท่ีของนกัศึกษา คือท ารายงานภาพถ่ายความร้อนท่ีไดจ้าก

เคร่ืองเทอร์โมสแกนและวเิคราะห์จุดท่ีมีความร้อน เพื่อหาวธีิการแกไ้ขบริเวณท่ีมีความเส่ียงของ

อาคาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดท้  าการตรวจสอบ  โดยทกัษะดงักล่าวจะตอ้งอาศยัความ

ละเอียด รอบคอบและมีความรู้ในการท างาน เน่ืองจากเป็นการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง บริษทัของเรา

ตอ้งรับผดิชอบหากเกิดเหตุท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น โดยวธีิการด าเนินงานและ

รายละเอียดต่างๆของงานไดถู้กน าเสนอไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ในรายงานสหกิจศึกษาเล่มน้ี 

ค าส าคญั : การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/เทอโมสแกน/ภาพถ่ายความร้อน  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีเหตุไฟไหมอ้าคาร โรแรม โรงงาน สาหตุท่ีพบส่วนใหญ่คือ

ไฟฟ้าลดัวงจร การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจ าปีนั้นจึงจ าเป็นมากในดา้นความปลอดภยั เน่ืองจาก

สามารถรู้ไดว้า่ตู ้MDB ตู ้DB ระบบแสงสวา่ง เบรกเกอร์ ฯลฯ มีปัญหาหรือก าลงัท างานผดิปกติ

หรือไม่ เพื่อหาวธีิป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุท่ีท าใหเ้สียทั้งชีวติและทรัพยสิ์น ส าหรับการตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้าท่ีมีความละเอียดท่ีสุด คือการตรวจโดยเทอร์โมสแกน 

 เน่ืองจากการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหน้กัษาไดรั้บทั้งความรู้และ

ประสบการณ์ ดงันั้นการเรียนการสอนเฉพาะในหอ้งเรียนอาจไม่ใช่ค าตอบ ทางมหาวิทยาลยัจึงได้

ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการณ์ต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาควชิาท่ี

ก าลงัศึกษาอยู ่โดยใหน้กัศึกษาเลือกสถานประกอบการณ์ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดศึ้กษาในหอ้งเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน ทั้งน้ีเพื่อให้

นกัศึกษาเรียนรู้จากการท างานและหาความรู้ในระหวา่งน้ีเพื่อเพิ่มทกัษะความสามารถในการ

ปฏิบติังาน 

 เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดมหาวทิยาลยัก าหนดใหน้กัศึกษาท่ีไดฝึ้กงาน ณ สถานประกอบ

การณ์ท่ีต่างกนั ใหมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนัในภาควชิา โดยใหน้กัศึกษาสรุปและอภิปรายผลการ

ฝึกงานของสถานประกอบการณ์ท่ีตนไดไ้ปปฏิบติังาน  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงานสหกจิ 

1.2.1.เพื่อศึกษาการท างานจริง 

1.2.2.เพื่อน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาในหอ้งเรียนมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน 

1.2.3.เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ

ท างานในอนาคตได ้
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1.3 ขอบเขตของโครงงานสหกจิ 

1.3.1.สามารถใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัค่าต่างๆก่ียวกบัไฟฟ้าได ้

1.3.2.สามารถใชโ้ปรแกรม Smart view, Microsoft Word, Microsoft PowerPiont, 

Microsoft Exel ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1. มีความรู้เร่ืองการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับวศิวกร

ไฟฟ้า 

1.4.2. มีความรู้ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัค่าต่างๆก่ียวกบัไฟฟ้าได ้

1.4.3.มีความรู้ความสามารถในการท างานอยา่งเป็นระบบและค านึงถึงความปลอดภยัเป็น 

อนัดบัแรก 

 



 
 

 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 เทอร์โมสแกนคืออะไร 

กลอ้งถ่ายภาพความร้อน (Thermal camera) หรือท่ีเรียก กนัแพร่หลายในประเทศไทยวา่

เทอร์โมสแกนนั้น สามารถเรียกได ้ทั้ง Thermal imaging หรือ Thermography camera สุดแลว้แต่วา่ 

ผูผ้ลิตจะเรียกเคร่ืองมือของตวัเองวา่อยา่งไร หรือน าไปประยกุตใ์ช ้ทางดา้นใด โดยทัว่ไปจะ

สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ส าหรับ สังเกตการณ์และส าหรับวดัอุณหภูมิ  

กลุ่มแรกส่วนใหญ่ถูกน าไปใช ้ทางทหาร หรือในสภาพท่ีตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได ้

เช่น ในท่ี มืด หรือพื้นท่ีท่ีมีหมอกควนั ซ่ึงเนน้ความสามารถในการแยกแยะ ภาพความร้อนเป็น

อนัดบัแรก ส่วนกลุ่มหลงัถูกน าไปใชง้านใน อุตสาหกรรมและทางการแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเนน้

ความถูกตอ้ง ในการวดัอุณหภูมิมากกวา่ในกลุ่มแรก อยา่งไรก็ตาม เพราะเหตุวา่ กลุ่มหลงัเป็นท่ี

นิยมและใชง้านกนัแพร่หลายมากกวา่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อนัเน่ืองจากความสามารถใน

การน าไปใชง้านได ้หลากหลายกวา่ ดงันั้น ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มท่ีน าไปใชก้บั การวดั

อุณหภูมิเท่านั้น 

 เทอร์โมสแกนในความหมายท่ีเขา้ใจกนัแพร่หลาย หมายถึง เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบ

อินฟราเรด หรืออินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer) ชนิดหน่ึงท่ีสามารถวดัค่า

อุณหภูมิได ้มากกวา่หน่ึงต าแหน่งในเวลาเดียวกนั โดยไม่ตอ้งสัมผสักบัวตัถุท่ี ตอ้งการวดั ซ่ึงคลา้ย

กบัการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูปนัน่เอง โดยส่ิงท่ี ตรวจจบั คือ รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) 

ช่วงความยาวคล่ืน หน่ึงแลว้แปลงเป็นอุณหภูมิตามกฎการแผรั่งสีของแพลงค ์(Planck’s Radiation 

Law) และประมวลผลเป็นภาพสองมิติของอุณหภูมิท่ีค  านวณไดใ้นทา้ยท่ีสุด หลกัการท างานของ

เคร่ืองมือดงักล่าวแสดง ดงัรูปท่ี 2.1 

 

รูปท่ี 2.1 หลกัการท างานของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรด  

รูปท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งมุมมองการมองเห็น
ของเทอร์โมสแกนทั้งสองแบบ 
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2.1.1 เหตุผลทีต้่องใช้เทอร์โมสแกน 

 -ลดปัญหาเคร่ืองจกัรหยุดท างาน หากมีการตรวจเช็คอุณหภูมิอยา่งสม ่าเสมอก็สามารถ
หาทางแกไ้ขไดล่้วงหนา้ลดความเส่ียงโดยไม่ตอ้งรอใหเ้คร่ืองจกัรเสียก่อนจึงค่อยแกไ้ข 

