23 ธันวาคม 2563
เรื0อง ส่งรายงานการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้ า
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จํากัด สาขาเซ็นทรัลเวิ ลด์
รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าฉบับนี4 ได้แสดงรายละเอียดในการตรวจสอบของระบบไฟฟ้ า ตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยระบบไฟฟ้ าในโรงงาน พ.ศ. 2550 ซึงM กําหนดให้มกี ารตรวจสอบ
และรับรองระบบความปลอดภัยของไฟฟ้ าเป็ นประจําทุกปี ซึMงอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ของสํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยขอบเขตของการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า
บริษทั ฯ ประกอบด้วย การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้ าอุปกรณ์ ประกอบ ระบบวงจรเมน
ไฟฟ้ า วงจรป้ อนและวงจรย่อย การติดตัง4 อุปกรณ์ และการเดินสายไฟฟ้ า การต่อลงดินของระบบ และการต่อ
ลงดินของอุปกรณ์ การตรวจสอบไฟฟ้ าบริเวณทีเM ก็บสารเคมีวตั ถุไวไฟ ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า โดยการตรวจสอบ
ได้ยดึ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการติดตัง4 ระบบไฟฟ้ าของ วสท. และการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคตรวจสอบโดย
วิศวกรไฟฟ้ า โดยใช้การตรวจสอบทางสายตา การตรวจสอบโดยใช้เครือM งมือวัดและอุปกรณ์ทเMี กียM วข้องในการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ประสบการณ์ เป็ น ผู้ต รวจสอบระบบไฟฟ้ าโรงงานซึMงผ่านการอบรมส่งเสริม ความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ทัง4 นี4เพือM ให้มนใจว่
ั M าการทํางานของระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์
ไฟฟ้ าเป็ นไปตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อชีวติ พนักงานและทรัพย์สนิ บริษทั ของ
ท่าน
อนึMง หากผลการตรวจสอบพบสิงM ทีเM ป็ นอันตรายต้องทําการปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทาง
บริษทั เซฟสิริ (ประเทศไทย) จํากัด ขอให้ทา่ นพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพือM ให้เกิดความปลอดภัย
ในโรงงานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

Project Engineer

หมายเหตุ :

ควรจัดให้มีการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
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สารบัญ

ข้อมูลการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบระบบ
1. ระบบไฟฟ้ าแรงสูง (High voltage)
2. หม้อแปลง (Transformer)
3. วงจรประธาน (Main Distribution Board)
4. การเดินสายในรางเคเบิล รางเดินสายและท่อร้อยสาย
5. วงจรป้ อนและวงจรย่อย
6. อุปกรณ์ ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ มอเตอร์ อุปกรณ์
สํานักงาน ตูน้ eําดืมg
7. ห้องเก็บสารเคมี
8. ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
เอกสารแนบท้าย

Ø หนังสือรับรองการตรวจสอบไฟฟ้ าประจําปี 2563
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Ø FLIR Calibration certificate
Ø ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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SSR-E-630087

รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า

บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ข้อมูลการตรวจสอบเบือQ งต้น
ตรวจสอบเมื0อ
วันทีM 23 ธันวาคม 2563
ทีมผูต้ รวจสอบ
นาย อภิชาต ชินทะวัน วิศวกรไฟฟ้ า ภฟก.52184
นาย ยศธาดา อุชวุ ฒ
ั น์ ช่างเทคนิค
บริษทั เซฟสิริ (ประเทศไทย) จํากัด
221/3 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ตําบล ห้วยทราย อําเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18230 โทร 02-010-3522
กฎหมายและมาตรฐานที0ใช้ในการตรวจสอบ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกียM วกับระบบไฟฟ้ าในโรงงาน พ.ศ. 2550
มาตรฐานการติดตัง4 ทางไฟฟ้ าสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2556
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือM ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือM นไขการจัดทําบันทึกผล
การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้ าและบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า พ.ศ. 2558
รายการเครื0องมืออุปกรณ์ที0ใช้ในการตรวจสอบ
1.
เครือM ง Earth Resistance Tester ตัววัดค่าความต้านทานดิน
2.
กล้องอินฟาเรด เทอร์โมสแกน ตรวจเช็คอุณหภูมขิ วั 4 ต่อสาย การไหม้ของสายอุปกรณ์
ประกอบ ระบบจําหน่ายแรงสูง
3.
Clamp-On เครือM งมือตรวจวัดไฟฟ้ าวัดกระแส
4.
Digital Multi meter เครือM งมือตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า
5.
Volte alert วัดแรงดันไฟฟ้ า, การรัวไหลของกระแสไฟฟ้
M
า
6.
ไฟฉายส่องสว่าง สําหรับตรวจสอบสภาพทัวไป
M ร่องรอยผิดปกติ ในตูค้ วบคุม
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ข้อมูลทัวไป
0
ลําดับ
TR1

พิ กดั
2000 kVA
Dry Type
AREVA

ระดับแรงดัน
24000/416-240 V
3 เฟส 4 สาย

Main CB
ACB Tpye
4000 A
Schneider

I (A)
L1 = 458 A
L2 = 457 A
L3 = 465 A

TR2

2000 kVA
Dry Type
AREVA

24000/416-240 V
3 เฟส 4 สาย

ACB Tpye
4000 A
Schneider

L1 = 1078 A
L2 = 1008 A
L3 = 1079 A

TR3

2000 kVA
Dry Type
AREVA

24000/416-240 V
3 เฟส 4 สาย

ACB Tpye
4000 A
Schneider

L1 = 599 A
L2 = 592 A
L3 = 606 A

TR4

2000 kVA
Dry Type
AREVA

24000/416-240 V
3 เฟส 4 สาย

ACB Tpye
4000 A
Schneider

L1 = 1459 A
L2 = 1380 A
L3 = 1391 A

TR5

2000 kVA
Dry Type
AREVA

24000/416-240 V
3 เฟส 4 สาย

ACB Tpye
4000 A
Schneider

L1 = 791 A
L2 = 674 A
L3 = 663 A

PF
0.94

ขนาดสายไฟ
Busduct 4000 A
G-240 sq.mm.

1.00

Busduct 4000 A
G-240 sq.mm.

1.00

Busduct 4000 A
G-240 sq.mm.

0.95

Busduct 4000 A
G-240 sq.mm.

0.93

Busduct 4000 A
G-240 sq.mm.

สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
ลําดับ
1

ภาพปัญหาที/พบ
ตู้เมนสวิ ตช์ MDB

ผลกระทบ
ปัญหา ตรวจพบชุด Lamp แสดงสถานะระบบ
ไฟฟ้ าหน้าตูเ้ มนสวิตช์ MDB ชํารุด ดังนีf
- MDB1 ชํารุดเฟส S, T
- MDB2 ชํารุดเฟส T
- MDB3 ชํารุดเฟส T
- MDB4 ชํารุดเฟส R, T
ผลกระทบ ทําให้ไม่สามารถทราบสถานะของระบบ
ไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้อง
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ และ
สว่างมองเห็นได้ชดั เจน
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ลําดับ

ภาพปัญหาที/พบ
ตู้เมนสวิ ตช์ MDB

2

ตู้เมนสวิ ตช์ MDB

ผลกระทบ

ปัญหา ตรวจสอบไม่พบป้ ายแสดงขันf ตอนการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากไฟฟ้ า ติดแสดงบริเวณ
หน้าตูเ้ มนสวิตช์ MDB
ผลกระทบ เมือ~ เกิดเหตุฉุกเฉินขึนf ผูพ้ บเห็นไม่
ทราบวิธปี ฏิบตั ิ ทําให้ผทู้ เ~ี ข้าช่วยเหลือกลายเป็ น
ผูป้ ระสบภัยเพิม~ และไม่สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อันตรายจากไฟฟ้ าได้ทนั เวลา
แนวทางแก้ไข ติดตังf ป้ ายแสดงขันf ตอนการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้ า โดยการทํา
CPR ทีบ~ ริเวณใกล้เคียง และมองเห็นได้ชดั เจน

ตัวอย่าง
3

ตู้แผงวงจรย่อย

ปัญหา ตรวจสอบพบตูแ้ ผงวงจรย่อย DBFL(Food
Loft) ภายในตูส้ กปรกเนื~องจากฝุ่ นหยากไย่
ผลกระทบ อาจทําให้เกิดอันตรายจากการจุดติดไฟ
หากเกิดประกายไฟ หรืออุปกรณ์ชาํ รุดจากฝุ่ นผง
นําไปสูก่ ารเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
แนวทางแก้ไข ต้องทําความสะอาดเป็ นประจํา
หรือควรทําแผนการ PM อย่างน้อยปี ละ 1 ครังf
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ลําดับ
4

ภาพปัญหาที/พบ
บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า

ผลกระทบ
ปัญหา ตรวจพบบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าทีพ~ นักงานใช้งานมี
ไฟฟ้ ารัว~ ดังนีf
- พัดลมตังf พืนf ในห้อง Generator
- Air Compressor หน้าห้องแผนกซ่อมบํารุง
- ตูก้ ดนํfาหยอดเหรียญในห้องพักคนขับรถ และ
บริเวณหน้าห้อง
- ตูแ้ ช่ไอศกรีม ในห้องอาหารพนักงาน
- ไมโครเวฟ ในห้องอาหารพนักงาน
ผลกระทบ อาจจะทําให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้ าดูด
เมือ~ ผูส้ มั ผัสมีสภาพเป็ นตัวนําไฟฟ้ า เช่น ไม่สวม
รองเท้า พืนf เปี ยกนํfา และการรัวไหลมี
~
ปริมาณมาก
แนวทางแก้ไข ติดตังf สายดินให้ถกู ต้องตาม
มาตรฐานการติดตังf สายดินและครบถ้วน
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ลําดับ

ภาพปัญหาที/พบ
บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า

5

ตรวจสอบเต้ารับในอาคาร

ผลกระทบ

ปัญหา ตรวจสอบพบปั ญหาของเต้ารับและสวิตช์
ไฟฟ้ า หลายจุดชํารุดและไม่มฝี าครอบ
ผลกระทบ ถ้าผูใ้ ช้งานไม่ระมัดระวังในการใช้งาน
จะทําให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้ าดูดและเสียชีวติ ได้
แนวทางแก้ไข ยกเลิกใช้งานและดําเนินการติดตังf
ตังf ใหม่ให้ถกู ต้อง และมีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
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ลําดับ
6

ภาพปัญหาที/พบ
ระบบสายดิ นเต้ารับในอาคาร

ผลกระทบ
ปัญหา ตรวจสอบพบเต้ารับอาคาร ไม่มกี ารต่อสาย
ดินให้เรียบร้อย ในแต่ละจุด ดังนีf
- เต้ารับภายในห้องชาร์ปไฟฟ้ า ชันf 1
- เต้ารับ ภายในห้องอาหารพนักงาน
ผลกระทบ อาจจะทําให้กรณีทม~ี กี ระแสไฟฟ้ ารัวไหล
~
ของอุปกรณ์ ไม่สามารถลงดินตามระบบได้
พนักงานอาจจะได้รบั อันตรายจากการโดนไฟดูด
แนวทางแก้ไข ติดตังf สายดินเต้ารับให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน โดยทําการเดินสายดินจากตูไ้ ฟฟ้ ามายัง
เต้ารับในอาคารให้เรียบร้อย

7

ข้อเสนอแนะ
ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย ฯลฯ พ.ศ. 2558
นายจ้างต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมให้ลกู จ้างซึง~ ปฏิบตั งิ านเกีย~ วกับไฟฟ้ ามีความรูค้ วามเข้าใจและทักษะทีจ~ าํ เป็ นใน
การทํางานอย่างปลอดภัย
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รายละเอียดการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า

ระบบไฟฟ้ าทีท~ าํ การตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าแรงสูง บริษทั มีการซือf ไฟฟ้ า ในระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ ระบบ 3 เฟส “ สาย โดย
มีการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ า มาจ่ายให้กบั หม้อแปลง โดยผูต้ รวจสอบได้ตรวจสอบตามรายละเอียดดังในรูปที~ 1 และตารางที~ 1

เครือ~ งปลดวงจรต้นทาง RMU

ลักษณะการติดตังf

ตรวจสอบมิเตอร์วดั หน่วยไฟฟ้ า

ตรวจสอบและบันทึกผล

ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

ตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิง
รูปที/ 1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าแรงสูง
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ตารางที/ 1 รายละเอียดการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าแรงสูง
ลําดับ