 -ช่วยประหยดัพลงังาน ปัญหาความร้อนท่ีเกิดข้ึนเพราะใชง้านเกินก าลงัท่ีอุปรณ์ไฟฟ้า หรือ

เคร่ืองจกัรจะสามารถรับไหวนั้น นอกจากจะเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดการสูญเสีย

พลงังานโดยใช่เหตุดว้ย เพราะเคร่ืองตอ้งท างานหนกัท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้า 

 -วางแผนการเก็บสต๊อกอะไหล่ กลอ้งถ่ายภาพความร้อนสามารถช่วยใหท้่านเห็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในระบบไฟฟ้า หรือเคร่ืองจกัรในดา้นอุณหภูมิ ท าใหท้่านสามารถเฝ้าระวงัไดถู้กจุดวา่ควรจะ

เก็บสตอ๊กอะไหล่ตวัใดท่ีมกัจะเกิดปัญหาบ่อยคร้ัง สามารถซ่อมแซมไดท้นัที ไม่ตอ้งรอใหเ้กิด 

Down Time เสียก่อน 

 -ช่วยในการวางแผนซ่อมบ ารุง สามารถน าขอ้มูลไปเป็นส่วนพิจารณาในการวางแผนซ่อม

บ ารุงเพื่อก าหนดช่วงระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive 

Maintenance) เป็นงานท่ีมีความส าคญัมาก เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าเปรียบเสมือนหวัใจหลกัของ

โรงงาน / อาคาร ช่วยจดัล าดบัความเร่งด่วนในการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

 -น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ยอ้นหลงัได ้โดยทัว่ไปกลอ้งถ่ายภาพความร้อนจะมี Software 

ส าหรับใชเ้ก็บบนัทึกขอ้มูลในการวดั ซ่ึงท าใหส้ะดวกแกผูใ้ชง้านในการน าขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมา

วเิคราะห์ถึงความผิดพลาดและหาทางป้องกนั 

 -ยดือายกุารใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร หมัน่ตรวจเช็คโดยใชก้ลอ้งถ่ายภาพความ

ร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ ช่วยใหท้่านหาจุดปกพร่องไดต้รงจุดเช่น

ขั้วต่อสายไม่เนน้, ใชส้ายไฟขนาดเล็กเกินไป หรืออายกุารใชง้านของเบรคเกอร์ถึงระยะเวลาตอ้ง

เปล่ียนใหม่แลว้ ซ่ึงส่วนยอ่ยๆเหล่าน้ีก็มีผลท าใหเ้กิดการเสียหายลุกลามไปถึงตวัเคร่ืองจกัร หรือ

ระบบไฟฟ้าท่ีมีราคาสูงได ้

 -เพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบ ารุง เน่ืองมาจากการวางแผนซ่อมบ ารุงท่ีดี 

 -ป้องกนัการเกิดอคัคีภยั ช่วยลดความเส่ียงการเกิดอคัคีภยัอนัเน่ืองจากไฟฟ้าลดัวงจร 
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2.1.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร 

1. การตรวจสอบสภาพของฉนวนความร้อน เช่น ฉนวนห้องเยน็หรือหอ้งแช่แขง็ ฉนวนหุม้

หมอ้ฆ่าเช้ือ และฉนวนหุม้ท่อไอน ้า ดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความร้อน ซ่ึ งสามารถใชต้รวจหาความ

ผดิปกติไดอ้ยางรวดเร็ว โดยแสดงผลเป็นภาพถ่ายความร้อน ตวัอยางการแปลผลการตรวจสอบ

สภาพฉนวนห้องเยน็ดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความร้อน ไดแ้ก่ การถ่ายภาพความร้อนจากภายนอกหอ้ง

เยน็แลว้ปรากฏพื้นท่ีบางบริเวณของผนงัมีอุณหภูมิต ่ากวา่ผนงัส่วนอ่ืน หรือการถ่ายภาพความร้อน

ภายในหอ้งเยน็แลว้ปรากฏพื้นท่ีบางบริเวณมีอุณหภูมิสูง สามารถแปลผลไดว้าอาจเกิดการ

เส่ือมสภาพของฉนวนท่ีบริเวณนั้น 

2. การตรวจสอบการท างานของมอเตอร์ท่ีอยใูนกระบวนการผลิตดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความ

ร้อน เป็นการตรวจสอบแบบพื้นท่ีความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนอาจแสดงในรูปของเฉดสีแดงปรากฏใน

ภาพถ่ายความร้อน อยา่งไรก็ตาม การแปลผลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวดัเพื่อประเมินความผิดปกติ

ดงักล่าว ควรอาศยัขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

3. การวดัอุณหภูมิของผูป้ฏิบติังานในสายการผลิตอาหารดว้ยกลอ้งถ่ายภาพความร้อน ซ่ึง

เป็นการวดัแบบไม่สัมผสั ซ่ึงในอุตสาหกรรมอาหารหากผูป้ฏิบติังานมีการเจบ็ป่วยโดยไม่แสดง

อาการใหส้ังเกตเห็น สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิช่วยตรวจสอบได ้เพื่อป้องกนการแพร่กระจาย

เช้ือโรคจากคนไปสู่อาหาร โดยนิยมใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิชนิดใชก้ลอ้งถ่ายภาพความร้อน หรือ

เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดอินฟราเรด (Infrared thermometer) เน่ืองจากสามารถวดัไดอ้ยางรวดเร็วโดยท่ี

ผูต้รวจไม่ตอ้งสัมผสักบผูป่้วย  

การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการแปรรูปโดยติดตั้งกลอ้งถ่ายภาพความร้อนท่ี

บริเวณปลายสายพานล าเลียง (Conveyor) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของช้ิน อาหารหากพบวา่มี

อุณหภูมิต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้ผูป้ฏิบติังานสามารถน าช้ินอาหารท่ีมีปัญหาออกไดท้นัที หรือหากพบวา่

ความผดิปกติอยูท่ี่เคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ปรรูป ผูป้ฏิบติังานสามารถหยดุการปฏิบติังานไดท้นัทีเช่นกนั 

โดยไม่ตอ้งสูญเสียเวลาและส้ินเปลืองวตัถุดิบ  
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2.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจสอบไฟฟ้า 

2.2.1 เคร่ืองวดัชนิดคล้องสายหรือแคล้มป์ออนมิเตอร์ 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดักระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลบั สามารถวดัค่าไดโ้ดยการคลอ้งรอบสายเส้นท่ี

ตอ้งการวดั มีทั้งชนิดท่ีเป็นแบบเขม็และแบบตวัเลข ปัจจุบนัสามารถใชว้ดัค่าอยา่งอ่ืนไดอี้ก เช่น วดั

แรงดนัไฟฟ้า และความตา้นทาน เป็นตน้ แต่การวดัแรงดนัไฟฟ้าและความตา้นทาน จะตอ้งใชส้าย