รายการตรวจสอบ

ปกติ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

ระบบแรงตํา/ สายอากาศ
สภาพเสาไฟฟ้ า
การประกอบอุปกรณ์หวั เสา
การประกอบชุดยึดโยง
สภาพสาย การจับยึด ความตึง ระยะหย่อนยาน
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและปลดอุปกรณ์แรงสูง
ระยะห่างของสายกับอาคาร สิง~ ก่อสร้าง ต้นไม้
สภาพการติดตังf และกับดักล่อฟ้ า
สภาพของจุดต่อสาย
สภาพการต่อลงดินและอุปกรณ์การเดินสาย
ค่าความต้านทานการต่อลงดินแรงสูง
การเดินสายผ่านรางเคเบิล
การตรวจสอบอุณหภูมจิ ดุ ต่อสาย CT, PT

P
P
P
P
P
P

ควร
ปรับปรุง

ต้อง
แก้ไข

หมายเหตุ
(คําแนะนํา)

2. การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าแรงสูงภายนอกอาคา รจะมีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้ าระบบไฟฟ้ าแรงสูง
เข้าสู่ภายในอาคาร โดยจะทําการลดระดับแรงดันไฟฟ้ า จํานวน 5 ลูก TR1, TR2, TR3, TR4 และ TR5 ขนาด 2,000 kVA
ขนาดรวม 10,000 kVA D/U 3 เฟส 4 สาย พิกดั แรงดัน 24000/416-240 V รายละเอียดการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าแสดง
ดังรูปที~ 2 และดังตารางที~ 2

การตรวจสอบหม้อแปลง TR1 ขนาด 2000 kVA

Safesiri (Thailand) Co., Ltd. www.safesiri.com

ตรวจสอบลักษณะการติดตังf ภายใน
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จุดต่อสายฝั ง~ แรงสูง

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ตรวจสอบค่าความต้านทานลงดิน

ค่าความต้านทานลงดิน 0.12 โอห์ม

การตรวจสอบหม้อแปลง TR2 ขนาด 2000 kVA

ตรวจสอบลักษณะการติดตังf ภายใน

พัดลมระบายความร้อน

จุดต่อสายฝั ง~ แรงสูง
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ตรวจสอบอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ตรวจสอบค่าความต้านทานลงดิน

ค่าความต้านทานลงดิน 0.20 โอห์ม

การตรวจสอบหม้อแปลง TR3 ขนาด 2000 kVA

ตรวจสอบลักษณะการติดตังf ภายใน

ตรวจสอบสายกราวด์ฝากฝาตู้

จุดต่อสายฝั ง~ แรงสูง
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ตรวจสอบอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

การตรวจสอบหม้อแปลง TR4 ขนาด 2000 kVA

ระบบแสดงผลค่าอุณหภูมหิ ม้อแปลง

ตรวจสอบลักษณะการติดตังf ภายใน

จุดต่อสายฝั ง~ แรงสูง

ตรวจสอบค่าความต้านทานลงดิน

ค่าความต้านทานลงดิน 0.23 โอห์ม
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ตรวจสอบอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

การตรวจสอบหม้อแปลง TR5 ขนาด 2000 kVA

ระบบแสดงผลค่าอุณหภูมหิ ม้อแปลง

ตรวจสอบลักษณะการติดตังf ภายใน

จุดต่อสายฝั ง~ แรงสูง

ตรวจสอบสายกราวด์ฝากฝาตู้

Lightning Arrester
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ตรวจสอบอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ตรวจสอบค่าความต้านทานลงดิน

ค่าความต้านทานลงดิน 0.82 โอห์ม

รูปที/ 2.1 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ า
ตารางที/ 2.1 รายละเอียดการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ า (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5)
ควร
ต้อง
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ปกติ
คําแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข
1
ตรวจสอบสภาพทัวไป
/
ควรทําการบํารุงรักษา
1.1 หม้อแปลงลูกที~ 1 ขนาด 2000 kVA
Preventive Maintenance
แรงดัน 24000/416-240 Vชนิด [ / ] Dry Type
P
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง8
หม้อแปลงลูกที~ 2 ขนาด 2000 kVA
P
แรงดัน 24000/416-240 Vชนิด [ / ] Dry Type
หม้อแปลงลูกที~ 3 ขนาด 2000 kVA
แรงดัน 24000/416-240 Vชนิด [ / ] Dry Type
P
หม้อแปลงลูกที~ 4 ขนาด 2000 kVA
P
แรงดัน 24000/416-240 Vชนิด [ / ] Dry Type
หม้อแปลงลูกที~ 5 ขนาด 2000 kVA
แรงดัน 24000/416-240 Vชนิด [ / ] Dry Type
P
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

การติดตังf แบบห้องหม้อแปลง
เครือ~ งป้ องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
การต่อสายแรงตํ~าออกจากหม้อแปลง
การติดตังf ล่อฟ้ าแรงสูง (Lightning Arrest)
การติดตังf ดรอฟเอาท์ฟิวส์คตั เอาท์

Safesiri (Thailand) Co., Ltd. www.safesiri.com
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ลําดับ

รายการตรวจสอบ

ปกติ

1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

การติดตังf สวิตช์แรงตํ~าหรือเบรกเกอร์
การประกอบสายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้ าแรงสูง
อุณหภูมขิ วั f ต่อสาย
การตรวจลานหม้อแปลง
ตรวจสถานทีต~ งั f ลานหม้อแปลง
ตรวจระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรัวf
ตรวจความสูงและสภาพรัวf
ตรวจการต่อลงดินส่วนทีเ~ ป็ นโลหะและเปิ ดโล่ง
วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน
ตรวจพืนf ลานหม้อแปลงต้องมีหนิ เบอร์สอง
ตรวจป้ ายเตือน
ตรวจการป้ องกันการสัมผัสส่วนทีม~ ไี ฟฟ้ า
การตรวจนัง/ ร้านหม้อแปลง
ตรวจสภาพ และความแข็งแรงของเสา
วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน
ตรวจการป้ องกันการสัมผัสส่วนทีม~ ไี ฟฟ้ า
การตรวจสอบหม้อแปลง
ตรวจสภาพตัวถัง
ตรวจการต่อลงดินของส่วนทีเ~ ป็ นโลหะเปิ ดโล่ง
วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน
ตรวจสารดูดความชืนf
ตรวจวัดความร้อนจุดต่อสาย
ตรวจสภาพบุชชิง~ แรงสูงและแรงตํ~า
ตรวจกับดักฟ้ าผ่า (ล่อฟ้ า)
ตรวจป้ ายเตือน
ตรวจระดับนํfามันหม้อแปลงและวัดความเป็ นฉนวนของ
นํfามันหม้อแปลง
ตรวจการป้ องกันการสัมผัสส่วนทีม~ ไี ฟฟ้ า