ต่อเช่นเดียวกบัมลัติมิเตอร์ในการวดัจะตอ้งท าการปรับตั้งซีเล็กเตอร์สวติช์ ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ

วดัดว้ยเช่นเดียวกนั 

 
รูปท่ี 2.3 เคร่ืองวดัชนิดคลอ้งสายหรือแคลม้ป์ออนมิเตอร์ 

การวดักระแสไฟฟ้าสลบั 

1. หมุนซีเล็กเตอร์สวติช์ไปท่ีการวดักระแส (Ã) 

2. ตั้งยา่นการวดัใหเ้หมาะสม กรณีไม่สามารถประมาณค่ากระแสได ้ใหเ้ลือกตั้งไปท่ีค่าสูงสุด ถา้

ค่าท่ีวดัไดน้อ้ยจนอ่านค่าไดย้าก ใหป้รับค่ากระแสใหต้ ่าลงจนสามารถอ่านค่าไดช้ดัเจน 

3. คลอ้งกา้มคลอ้งสายท่ีสายเพียงเส้นเดียว (หรือเฟสเดียว) ของวงจรในขณะท่ีมี 

กระแสไหลอยู ่

4. อ่านค่ากระแส 

 

  

รูปท่ี 2.4 การใชเ้คร่ืองวดัชนิดคลอ้งสายหรือแคลม้ป์ออนมิเตอร์ 
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2.2.2 Fluke Ti10 และ Ti25 

เป็นกลอ้งถ่ายภาพความร้อนรุ่นพิเศษท่ีมีเทคโนโลยIีR (IR-FusionTechnology) ใหใ้ชไ้ดท้ั้งในตวั

กลอ้ง และในซอฟตแ์วร์ ช่วยใหช้ี้จุดปัญหาและท ารายงานไดอ้ยาง่ายดาย ดว้ยความสามารถในการ

รวมภาพความร้อนกบภาพท่ีตาเห็นพร้อมกบั (Molded) แบบเตม็จอ (Full Screen) หรือวางภาพ

ความร้อนบนบางส่วนของภาพจริง (Picture-in-Picture) 

 
รูปท่ี 2.5  Fluke Ti10 และ Ti25 

ความสามารถของ Fluke Ti10 และ Ti25 

 เทคโนโลย ีIR-Fusion Technology มีใหใ้ชไ้ดท้ั้งในตวักลอ้งและในซอฟตแ์วร์ ส าหรับการ

รวมภาพความร้อนกบัภาพจริง เพื่อช่วยในการวนิิจฉยัและช้ีจุดปัญหาไดโ้ดยง่าย และจดัท า

รายงานไดท้นัที โดยการรวมภาพจริงกบัภาพความร้อนไดท้ั้งแบบเตม็จอ และแบบภาพเล็ก

บนภาพใหญ่ 

 ตวัเคร่ืองแขง็แรง เช่ือถือไดสู้ง ทนทานต่อการตกจากท่ีสูงได ้2 เมตร (6 ฟุต) 

 มีความใวต่อความร้อนดีเยีย่ม แยกความแตกต่างอุณหภูมิเพียงเล็กนอ้ยไดดี้ (ซ่ึงมกัแสดงถึง

ปัญหา) 

 จอแสดงผลสีแบบ LCD กวา้ง 3.6 น้ิว ความละเอียด 640 x 480 จุด (แนวนอน) 
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 ช่วงอุณหภูมิใชง้าน ออกแบบใหเ้หมาะสมกบังานซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรมและงาน

พานิชย ์

 มีซอฟตแ์วร์ SmartView ส าหรับการวิเคราะห์และจดัท ารายงานอยา่งมืออาชีพ (อพัเกรด

ซอฟตแ์วร์ไดฟ้รี ตลอดอายกุารใชง้าน) 

 หน่วยความจ าแบบถอดเปล่ียนไดช้นิด SD ขนาด 2 GB เพิ่มความสะดวกในการจดัเก็บและ

โอนยา้ยขอ้มูลภาพความร้อนและภาพถ่ายประกอบ 

 มีอุปกรณ์ใหค้รบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ปฏิบติังานไดท้นัที 

 

2.2.3 แคลมป์มิเตอร์ส าหรับวัดกราวด์หลูปของดิน PROVA5637 : Earth Resistance Clamp 

Meter 
  ▪ หนา้จอแสดงผล LCD ขนาด 4 digits, 9999 counts  

▪ เป็นเคร่ืองวดัค่าความตา้นทานของหลกัดินแบบคลอ้งสาย 

▪ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางรูปากแคลม้ป์ไม่นอ้ยกวา่ 35 mm. 

▪ ตวัเคร่ืองสามารถบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งนอ้ย 116 ค่า 

▪ สามารถก าหนดช่วงเวลาในการบนัทึกขอ้มูลได ้
  

▪ ก าหนดระดบัการเตือน Hi and Lo Alarm ได ้
  

▪ ตวัเคร่ืองสามารถแสดงสัญญลกัษณ์เม่ือแบตเตอร่ีอ่อน 

▪ ตวัเคร่ืองสามารถแจง้เตือนเม่ือปากแคลม้ป์ปิดไม่สนิท 

▪ ตวัเคร่ืองสามารถท างานท่ีอุณหภูมิในช่วง 0 to 50 °C 

▪ ตวัเคร่ืองสามารถจดัเก็บท่ีอุณหภูมิในช่วง -20 to 60 °C 

▪ ตวัเคร่ืองผา่นมาตราฐาน CE mark, CAT III 300V, CAT II 600V 
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รูปท่ี 2.6 Clamp Meter 

 

รายละเอียดดา้นเทคนิค 

  

   

▪ ยา่นการวดัความตา้นทาน (Auto range) 
 
:    0.025 - 1500 Ohm. 

▪ ความละเอียด 
 
:    0.002 Ohm. 

▪ ความแม่นย  าในการอ่าน 
 
:    ± 1.5% ± 0.02 Ohm. 

▪ ยา่นการวดักระแสร่ัวไหล (Leakage current) 
 
:    0.2mA– 35A ; True RMS 

▪ ความละเอียด 
 
:    0.001mA- 0.01A 

▪ ความแม่นย  าในการอ่าน 
 
:    ± 2.0% ± 0.05mA 
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2.2.4 ปากกาวดัไฟแบบไม่ต้องสัมผสั Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen 
สามารถตรวจสอบกระแสไฟร่ัวโดยไม่ตอ้ง สัมผสักบัตวัอุปกรณ์ไฟฟ้า ใชง้านง่าย เพียงน า

ปากกากนัไฟซ๊อตเขา้ไปใกลอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้าท่ีตอ้งการตรวจสอบ เม่ือมีกระแสไฟร่ัว

หลอดไฟสีแดงจะกระพริบพร้อมกบัส่งเสียงดงั บ๊ีบๆ เตือนอยา่งถ่ีรัว และมีหลอดไฟขนาดเล็กๆ สี

ขาวสวา่งตรงปลายปากกาใชส่้องสวา่งในสถานท่ีมืด ปากกากนัไฟซ๊อตน้ีใชง้านไดห้ลายอยา่ง อาทิ 

ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า พกติดตวัเตือนไฟร่ัวเม่ือเกิดสถานการณ์น ้าท่วม งานช่างไฟฟ้า งานซ่อม

บ ารุง และเป็นอุปกรณ์ประจ าบา้นไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7  Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen 

คุณสมบัติ 

  1. ตวัเรือนปากกาท าจากพลาสติก ท่ีเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า และไม่มีส่วนประกอบของโลหะ 

  2. ใชต้รวจแรงดนัไฟฟ้าร่ัวตั้งแต่ 90 – 1,000 โวลต ์(กระแสสลบั) 

  3. ใชพ้ลงังานจากถ่าน AAA จ านวน 2 กอ้น (ลูกคา้จดัหาเอง) 

  4. ขนาด 1.8 cm. X 1.5 cm. ความยาวตลอด ยาวประมาณ 15 cm. 5. น ้าหนกั 25 กรัม 
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วธีิการใช้งาน 

 - น าvoltalert pen สัมผสักบัสายไฟ ถา้มีไฟฟ้าจะมีเสียงเตือน แต่ไม่มีเสียงเตือนแสดงวา่ 

เป็นสายนิวตรอน หรือไม่มีไฟฟ้า   

 -ใชต้รวจสอบสายไฟทองแดง ท่ีขาดในไดห้รือจุดต่อหลุด โดยใชv้oltalert pen สัมผสัตาม

สายไฟไปจะมีเสียงเตือน ถา้เสียงหาย(เงียบ) แสดงวา่จุดแถวนั้นสายขาดหรือจุดต่อหลุด 

 -ใชต้รวจสอบวา่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีไฟร่ัวหรือเปล่า โดยใช ้voltalert pen 

สัมผสักบั อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ถา้มีไฟร่ัวจะมีเสียงเตือน แต่ไม่มีเสียงเตือนแสดงวา่ 

ไม่มีไฟร่ัว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8  การใชง้าน Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen 

รายละเอยีดทางด้านเทคนิค 

 Test voltage range: 90-1000V AC 

 Power Supply: 2 x 1.5V AAA 

 Range: 50 to 500 Hz 

 Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 

 Operating Humidity ≤95  

 Safety Rating: 1000V, CAT IV 

 Dimension: 150*26*18mm  

 Net weight: 39g  

 Package weight: 62g 

 Package size: 210*92
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2.2.5 มิเตอร์ MS5908 เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH 

เคร่ืองทดสอบ RCD และ GFCI เหลืออยู ่ทดสอบแรงดนัไฟฟ้าเครือข่ายในโหมด True Rmsชุดรวม: 

แบตเตอร่ี, เคส, สายต่อ F VAT / Paragon 

- การทดสอบการต่อสายท่ีถูกตอ้งของซ็อกเก็ต 3 สาย (ศูนยซ์า้ยท่ีเฟสดา้นขวา, PE ดา้นบนการส่ง

สัญญาณถึงการขาด PE และการเปล่ียนสถานท่ี L และ N) 

- การวดัแรงดนัไฟ AC (TrueRMS) 

- การวดัค่าความถ่ีแรงดนัเฟส LN แรงดนัไฟฟ้า LE และแรงดนัไฟฟ้าจุดสูงสุด 

- การวดัแรงดนัไฟตก LN ภายใตโ้หลด (โหลดจ าลอง 5A, 8A และ 10A) 

- การวดัความตา้นทานของวงจรลดัวงจร (ค่าลูปส าหรับตวัน า L, N, E และกระแสไฟลดัท่ีมี) 

- การทดสอบการป้องกนั RCD ปัจจุบนั (จ าลองปัจจุบนั> 30mA มีสาย LE, การวดัเวลาตอบสนอง) 

- การทดสอบการป้องกนัไฟฟ้าช็อต GFCI (การจ าลองกระแสไฟฟ้า> 5mA มีสาย LE, การวดัเวลา

ตอบสนอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9  มิเตอร์ MS5908 เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH  
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คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

 การวดัแรงดนัไฟฟ้าสายไฟฟ้า 85 ÷ 265 V ± 1.0% 

 การวดัแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 120 ÷ 375 V ± 1.0% 

 การวดัค่าอิมพีแดนซ์ 0 ÷ 3 Ω± 2.5% 

 การทดสอบอุปกรณ์ทงัสเตนท่ีเหลือเวลาชนวน - 1 ÷ 6,500 ms ± 1.0% 

 ก าลงัเรียกใชง้าน - 30mA ± 1.0% 

 การวดัค่าความถ่ี 45 ÷ 65 Hz การลดแรงดนั 0.1 ÷ 99% ± 2.5% 

 จ าลองกระแสไฟโหลด - 5/8/10 A 

 

2.2.6 เคร่ืองค้นหา ต าแหน่งเซอร์กติเบรกเกอร์ Circuit Breaker Finder Socket Tester Finder 

220V AC 

เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีสะดวกมากในการป้องกนัสถานการณ์ในปัจจุบนั

เกินกวา่ระบบไฟฟ้าของคุณ คน้หาเบรกเกอร์หรือฟิวส์เฉพาะท่ีควบคุมปลัก๊หรือปลัก๊ของคุณโคม

ไฟ ฯลฯ 

ซ็อกเก็ตและอะแดปเตอร์ขาออกท่ีรวมไวช่้วยใหเ้คร่ืองมือน้ีมีพลงัมากข้ึน 

 

รูปท่ี 2.10 เคร่ืองคน้หาต าแหน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ MASTECH 
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คุณสมบัติด้านเทคนิค 

 คน้หาเบรกเกอร์หรือฟิวส์ท่ีถูกตอ้งโดยอตัโนมติัและรวดเร็ว 

 ระบุสภาวะของซ็อกเก็ตวงจรไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 

 เคร่ืองส่งสัญญาณท างานบน 220VAC 

 อุณหภูมิในการท างาน: 0 ~ 50 

 เคร่ืองมือคน้พบซ็อกเก็ต 

 ปรับความไวอตัโนมติั 

 ค าแนะน าเก่ียวกบัภาพและเสียง 

 ฟังกช์นัไฟฉาย 

 แสดงสถานะแบตเตอร่ีต ่า 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 เกีย่วกบับริษัท 

 

CONTACT NON GROUP CO.,LTD 

 13 ซอยเพชรเกษม 36 แยก 1, ถนนเพชรเกษม, แขวงบางจาก,เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

13 SOI PETCHKASEM 36 YAK 1,PETCHKASEM ROAD,BANGJAK,PASICHAROEN 

BANGKOK 10160 

 TEL: +66-2868-5967 

 FAX: +66-2467-1298 

 MOBILE: +668-1810-9846 

 non_group@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั 

mailto:non_group@hotmail.com
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บริษทั นนกรุ๊ป จ ากดั 

บริษทั นนกรุ๊ป จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2536 โดยเร่ิมจากรับออกแบบติดตั้งงานระบบ

ไฟฟ้า ประปา งานปรับปรุงระบบอาคารสูง /อาคารโรงงานอุตสาหกรรม และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

อาคารโรงงานหลงัน ้าท่วม ติดตั้งหมอ้แปลง ระบบบ าบดัน ้าเสีย กวา่ 23 ปี ท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ ได้

มีการพฒันาองคค์วามรู้ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถดา้นการออกแบบและการ

ติดตั้ง รวมทั้งมีการน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาช่วยเพื่อใหส้ามารถรองรับ กฎหมายและ พรบ. 