P
P
P

4.10

Safesiri (Thailand) Co., Ltd. www.safesiri.com

ควร
ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข

P
P
P
P
P
P
P
P
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คําแนะนํา

2.1 Generator
เครือ~ งกําเนิดไฟฟ้ า (Generator) คืออุปกรณ์ทแ~ี ปลงพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ซึง~ ติดตังf ไว้ภายในห้อง เพือ~
สํารองไฟในกรณีทเ~ี กิดเหตุไฟดับ หรือหน่วยงานการไฟฟ้ าประจําท้องถิน~ ไม่สามารถส่งจ่ายกระแสไฟฟ้ ามายังบริษทั ได้
รายละเอียดการตรวจสอบ ดังแสดงในรูปที~ 2.1.1

ลักษณะการติดตังf ตู้ ATS

ตรวจสอบ Generator

ตรวจสอบชุดปรับตังf การทํางาน

ตรวจสอบระดับนํfามันเชือf เพลิง

ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี~

ตรวจสอบนํfามันเครือ~ ง

รูปที/ 2.1.1 การตรวจสอบเครื/องกําเนิ ดไฟฟ้ า
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3. การตรวจสอบวงจรประธาน (Main Circuit)
วงจรประธานหรือวงจรเมนระบบไฟฟ้ า ประกอบด้วยตูเ้ มนไฟฟ้ า (Main Distribution Board) ซึง~ ติดตังf ไว้ในบริเวณ
โรงงานโดยมีการติดตังf เมนเซอร์กติ เบรกเกอร์ ระบบควบคุมตัวประกอบกําลัง และตัวเก็บประจุ ระบบแสดงผล และการต่อลง
ดิน รายละเอียดการตรวจสอบ ดังแสดงในรูปที~ 3 และตารางที~ 3

ลักษณะการติดตังf ตู้ MDB1

จอแสดงผลหน้าตู้

ตรวจสอบเมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบเบรกเกอร์ยอ่ ย

ตรวจสอบวงจร Capacitor Bank

ตรวจสอบค่า Power Factor
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ตรวจวัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน

ค่าการต้านทานลงดิน 0.25 โอห์ม

ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ลักษณะการติดตังf ตู้ MDB2

จอแสดงผลหน้าตู้

ตรวจสอบเมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบเบรกเกอร์ยอ่ ย
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ตรวจสอบค่าความเข้มของแสงบริเวณหน้าตู้

ค่าความเข้มของแสงทีว~ ดั ได้ 203.4 Lux

ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ลักษณะการติดตังf ตู้ MDB3

จอแสดงผลหน้าตู้

ตรวจสอบเมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบสายกราวด์ฝากฝาตู้
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ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ลักษณะการติดตังf ตู้ MDB4

ตรวจสอบเมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบรสายกราวด์ฝากฝาตู้

ลักษณะการเดินสายไฟแรงดันตํ~า
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ตรวจเมนเซอร์กติ เบรกเกอร์ยอ่ ย

ตรวจสอบวงจร Capacitor Bank
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ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ลักษณะการติดตังf ตู้ MDB5

จอแสดงผลหน้าตู้

ตรวจสอบเมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบเบรกเกอร์ยอ่ ย

ตรวจสอบค่าความเข้มของแสงบริเวณหน้าตู้

ค่าความเข้มของแสงทีว~ ดั ได้ 312.0 Lux
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ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

แบบแผนผังไฟฟ้ า(Single Line Diagram)

ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

ถังดับเพลิง
รูปที/ 3. การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าวงจรประธาน MDB
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ตารางที/ 3 รายละเอียดการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าวงจรประธาน (MDB1, MDB2, MDB3, MDB4, MDB5)
ควร
ต้อง
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ปกติ
คําแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข
ควรทําการบํารุงรักษา
1 เมนเซอร์กติ เบรกเกอร์ (Main Circuit Breaker)
P

Preventive Maintenance

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สายเข้าเมนสวิตซ์ แต่ละชุด สําหรับ MDB
คุณภาพไฟฟ้ าขณะตรวจสอบ
ตรวจการติดตังf กระแสรัวลงดิ
~ น
ตรวจสภาพเครือ~ งห่อหุม้ เมนสวิตซ์
ตรวจขนาดสายต่อหลักดิน
ตรวจสภาพสายดิน
ตรวจการต่อฝากทีเ~ มนสวิตซ์
ตรวจขนาดสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ า (วงจรสายป้ อน)
วัดความต้านทานการต่อลงดิน
วัดความต้านทานฉนวนสายไม่น้อยกว่า 0.5 เม็กโอห์ม
สภาพจุดต่อของสาย
ทีว~ า่ งเพือ~ การปฏิบตั งิ านทีจ~ ดุ ติดตังf ตูเ้ มนสวิตซ์
ป้ ายชือ~ และแผนภาพเส้นเดียว (Single-Line diagram)
ของเมนสวิตซ์
ตรวจการป้ องกันการสัมผัสส่วนทีม~ ไี ฟฟ้ า
ตรวจวัดความร้อนจุดต่อสายสายและบัสบาร์
อุณหภูมขิ องอุปกรณ์
[ ] ไม่ปกติ
ชุดควบคุมตัวเก็บประจุ
วงจรเซอร์กติ เบรกเกอร์ตวั เก็บประจุ
สภาพตัวเก็บประจุ
ค่าตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉิน-อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
ถังดับเพลิง
อืน~ ๆ
- ชุด Lamp แสดงสถานะระบบไฟฟ้ าหน้าตู้ ชํารุด
- ไม่พบป้ ายแสดงขันf ตอนการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เกีย~ วกับไฟฟ้ า
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P
P

- แก้ไขให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะทีH 1
- จัดทําป้ ายทีเH ป็ นมารฐาน
และติดแสดงภายในห้อง
MDB ให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ตัวอย่างตามข้อเสนอ
แนะทีH 2

4. การตรวจสอบการเดิ นสายระบบไฟฟ้ า การตรวจสอบการเดินสายของระบบไฟฟ้ า การเดินสายไฟฟ้ าจากหม้อ
แปลงมายังห้องเมนระบบไฟฟ้ า และการเดินสายจากวงจรเมนไฟฟ้ าไปยังวงจรป้ อนและวงจรย่อย เพื~อจ่ายพลังงานไฟฟ้ า
ให้กบั อุปกรณ์ สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การจ่ายพลังงานไฟฟ้ าผ่านบัสเวย์ (Busway) การเดินสายแรงตํ~าระบบสายอากาศ
(Overhead) การเดินสายแรงตํ~าใต้ดนิ (Underground) การเดินสายแรงตํ~าผ่านรางเคเบิล (cable) การเดินสายในกล่องเดินสาย
(wire way) การเดินสายท่อร้อยสาย (Conduit) การเดินลอยและเดินตามผนัง เป็ นต้น ซึง~ ผูต้ รวจสอบได้ทําการตรวจสอบการ
เดินสายและการติดตังf รายละเอียดการตรวจสอบ แสดงในรูปที~ 4 และตารางที~ 4

ลักษณะการเดินสายแรงตํ~าผ่านรางเคเบิล (cable)

ลักษณะการเดินสายรางเคเบิล (Wire Way)

ลักษณะการเดินสายท่อร้อยสาย (conduit)

ลักษณะการเดิน Busduct

รูปที/ 4 การตรวจสอบการเดิ นสายระบบไฟฟ้ า
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ตารางที/ 4 รายละเอียดการตรวจสอบการเดิ นสาย
ลําดับ

รายการตรวจสอบ

1
1.1

ตรวจสอบการเดิ นสายและจุดต่อตามมาตรฐาน
ตรวจสภาพสายทีเ~ ดินผ่านช่องหรือรู

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ตรวจการป้ องกันความร้อนจากกระแสเหนี~ยวนํา
ตรวจการต่อลงดินของช่องเดินสายโลหะ
ตรวจกระแสในสายแต่ละเส้นในกรณีเดินสายควบ
การตรวจสายแรงตํา/ ระบบสายอากาศ
ตรวจสภาพเสา
ตรวจสภาพอุปกรณ์ประกอบเสา
ตรวจชุดยึดโยง
ตรวจสภาพสาย การจับยึด ความตึง
ตรวจระยะห่างระหว่างสายกับอาคาร สิง~ ก่อสร้างหรือ
ต้นไม้
ตรวจขนาดสายไฟฟ้ า (สายเฟสและนิวทรัล)
ตรวจจุดต่อสาย
การตรวจการเดิ นสายในรางเคเบิล
ตรวจสภาพรางเคเบิลและการจับยึด
ตรวจการจัดกลุม่ ของสายไฟฟ้ า
ตรวจขนาดสายไฟฟ้ า (สายเฟสและสายนิวทรัล)
ตรวจสภาพสายไฟฟ้ า
ตรวจจุดต่อสาย
ตรวจความต่อเนื~องของการต่อลงดิน
การตรวจการเดิ นสายในรางเดิ นสาย
ตรวจสภาพรางเดินสายและการจับยึด
ตรวจจุดต่อรางเดินสายและการปิ ดฝาราง
ตรวจสภาพสายไฟฟ้ า
ตรวจขนาดสายไฟฟ้ า (สายเฟสและนิวทรัล)
ตรวจจํานวนสายไฟในรางเดินสาย
ตรวจจุดต่อสายในราง
ตรวจการต่อลงดินของรางเดินสาย
การตรวจการเดิ นสายร้อยท่อ
ตรวจสภาพท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย และการจับยึด
ตรวจสภาพสายไฟฟ้ า
ตรวจขนาดสายไฟฟ้ า (สายเฟสและสายนิวทรัล)
ตรวจจุดต่อสาย
ตรวจการต่อลงดินของท่อร้อยสาย

2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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ต้อง
แก้ไข

คําแนะนํา

5. วงจรป้ อนและวงจรย่อย ในส่วนของการตรวจสอบวงจรป้ อนและวงจรย่อย ซึ~งทําหน้าส่งผ่านกําลังไฟฟ้ าจาก
วงจรเมนไปจ่ายให้กบั ระบบทีใ~ ช้พลังงานไฟฟ้ า เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับ ระบบปรับอากาศ มอเตอร์ไฟฟ้ าสําหรับการ
ผลิต เป็ นต้น จากการตรวจสอบวงจรป้ อนและวงจรย่อยทังf หมดของโรงงาน พบว่าการเดินสายและติดตังf บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า จาก
วงจรเมนไปยังวงจรป้ อนและวงจรย่อยเป็ นไปตามมาตรฐาน และอุณหภูมจิ ุดต่ออยู่ในเกณฑ์ปกติ รายละเอียดการตรวจสอบ
แสดงในรูปที~ 5.1-5.3 และตารางที~ 5

ลักษณะการติดตังf ตูย้ อ่ ย DB1B

ตรวจสอบจุดต่ออุปกรณ์ภายในตู้

เมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบเบรกเกอร์ยอ่ ย

ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

รูปที/ 5.1 การตรวจสอบระบบวงจรป้ อนและวงจรย่อย DB1B
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ลักษณะการติดตังf ตูย้ อ่ ย DBFL(Food Loft)

ระบบแสดงผลหน้าตู้

เมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบเบรกเกอร์ยอ่ ย

ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

รูปที/ 5.2 การตรวจสอบระบบวงจรป้ อนและวงจรย่อย DBFL
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ลักษณะการติดตังf ตูย้ อ่ ย PP3B/M2, LP3B/M2

ตรวจสอบจุดต่ออุปกรณ์ภายในตู้

เมนเซอร์กติ เบรกเกอร์

ตรวจสอบเบรกเกอร์ยอ่ ย

ตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

ภาพแสดงอุณหภูมดิ ว้ ยกล้องอินฟาเรด

รูปที/ 5.3 การตรวจสอบระบบวงจรป้ อนและวงจรย่อย PP3B/M2, LP3B/M2
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ตารางที/ 5.1 รายละเอียดการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าวงจรป้ อนและวงจรย่อย
ควร
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ปกติ
ปรับปรุง
1.1 การติดตังf เซอร์กติ เบรกเกอร์ (Circuit breaker)
P
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

การเดินสาย รางเดินสาย (Wire Way) ท่อร้อยสาย
(conduit)
สภาพสายไฟ
ขนาดสายไฟ ตามขนาดเครือ~ งป้ องกัน
ตรวจจุดต่อสาย
ตรวจสภาพเครือ~ งห่อหุม้