ต่างๆ (พรบ.ควบคุมอาคารฯ พรบ.โรงงานฯ พรบ.การนิคมฯ) เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของผูใ้ชง้าน/ผูอ้ยูอ่าศยั โดยทางบริษทัฯ มีทีมงานวศิกรผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา เช่น 

วศิวกรโยธา, วศิวกรไฟฟ้า, วศิวกรเคร่ืองกล,วศิวกรอุตสาหการ, วศิวกรส่ิงแวดลอ้ม , วศิวกรเคมี 
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รูปท่ี 3.2 ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEMS) 

ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า  

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า, ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย,์ ระบบดาตา้เซนเตอร์, ระบบ

ไฟฟ้าในโรงพยาบาล, ในอาคาร, โรงงาน, หา้งสรรพสินคา้ ฯลฯ 

โดยวฒิุวศิวกรไฟฟ้า 

 

รูปท่ี 3.3 การตรวจสอบอุปกรณ์ 

บริการตรวจสอบรับรอง ระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง 

1.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรมตาม กฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า ของกระทรวงแรงงาน รับรองโดยวุฒิวศิวกร/สามญัวศิวกร 
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2.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม รับรอง

โดยวฒิุวศิวกร/สามญัวศิวกร 

3.มาตรฐานอา้งอิงท่ีใชใ้นการตรวจสอบ,สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้านคร

หลวง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, National Fire Protection Association , OSHA Standards 29 CFR 

1910, 

EIT Standard 022011-14 

 

รูปท่ี 3.4 การจดัการพลงังาน 

 

ตรวจสอบรับรองจดัการพลงังาน (ENERGY AUDITOR) 

1. ตรวจสอบรับรองการจดัการพลงังาน ตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 

2. เสนอขอ้คิดเห็นการปรับปรุงวธีิการจดัการพลงังาน ตามขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 

3. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามขอ้ก าหนดของพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ.2535 

4.ตรวจสอบรับรองโดยผูช้  านาญการจดัการพลงังาน(วฒิุวศิวกรไฟฟ้า),ผูช่้วยผูช้  านาญการจดั

การพลงังาน  
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บริการของบริษัท 

 

รูปท่ี 3.5 การเทอร์โมสแกน 

บริการตรวจ และออกใบรับรอง ระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง 

บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภยั ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมดว้ย

วธีิ THERMOGRAPHIC และ PREVENTIVE MAINTENANCE โดยวฒิุวศิวกร/สามญัวศิวกร

ไฟฟ้าก าลงั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การ

นิคมอุตสาหกรรม 

 

รูปท่ี 3.6 สัญลกัษณ์ warning 
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บริการค านวณ ออกแบบแผน่ป้ายท่ีมีตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์เตือนใหร้ะวงัอนัตราย (ARC FLASH) 

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า กระทรวงแรงงาน 

 

รูปท่ี 3.7 การตรวจสอบอาคาร 

บริการตรวจสอบ อาคารควบคุม ตามกฎหมาย 

ก าหนดใหอ้าคารดงัต่อไปน้ีเขา้ข่ายตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ มี 9 ประเภท ไดแ้ก่ 

อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ/อาคารชุมนุมคน/โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

อาคาร/โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม ท่ีมีจ  านวนห้องพกัตั้งแต่ 80 หอ้งข้ึนไป/อาคารชุด หรือ 

อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป/โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานท่ีมี

ความสูงมากกวา่ 1 ชั้น และมีพื้นท่ีใชส้อย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป/ป้ายสูงตั้งแต่ 15 เมตรข้ึน

ไปหรือมีพื้นท่ีตั้งแต่ 50 ตารางเมตรข้ึนไป หรือป้ายท่ีติดหรือตั้งบนหลงัคาหรือดาดฟ้าของอาคารท่ี

มีพื้นท่ีตั้งแต่ 25 ตารางเมตรข้ึนไป/สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 

200 ตารางเมตรข้ึนไป 
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รูปท่ี 3.8 งานออกแบบ 

บริการตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง ฐานรองรับเคร่ืองจกัรต่างๆ ระบบท่อและระบบดบัเพลิง/

ป้องกนัอคัคีภยั ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง โดยวิศวกรโยธา,เคร่ืองกลและส่ิงแวดลอ้ม 

 

รูปท่ี 3.9 โรงงานท่ีก าลงัสร้าง 

บริการตรวจสอบและเซ็นตรั์บรองทุกสาขาวชิาชีพวศิวกรรมเช่น 

ต่ออายโุรงงาน / แบบติดตั้งเคร่ืองจกัรงานประมูลต่าง /ควบคุมงานก่อสร้าง / บญัชีเคร่ืองจกัร / แบบ

แปลนระบบไฟฟ้า /แบบแปลนระบบก าจดัมลพิษ ส่ิงแวดลอ้ม/ งานตรวจสอบทางวศิวกรรม 
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รูปท่ี 3.10 รถฟอร์คลิฟท ์

บริการตรวจ และออกใบรับรอง เครน, ลิฟท,์ ป่ันจัน่ , รถฟอร์คลิฟท ์(แก๊ส) ตามกฎกระทรวง 

บริการตรวจสอบ และออกเอกสารรับรองความปลอดภยั รถฟอร์คลิฟท ์(แก๊ส),เครน, ลิฟท,์ ป่ันจัน่ 

โดยวศิวกรเคร่ืองกล (วุฒิ/สามญั) ตามระเบียบของ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การนิคม

อุตสาหกรรม 

 

รูปท่ี 3.11 ติดตั้งแรงสูง 

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต ่า และออกใบรับรอง แกไ้ขปรับปรุงหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยวฒิุวศิวกรไฟฟ้าก าลงั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจากทางราชการ ตาม

ระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค 
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รูปท่ี 3.12 ระบบดบัเพลิง 

บริการตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อและระบบดบัเพลิง/ป้องกนัอคัคีภยั ในโรงงาน

อุตสาหกรรม, อาคารสูง โดยวศิวกรเคร่ืองกลและส่ิงแวดลอ้ม 

 

รูปท่ี 3.13 วาวท่อ 

บริการงานเปล่ียนและปรับปรุงระบบท่อในอาคารสูง/โรงงานอุตสาหกรรม 

บริการงานเปล่ียนและปรับปรุงระบบทุกชนิด ท่อเหล็ก,ท่อทองแดง, ท่อ PVC ,PE, PPR,PB, 

โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง  
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รูปท่ี 3.14 การประชุมการจดัการพลงังาน 

บริการการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน 

บริการการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน ส าหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม 

โดยผูช้  านาญและผูช่้วยผูช้  านาญการตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 

 

3.2 หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 - ลงพื้นท่ีปฏิบติังาน ท่ีอาคารส านกังาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

 - ถ่ายถาพอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอยา่งท่ีตรวจสอบและใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

 - วเิคราะห์ภาพถ่ายความร้อน(เทอร์โมสแกน)เพื่อป้องกนัความผดิพลาด 

 - ท าเอกสารรายงานในส่วนภาพถ่ายความร้อน และEarth/Ground Tester 

 - Suggested solutions ใหก้บับริษทัท่ีใหบ้ริการ  
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3.3 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 พนกังานท่ีปรึกษา(Job Supervisor) 
นายธนปพน ชยัวาณิชยา 
ต าแหน่งผูจ้ดัการ 

 เบอร์โทรศพัท ์081-810-9846 

 นางฐิติรัตน์  ปราบไพรีกุล 

ต าแหน่งผูจ้ดัการ 

3.4 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

3.5 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.8.1 ศึกษารายละเอียดการปฏิบติังานในสถานท่ีฝึกงาน 
 3.8.2 ศึกษาวธีิการปฏิบติังาน 
 3.8.3 ศึกษารายละเอียดและขอ้ก าหนดของโครงการ 
 3.8.4 ศึกษาโปรแกรมและอุปกรท่ีใชใ้นการท างาน 
 3.8.5 ศึกษารายละเอียดการท างานจริง 
 3.8.6 ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ 
 3.8.7 จดัท ารายงาน 

  

ศกึษารายละเอียด
ของงาน 

ศกึษาวิธีการ
ปฏิบตัิงาน 

วางแผนการ
ปฏิบตัิงาน 

ปฏิบตัิงานจริง จดัท ารายงาน 
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ตารางที ่3.1 ผงัเวลาในการด าเนินงาน 
 

ล าดบั หวัขอ้ พ.ศ. 2561 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 เรียนทฤษฎี            
           

2 ออกปฏิบติั 
สหกิจ 

           
           

3 สืบคน้
ขอ้มูล 

           
           

4 จดัท า
โครงงาน 

           
           

5 ส่งรูปเล่ม
สหกิจ 

           
           

6 แกรู้ปเล่ม
สหกิจ 

           
           

 
 เวลาท่ีวางแผน 
 เวลาท่ีด าเนินการ 

 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
การปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจ มีดงัน้ี 

4.1 วางแผนการด าเนินงาน 

การวางแผนก่อนท างาน โดยการปรึกษาหวัหนา้งาน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้

ปฏิบติังาน 

 

รูปท่ี 4.1 อุปกรณ์ในการท างาน 

4.2 การเทอร์โมสแกน Hotline Clamp  

 
รูปท่ี 4.2 Hotline Clamp 

เป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบติังาน Hotline Clamp จะอยูห่นา้โรงงานหรืออยูด่า้นนอก

อาคาร ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่อยา่งใด  
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4.3 การเทอร์โมสแกน CT,PT   

 

รูปท่ี 4.3 CT,PT   

 

 

4.4 การเทอร์โมสแกน Drop Out Fuse   

 
รูปท่ี 4.4 Drop Out Fuse   

ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
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4.5 การเทอร์โมสแกน High Voltage Bushing  

 
รูปท่ี 4.5 High Voltage Bushing 

 

4.6 การเทอร์โมสแกน Low Voltage Bushing  

 
รูปท่ี 4.6 Low Voltage Bushing 

ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ถา้ส่วนของจุดต่อสายเขา้มาถึงหมอ้แปลง(แรงสูง)เกิดปัญหาจ าแนะน าให้เรียกการไฟฟ้าให้

มาดูแล เน่ืองจากเกินอ านาจของช่างในโรงงาน 
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4.7 การเทอร์โมสแกน Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้า) 

 
รูปท่ี 4.7 Transformer 

 

4.8 การเทอร์โมสแกน ACB Input  

 
รูปท่ี 4.8 ACB Input 

ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิง

ป้องกนั (PREVENTIVE   MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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4.9 การเทอร์โมสแกน ACB Output 

 
รูปท่ี 4.9 ACB Output 

 

4.10 การเทอร์โมสแกน ACB  

 
รูปท่ี 4.10 ACB 

อุปกรณ์น้ีจะไม่ค่อยมีปัญหา เน่ืองจากราคาสูงและคุณภาพดี ควรท าการตรวจวดัปริมาณ

ความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกนและการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือ

วดัทางไฟฟ้า และด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกนั (PREVENTIVE   

MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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4.11 การเทอร์โมสแกน MCCB 

 

รูปท่ี 4.11 MCCB 

 ปัญหาท่ีเกิดของอุปกรณ์น้ีคือ ไม่บาลานซ์โหลด ใชไ้ฟเยอะ จุดต่อสายหลวม สายเล็กกวา่

เบรกเกอร์ ท่ีตวัเบรกเกอร์จะไม่ค่อยมีปัญหา 

4.12  การเทอร์โมสแกน MAGNETIC CAPACITOR 

 

รูปท่ี 4.12 MAGNETIC CAPACITOR 

ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิง

ป้องกนั (PREVENTIVE   MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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4.13 การเทอร์โมสแกน MAGNETIC  

 
รูปท่ี 4.13 MAGNETIC 

 

4.14 การเทอร์โมสแกน ลางสายไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 4.14 ลางสายไฟฟ้า 

ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิง

ป้องกนั (PREVENTIVE  MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
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4.15  การเทอร์โมสแกน Circuit Breaker 

 

รูปท่ี 4.15 Circuit Breaker 

 

4.16  การเทอร์โมสแกน Circuit Breaker 

 
รูปท่ี 4.16 Circuit Breaker 

ปัญหาจะเกิดปัญหาท่ีสายมีขนาดเล็กกวา่เบรกเกอร์ จุดต่อสายหลวม และตวัเบรกเกอร์ 

ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกนและการ

ตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกนั 

(PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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4.17  การเทอร์โมสแกน Circuit Breaker 

 
รูปท่ี 4.17 Circuit Breaker 

ถา้ใชส้ายท่ีถูกตอ้งตามพิกดั ปัญหาท่ีพบจะเป็นท่ีตวัเบรกกอร์ท่ีอาจจะเก่าหรือใชง้านมา

นานวธีิแกไ้ขง่ายๆคือ เปล่ียนตวัใหม่ทนัที 

4.18  การเทอร์โมสแกน Circuit Breaker 

 
รูปท่ี 4.18 Circuit Breaker 

ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิง

ป้องกนั (PREVENTIVE  MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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4.19  การเทอร์โมสแกน BAR Ground 

 
รูปท่ี 4.19 BAR Ground 

ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเน่ืองจากไม่มีโหลด เป็นสายท่ีต่อเพื่อความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอนัตรายจาก

ไฟฟ้าดูด 

4.20  การเทอร์โมสแกน BAR Neutron 

 
รูปท่ี 4.20 BAR Neutron 

 ถา้เกิดปัญหาท่ีจุดน้ี คือ นิวตรอนหลวมส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัคือ แรงดนัจะเกิน

จาก 220 โวลล ์เป็น 240 250 หรือมากกวา่ ตอ้งท าการขนัทอร์คให้แน่นอยา่งเร่งด่วน  
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4.21  การเทอร์โมสแกน Motor 

 
รูปท่ี 4.21 Motor 

การระบายความร้อนไม่ดี เน่ืองจากอากาศไหลผา่นไม่สะดวก  ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เช่น  

อนับาลานซ์, โอเวอร์โหลด หรือเกิดแรงดนัฮาร์มอนิกส์ท่ี 5การปรับตั้งแนวแกนไม่ดีปัญหาฉนวน

ในขดลวดมอเตอร์ ปัญหาตลบัลูกปื น การหล่อล่ืน, สึกหรอ, และอ่ืนๆ 

4.22  การเทอร์โมสแกน Magnetic contactor 

 
รูปท่ี 4.22 Magnetic contactor 

  อุปกรณ์น้ีจะท างานตลอดและกิดความร้อนเป็นปกติ และเม่ืออยูร่วมกนัจ านวนมากแบบน้ี

จะท าใหมี้อุณหภูมิสูง แนะน าใหมี้การระบายความร้อนเพื่อไม่ใหมี้อุณหภูมิสูงเกินไป  
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4.23 การเทอร์โมสแกน Switch 

 
รูปท่ี 4.23 Switch 

สวทิช์ไฟเป็นจุดท่ีพบความผิดปกตินอ้ยมาก เม่ือเกิดปัญหาจึงควรเปล่ียนทนัที  กรณีน้ีเกิด

จากตวัสวทิช์ใชง้านมานานจึงเส่ือมประสิทธิภาพ 

4.24  การเทอร์โมสแกน BUS BARS 

 
รูปท่ี 4.24 BUS BARS 

จากภาพจะเห็นวา่บาร์ซา้ยจะมีความร้อนกวา่ เน่ืองจากใชไ้ฟเยอะจึงแนะน าให้เฝ้าระวงั

อยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  
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4.25  การเทอร์โมสแกน cast iron frame motor 

 
รูปท่ี 4.25 cast iron frame motor 

ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นการระบายความร้อนไม่ดี เน่ืองจากอากาศไหลผา่นไม่สะดวก   

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เช่น อนับาลานซ์, โอเวอร์โหลด หรือเกิดแรงดนัฮาร์มอนิกส์ท่ี 5   การปรับตั้ 

งแนวแกนไม่ดี แต่เน่ืองจากท ามาจากวสัดุท่ีมีคุณภาพจึงพบท่ีมีปัญหานอ้ย 

4.26  การเทอร์โมสแกน Automatic Transfer Switch (ATS) 

 
รูปท่ี 4.26 Automatic Transfer Switch (ATS) 

 ควรท าการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงต ่าต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และด าเนินการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิง

ป้องกนั (PREVENTIVE  MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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4.27  การใช้ เคร่ืองวดัชนิดคล้องสายหรือแคล้มป์ออนมิเตอร์ 

 
รูปท่ี 4.27 เคร่ืองวดัชนิดคลอ้งสายหรือแคลม้ป์ออนมิเตอร์ 

เป็นการท างานต่อเน่ืองจากการถ่ายภาพความร้อน กรณี MCCB มีบางเฟสท่ีมีความร้อนสูง

กวา่ ปัญหาหลกัคือการไม่ Balance load สามารถเช็คไดจ้ากอุปกรณ์น้ี 

 

4.28 การใช้ แคลมป์มิเตอร์ส าหรับวดักราวด์หลูปของดิน PROVA5637 : Earth Resistance Clamp 

Meter 

 
รูปท่ี 4.28 PROVA5637 : Earth Resistance Clamp Meter 

 หนา้ท่ีหลกัของอุปกรณ์น้ีคือ ใชว้ดักราวดท่ี์เสาไฟฟ้าจากหมอ้แปลง วดักราวดท่ี์ Test box 

วดักราวดท่ี์ตู ้MDB และอ่ืนๆ 
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4.29  การใช้ ปากกาวดัไฟแบบไม่ต้องสัมผสั Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen  

 
รูปท่ี 4.29  Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen 

เป็นการเช็คไฟวา่ม่ีกระแสร่ัวไหลหรือไม่ ใชเ้ม่ือพบจุดเส่ียงตามรอยต่อ สายไฟท่ีช ารุด 

และตามผวิโลหะท่ีเป็นจุดเส่ียง อุปกรณืน้ีใชง้านเหมือนกบัไขควงเช็คไฟแต่มีความปลอดภยักวา่ 

 

4.30  การใช้ มิเตอร์ MS5908 เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH  

 
รูปท่ี 4.30 มิเตอร์ MS5908 เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH 

อุปกรณ์น้ีนบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใชง้านไดห้ลากหลาย  แต่จะยกตวัอยา่งการใชง้านท่ีใชบ้่อย

คือการเช็คสายดินท่ีต่อกบัปลัก๊ ส่วนใหญ่ถึงจะมีปลัก๊ 3 ตาแต่ไม่ไดต่้อสายดิน 
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4.31  การใช้ มิเตอร์ MS5908 เคร่ืองทดสอบการตดิตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH  

 

รูปท่ี 4.31 มิเตอร์ MS5908 เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH 

 อุปกรณ์น้ีสามารถหาเบรกเกอร์ของเตา้รับกรณีท่ีจะท าการออฟเบรกเกอร์ โดยใช้

หนา้สัมผสัไปแตะตวัเบรกเกอร์ถา้ไม่ใช่ตวัมนัไฟจะข้ึนสีแดง แต่ถา้ใช่ไฟจะข้ึนสีเขียว 

4.32 การท ารายงาน 

 เป็นการใชโ้ปรแกรม SmartView เพื่อวเิคราะห์ภาพถ่ายความร้อนจากเคร่ืองเทอร์โมสแกน

และแนะน าใหลู้กคา้ท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง 

  

รูปท่ี 4.32 การวเิคราะห์ภาพถ่ายความร้อน 
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เม่ือท าการวเิคราะห์ภาพถ่ายความร้อนเรียบร้อย จึงส่งใหห้วัหนา้งานตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อ

ความถูกตอ้งและชดัเจนในการแนะน าลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.33 ตวัอยา่งรายงานบางส่วน 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของการด าเนินงาน 
 

 5.1.1 การด าเนินงานโครงการ 

 การปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั นนกรุ๊ป จ ากดั ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร ส านกังาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจ าปี 
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่เพื่อป้องกนัอุบติัภยัท่ีอาจเกิดจากไฟฟ้า ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายกบัชีวิตและ
ทรัพยสิ์น การตรวจอสบระบบไฟฟ้าเป็นเพียงแค่การป้องการเชิงเทคนิคเท่านั้น พนกังานจะตอ้ง
ค านึงถึงความปลอดภยัในการท างานดว้ย การปฏิบติังานสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากการให้
ความช่วยเหลือ และแนะน าจากพนกังานพี่เล้ียงท่ีคอยก ากบัดูแลเป็นอยา่งดี 
  