P

ตรวจทีว~ า่ งเพือ~ ปฏิบตั งิ าน
ตรวจระบบการต่อลงดิน (วิธกี ารและขนาดสาย)
ตรวจการต่อฝากทีแ~ ผงย่อย
ตรวจการป้ องกันการสัมผัสส่วนทีม~ ไี ฟฟ้ า
วัดความต้านทานฉนวนสายไม่น้อยกว่า 0.5 MW
สายดินของบริภณ
ั ฑ์ (Equipment Grounding
conductor)
ป้ ายชือ~ และแผนภาพเส้นเดียว (Single - Line diagram)
ของสายป้ อน
อุณหภูมขิ องอุปกรณ์
[ P ] ปกติ
[ ] ไม่ปกติ
อืน~ ๆ

P
P
P
P
P
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ต้อง
แก้ไข

คําแนะนํา

P
P
P
P

P
P
-
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- พบว่าภายในตูย้ อ่ ย
DBFL มีความสกปรก
เนืHองจากฝุ่ นหยากไย่ ควร
มีการดูแลทําความสะอาด
ตามข้อเสนอแนะทีH 3

6. การตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่าง ๆ ในส่วนนีfจะแสดงรายละเอียดการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง อุปกรณ์
ไฟฟ้ าในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบปรับอากาศ มอเตอร์และอุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์สาํ นักงาน ตูน้ fําดื~ม เป็ นต้น โดยตรวจสอบ
การติดตังf การเดินสายมายังอุปกรณ์ การต่อลงดิน เป็ นต้น ในส่วนของห้องเก็บสารเคมีและวัตถุไวไฟ ก็ได้มกี ารตรวจสอบการ
ติดตังf อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้เป็ นชนิดทีไ~ ม่ก่อให้เกิดประกายไฟ อันเป็ นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ รายละเอียดการตรวจสอบแสดงได้
ดังรูปที~ 6 และตารางที~ 6

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารัวของตู
~
ก้ ดนํfาดืม~

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารัวของพั
~
ดลมตังf พืนf

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารัวของคอมเพรสเซอร์
~

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารัวของตู
~
ก้ ดนํfาอัตโนมัติ

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารัวของตู
~
แ้ ช่ไอศกรีม

ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าของเต้ารับอาคาร

รูปที/ 6 การตรวจสอบการเดิ นสายและติ ดตังs อุปกรณ์ไฟฟ้ า
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ตารางที/ 6 รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ลําดับ

รายการตรวจสอบ

ปกติ

1
1.1
1.2
1.3

เต้ารับและสวิ ตช์ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ตรวจวัดไฟรัว~
ตรวจสภาพดวงโคมและสายไฟฟ้ า
ตรวจเต้ารับ

P
P

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4

ตรวจการต่อลงดิน
ตรวจการป้ องกันการสัมผัสส่วนทีม~ ไี ฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ
ตรวจสภาพการติดตังf
ตรวจอุปกรณ์ตดั วงจร
ตรวจการเดินสาย
ตรวจการต่อลงดิน

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

มอเตอร์และวงจรมอเตอร์
ตรวจสภาพมอเตอร์และขัวf ต่อสาย
ตรวจวัดไฟรัว~
ตรวจการป้ องกันนํfาและฝน
ตรวจอุณหภูมมิ อเตอร์ และการระบายอากาศ
ตรวจขนาดและสภาพสายวงจรมอเตอร์
ตรวจขนาดและสภาพสายป้ อนวงจรมอเตอร์
ตรวจพิกดั เครือ~ งป้ องกันกระแสลัดวงจรสายป้ อน
ตรวจการติดตังf และปรับตังf เครือ~ งป้ องกันโหลดเกิน
ตรวจกระแสมอเตอร์
ตรวจการต่อลงดิน
ตรวจการป้ องกันการสัมผัสส่วนทีม~ ไี ฟฟ้ า

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

อุปกรณ์สาํ นักงาน
ตรวจสภาพการติดตังf
ตรวจอุปกรณ์ตดั วงจร
ตรวจสอบไฟฟ้ ารัวและการต่
~
อลงดิน
ตู้นํsาดื/มและตู้ขายเครื/องดื/ม
ตรวจสภาพการติดตังf
ตรวจอุปกรณ์ตดั วงจร
ตรวจการเดินสาย
ตรวจสอบไฟฟ้ ารัวและการต่
~
อลงดิน
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ควร
ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข

P

คําแนะนํา

- ตรวจพบสวิตช์ชาํ รุดและไม่
มีฝาครอบ ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย

P
P
P
P
P
P

- พบไฟฟ้ ารัวไหลที
H
โH ครง

P

- พบไฟฟ้ ารัวไหลที
H
โH ครง

อุปกรณ์ ควรติดตัง8 สายดินให้
ถูกต้องครบถ้วน

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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อุปกรณ์ ควรติดตัง8 สายดินให้
ถูกต้องครบถ้วน

7. การตรวจสอบสภาพห้องเก็บสิ นค้า วัตถุดิบ และวัตถุไวไฟ ในการตรวจสอบสภาพห้องเก็บสินค้าทีเ~ ป็ นสารไวไฟ
ได้อา้ งอิงการตรวจสอบจากคู่มอื การตรวจสอบ ติดตังf ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในพืนf ทีม~ ไี อระเหยของสารไวไฟ ซึง~ ควรใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้ าทีม~ กี ารป้ องกันการเกิดประกายไฟ (Explosion Proof) เพราะหากมีไอระเหยของสารไวไฟในสัดส่วนทีต~ ดิ ไฟได้ อาจทําให้เกิด
เพลิงไหม้ได้ นอกจากนีfโครงโลหะของถังเก็บสารเคมีหรือโครงเหล็ก รัวf เหล็กต่าง ๆ ควรมีการต่อลงดิน เพือ~ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ า
สถิต และควรติดตังf อุปกรณ์สญ
ั ญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิงในบริเวณทีม~ กี ารเก็บสารเคมีดว้ ย
ตารางที/ 7 ห้องเก็บสิ นค้าและวัตถุดิบ (ไม่มีห้องเก็บวัตถุไวไฟ)
ควร
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ปกติ
ปรับปรุง
1 สภาพการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดบิ
[ ] ไม่เป็ นวัตถุไวไฟ
[ ] เป็ นวัตถุไวไฟ
2 การติดตังf อุปกรณ์ไฟฟ้ า
[ ] ไม่ม ี
[ ] มี
3 การต่อลงดินของโครงอุปกรณ์
4 ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าห้องเก็บวัตถุไวไฟ
5 การติดตังf อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
6 การติดตังf อุปกรณ์ดบั เพลิง
-

ต้อง
แก้ไข

คําแนะนํา/ความเห็น

8. ระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่า เป็ นระบบที~ทําหน้ าที~ส่งผ่านกําลังไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ า หากมีฟ้ าผ่าเกิดขึfนที~บริเวณ
อาคาร ซึง~ จะช่วยป้ องกันอันตรายทีจ~ ะเกิดขึนf กับคน อาคาร ไม่ให้เกิดความเสียหาย เกิดเพลิงไหม้หรืออันตรายต่อชีวติ โดย
ระบบจะต้องมีการต่อลงดินและให้มคี ่าความต้านทานการต่อลงดินอยู่ในมาตรฐานไม่เกิน 5 โอห์ม จากการตรวจสอบระบบ
พบว่ามีระบบป้ องกันฟ้ าผ่าเป็ นไปตามมาตรฐาน

หลักล่อฟ้ า
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หลักล่อฟ้ า

ตัวนําล่อฟ้ าลงดิน

ตัวนําล่อฟ้ าลงดิน

ตรวจสอบค่าความต้านทานการต่อลงดิน

ค่าการต้านทานลงดิน 0.13 โอห์ม

รูปที/ 8 การตรวจสอบระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
ตารางที/ 8 ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
ลําดับ
1
2
3

รายการตรวจสอบ
หลักล่อฟ้ า
สายตัวนําต่อลงดินและความต่อเนื~อง
ความต้านทานการต่อลงดิน

ปกติ

ควร
ปรับปรุง

ต้อง
แก้ไข

P
P
P
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คําแนะนํา

สภาพระบบไฟฟ้ าโดยรวมและความคิดเห็น

สภาพระบบไฟฟ้ าของโรงงานโดยรวมมีค วามปลอดภัย และเพืMอ ให้เกิด ประสิท ธิภ าพและความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้ า ควรมีการดําเนินการ ดังนี4
1. การใช้งานระบบไฟฟ้ าควรปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืMองความปลอดภัยในการ
ทํางานเกียM วกับไฟฟ้ า
2. หมันตรวจสอบอุ
M
ปกรณ์ไฟฟ้ า สายไฟและการติดตัง4 อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง4
ระบบไฟฟ้ าสําหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2556)
3. ควรมีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้ าเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) เพือM ป้ องกันฝุ่ น สัตว์ ทีจM ะ
เป็ นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้ า
4. ควรทําการเดินสายดินทัง4 ระบบ รวมทัง4 อุปกรณ์ เครือM งใช้สาํ นักงาน เครือM งจักร ตูน้ 4ําดืMม ส่วนทีเM ป็ น
โลหะ เพือM ความปลอดภัยของพนักงาน
5. ในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีเM ป็ นโครงโลหะทีไM ม่มกี ารต่อลงดิน ควรทําการต่อลงดินให้ถูกต้องเพืMอ
ความปลอดภัย
6. ถ้ามีการเปลียM นแปลงแก้ไขระบบไฟฟ้ าภายในโรงงานควรติดต่อผูร้ บั รองหรือทางบริษทั เพืMอจะได้
เก็บเป็ นข้อมูลและให้คาํ ปรึกษา