5.1.2 ข้อดีการปฏิบัติงานโครงการสหกจิศึกษา 

 - ท าใหไ้ดค้วามรู้ในเร่ืองการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจ าปี 
 - ไดรู้้จกัการท างานจริง 
 - ไดศึ้กหาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 - เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์การท างานก่อนสมคัรท างานในอนาคต 

 

5.1.3 ปัญหาของโครงการ 

 - ขาดความรู้ทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้า และการด าเนินงานต่าง ๆ 
 - ขาดทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 - ไม่มีประสบการณ์ในการท างานจึงท าใหก้ารตดัสินใจค่อนขา้งยาก 
 

  

5.1.4 ข้อเสนอแนะ 

 - หาความรู้เพิ่มเติมจากหนงัสือและการเรียนปฏิบติัในห้องเรียน 
 - สอบถามหวัหนา้งาน 
 - ใหผู้ท่ี้มีความช านาญท าการตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
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ภาคผนวก ก 
(กฏกระทรวง) 

  



 

 

 

 
 
 

กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรการความปลอดภยัเกี่ย่วกบัระบบไฟฟ้าในโรงงาน 

พ.ศ. 2550 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๓) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แห่ง พระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
                                 ขอ้ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
                                 “ระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความวา่ 
                                 (๑) สายไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า เคร่ืองยนตไ์ฟฟ้า การติดตั้งเคร่ืองยนตไ์ฟฟ้า 
สวติช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือเคร่ืองไฟฟ้าอ่ืน 
                                 (๒) เคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์ ส่ิงท่ีน ามาใชใ้นโรงงาน หรือส่วนประกอบต่าง 
ๆ ของระบบไฟฟ้า ท่ีอาจมีไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า หรือไฟฟ้าสถิตย ์
                                 (๓) ระบบสายดิน (earthing system) ระบบสายต่อฝาก (bonding system) หรือ
ระบบสายป้องกนั เน้ือโลหะผกุร่อน (electrochemical corrosive system ) 
                                 (๔) ระบบไฟฟ้าอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                 “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความวา่ การตรวจสอบ การ
ทดสอบ การตรวจทดสอบ การศึกษาหรือคน้ควา้ การวเิคราะห์ การหาขอ้มูลหรือสถิติต่าง ๆ เพื่อ
เป็นหลกัเกณฑห์รือเป็นประโยชน์ ประกอบการพิจารณาดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัการผลิต การ
ส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช ้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
                                “การใชง้านระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความวา่ การน ามาใช ้การเฝ้าตรวจ 
การดูแล การแกไ้ข ระบบไฟฟ้าในโรงงาน และใหห้มายความรวมถึงการติดตั้ง การซ่อม การ
ปรับปรุง หรือการเพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าในโรงงานดว้ย 
                                “แบบแปลน” หมายความวา่ แบบท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ในการสร้าง ติดตั้ง 
ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใช ้หรือเปล่ียนการใชร้ะบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยแสดงเป็นแผนภาพ
เส้นเด่ียว (single line diagram) ท่ีมีรายละเอียดต าแหน่งของหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั ตูส้วติช์ประธาน 
(main distribution board) ตูค้วบคุมวงจรไฟฟ้าก าลงัยอ่ย และขนาดสายไฟฟ้าของวงจรอยา่งชดัเจน
พอท่ีจะใชใ้นการด าเนินการได ้ตามหลกัวชิาการดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 



 

 

                                “ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา่ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานทุกจ าพวก
และทุกประเภท หรือชนิดของโรงงานท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีทา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออก
ตามความในพระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เวน้แต่กฎกระทรวงน้ีจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
                                “วศิวกร” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ วศิวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้าตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
                                ขอ้ ๒ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ีสองและผูป้ระกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ีสาม ตอ้งมีแบบแปลนท่ีแสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง (as-built 
drawing) และรายการ ประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้นตอ้งมีค ารับรองของวศิวกรหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                ในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าในโรงงานมีการปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม หรือ
เปล่ียนแปลงใหผ้ดิไปจาก แบบแปลนตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งด าเนินการแกไ้ข
แบบแปลนดงักล่าว ใหถู้กตอ้ง ตลอดเวลา โดยในแบบแปลนนั้นตอ้งมีค ารับรองของวิศวกรหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
                                ขอ้ ๓ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งใชว้สัดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของระบบไฟฟ้า ในโรงงานท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ตาม กฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐาน ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรับกนั โดยมีค า
รับรองของวศิวกรหรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรี ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                ขอ้ ๔ การใชง้านระบบไฟฟ้าในโรงงาน ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไป ตามหลกัวชิาการหรือมาตรฐานท่ียอมรับกนั หรือตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                ขอ้ ๕ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
โรงงานและรับรอง ความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจ าทุกปีโดยวศิวกรหรือ
บุคคลอ่ืนท่ี รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรอง
ดงักล่าวตอ้งจดัใหมี้เอกสารเป็นหลกัฐาน 
                                การจดัใหมี้เอกสารตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
หลกัเกณฑ ์และวธีิการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า
ในโรงงานตามวรรค หน่ึงก็ได ้
                                การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภยัของระบบ
ไฟฟ้าในโรงงาน ท่ีจดัอยูใ่นประเภทอาคารท่ีตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการ



 

 

ควบคุมอาคารใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นและใหถื้อวา่ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีไดจ้ดั
ใหมี้ ผูต้รวจสอบนั้นไดด้ าเนินการ ตามวรรคหน่ึงแลว้ 
                                ขอ้ ๖ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบญัชีทา้ย
กฎกระทรวงน้ี ตอ้งจดัใหมี้บุคลากรประจ าโรงงาน 
                               คุณสมบติั จ านวน และหนา้ท่ีของบุคลากรประจ าโรงงาน รวมทั้งการส่งรายช่ือ
บุคลากร ประจ าโรงงานให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                               บุคลากรประจ าโรงงานตามวรรคหน่ึงใหห้มายถึงคนงานและวศิวกรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบไฟฟ้า ในโรงงาน 
                               ขอ้ ๗ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัเก็บและรักษาแบบแปลนตามขอ้ ๒ และ
เอกสาร ตามขอ้ ๕ หรือเอกสารใดตามกฎกระทรวงน้ีไวเ้ป็นเอกสารประจ าโรงงาน เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
                               ขอ้ ๘ ภายในสามปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั มิใหน้ าความในขอ้ ๒ 
มาใชบ้งัคบั กบัโรงงานท่ีไดรั้บใบรับแจง้หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวนัท่ีกฎ 
กระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
  
                                                                                           ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
                                                                                                              โฆสิต  ป้ันเป่ียมรัษฎ ์
                                                                                               รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
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