ข้อเสนอแนะและปฏิบตั ิ ในการป้ องกันอัคคีภยั จากไฟฟ้ าในโรงงาน
1. การปฏิ บตั ิ งานเกี0ยวกับระบบไฟฟ้ า
Ø ต้องตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ า เครือM งมือเครือM งใช้ไฟฟ้ า และสายไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพทีM
สามารถใช้งานอย่างปลอดภัยเป็ นประจํา หากพบว่าชํารุด หลุดหลวม แตกร้าว ฉีกขาด หรือผุกร่อน
ให้ดาํ เนินการซ่อมแซม หรือเปลียM นใหม่ให้อยูใ่ นสภาพทีปM ลอดภัยต่อการใช้โดยทันที ดังนี4
• หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent lamp) โดยในส่วนของขาหลอดต้องยึดอย่างแน่ นหนาเพราะ
หากไม่แน่ น หลุดหลวมจะทําให้เกิดการอาร์ค (arcs) หรือสปาร์ค (sparks) ทําให้เกิดความร้อนและขา
หลอดซึงM ทําด้วยพลาสติก ทําให้สามารถติดไฟได้ หล่นตกถูกกับเชือ4 เพลิงทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และ
สตาร์ทเตอร์ต้องสามารถจุดให้หลอดทํางานทันทีและจะปล่อยแต่หากสตาร์ทเตอร์ไม่ยอมปล่อยยัง
ทํางานอยู่ต่อไป จะทําให้เกิดความร้อนสะสมเพิมM ขึน4 สามารถลุกติดไฟและหล่นมาถูกเชือ4 เพลิงทําให้
เกิดเพลิงไหม้ได้
• หลอดกลม (Incandescent lamp) หรือหลอดไส้ โดยให้กระแสไฟไหลผ่านขดลวดทีมM คี วามต้านทานสูง
ซึงM ทําให้เกิดความร้อนสูงมาก ซึงM หากสัมผัสกับสิงM ของทีตM ดิ ไฟได้นาน ๆ อาจทําให้เกิดการลุกไหม้ขน4ึ
ได้ เช่น หลอดไฟสัมผัสกระดาษ ผ้า เส้นใย หรือปุยนุ่น เป็ นต้น
• มอเตอร์ไฟฟ้ า ( Electric Motors ) ต้องตรวจสอบและทําความสะอาดไม่ให้มกี ารสะสมของฝุ่ นเป็ น
ประจํา ซึงM สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากการลัดวงจร จากการชํารุดหรือเสือM มสภาพ หรือการกระจายออกของ
สารทีเM ป็ นฉนวนเคลือบขดลวด คือ พวกวานิชทีเM ป็ นสารทนความร้อนสูงหรือจากสาเหตุเพราะฝุ่ น
ละออง และสิงM สกปรกต่าง ๆ ไปเกาะ รวมทัง4 แรงเสียดทานทีลM กู ปื นมากเกินไป ซึงM ทําให้เกิดความร้อน
สูงขึน4 ในมอเตอร์ จนทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้
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• พัดลม ต้องตรวจสอบและทําความสะอาดไม่ให้มกี ารสะสมของฝุ่ นเป็ นประจํา ซึงM สาเหตุกเ็ ช่นเดียวกับ
มอเตอร์ ทีอM าจเกิดความร้อนสูงลุกติดฝาครอบทีเM ป็ นพลาสติกและลุกลามไปยังเชือ4 เพลิงอืนM ได้
• ปลัก‹ สวิตช์ เบรกเกอร์ และคัทเอาต์ ต้องติดตัง4 ในกล่อง มีฝาครอบมิดชิด ไม่มรี อยแตกร้าว และไม่มี
รอยไหม้ การต่อสายต้องแน่นหนา
• ฟิ วส์ (Fuses) ทําด้วยตะกัวผสมดี
M
บุก มีจดุ หลอมเหลวประมาณ Œ•• องศาเซลเซียส ซึงM เมือM ฟิ วส์ขาด
ต้องรีบตรวจหาสาเหตุก่อนทีจM ะมีการต่อฟิ วส์ใหม่ และขนาดของฟิ วส์ตอ้ งเลือกให้เหมาะสมกับปริมาณ
กระแสทีใM ช้
• สายไฟ ฉนวนหุม้ สายไฟต้องมีสภาพทีไM ม่ฉีกขาดหรือชํารุด โดยเฉพาะบริเวณทีอM ยูใ่ กล้เปลวไฟ
อุณหภูมสิ งู หรือเก็บสารทีตM ดิ ไฟได้งา่ ย หรือเสียM งต่อการทําให้ฉนวนฉีกขาด ควรร้อยสายไฟไว้ในท่อ
โลหะ
Ø ต้องติดตัง4 สายดินของเครือM งจักร และตูไ้ ฟฟ้ าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการ
Ø ควรดูแลรักษาความสะอาดภายในตู้ หรือแผงควบคุมสวิตซ์ปิด-เปิ ดวงจรไฟฟ้ าให้สะอาด เป็ นระเบียบ
ไม่รกรุงรัง ปราศจากคราบนํ4ามัน ฝุ่ น หรือเส้นใยทุกชนิดทีอM าจจะเป็ นเชือ4 เพลิงได้
Ø ควรปลดสวิตซ์วงจรไฟฟ้ าออกทุกครัง4 หลังการเลิกใช้งานเป็ นเวลานาน ๆ
Ø ควรตรวจสอบการยึดแน่นของหมุดเกลียวซึงM ใช้ยดึ หรือใช้ต่อทางไฟฟ้ ากับสายไฟฟ้ าให้แน่นและมันคง
M
อย่าให้หลุดหลวม เพือM ป้ องกันการอาร์คของกระแสไฟฟ้ า และทําให้เกิดจุดสัมผัสทีมM คี วามร้อนสูง
Ø มอเตอร์ไฟฟ้ า หรืออุปกรณ์เครือM งใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด ไม่ควรใช้งานเกินกําลังงานไฟฟ้ าจากทีกM าํ หนดไว้
ซึงM จะทําให้ฉนวนและอุปกรณ์เสือM มสภาพได้เร็ว และทําให้เกิดการลัดวงจรไฟฟ้ าได้งา่ ย
Ø การใช้เครือM งมืออุปกรณ์ไฟฟ้ าทีมM กี ารเคลือM นย้ายไปมาได้ ต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้ าทีอM าจถูกกระทบกระแทก หรือถูกกดทับจากยานพาหนะ อาจทําให้เกิดไฟฟ้ า
ลัดวงจร เป็ นอันตรายแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านได้
Ø ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบสายดิน (Grounding) ทีเM ครือM งจักร และอุปกรณ์อยูเ่ สมอ เช่น เครือM งปั นM
เครือM งกวน มอเตอร์ทกุ ตัว ตลอดจนภาชนะถ่ายเทสารไวไฟ เป็ นต้น เพือM ป้ องกันการรัวไหลของ
M
กระแสไฟฟ้ าหรือประกายไฟอันเนืMองจากการเกิดไฟฟ้ าสถิตย์
Ø อุปกรณ์ไฟฟ้ า ในบริเวณทีใM ช้หรือจัดเก็บสารไวไฟ เช่น ไอระเหยของนํ4ามันเชือ4 เพลิง ทินเนอร์ หรือ
ก๊าซไวไฟ รวมทัง4 บริเวณทีมM ฝี นุ่ ละอองของเส้นใย ฝ้ าย จะต้องมีการป้ องกันมิให้ประกายไฟจากการ
อาร์ค หรือสปาร์ค ออกมาถูกกับเชือ4 เพลิงข้านอก ทําให้ลุกไหม้ขน4ึ ได้
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^. การปฏิบตั ิ งานเกี`ยวกับการเชื`อมโลหะ

•.Œ การก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซม อาคารหรือเครือM งจักร และการปฏิบตั งิ านทีมM กี ารเชืMอม
ตัด หรือเจียรชิ4นงาน หากมีการปฏิบตั ิงานทีMทําให้เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ จะต้องมีวสั ดุหรือ
อุปกรณ์ ทนไฟเพืMอควบคุมป้ องกัน ปิ ดกัน4 สะเก็ดไฟ ประกายไฟ มิให้กระเด็นไปถูกวัสดุทตMี ดิ ไฟง่าย
ซึงM จะทําให้เกิดการลุกไหม้ได้ และควรจะมีผรู้ บั ผิดชอบควบคุมการปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชดิ หรือมีระบบ
การอนุญาตให้ปฏิบตั งิ านในพืน4 ทีทM เMี สียM งต่ออัคคีภยั
•.• อุปกรณ์ การเชืMอม สายไฟ และข้อต่อทีหM ลวมหรือชํารุด ต้องทําการแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ปลอดภัยพร้อมทีจM ะใช้งานอยูเ่ สมอ
•.‘ ตรวจสอบการรัวไหลของข้
M
อต่อ และวาล์วเป็ นประจํา ถ้าพบว่ามีการไหลของแก๊สจากถัง
แก๊สให้หยุดการทํางานทีใM ช้ไฟในบริเวณนัน4 ทันที และรีบป้ องกัน และแก้ไขโดยเร็ว
•.’ การเชืMอมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟ ทีจM ะถูกลมพัดปลิวไปตกอยู่ในบริเวณทีมM สี ารไวไฟ
หรือวัตถุตดิ ไฟง่าย หรือเป็ นอันตรายต่อพนักงานข้างเคียง

a. การปฏิบตั ิ งานอื`น ๆ

‘.Œ ต้องจัดทําป้ ายห้ามสูบบุหรีใM นบริเวณ “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด” ทีMเห็นได้
ชัดเจนและควรจัดทําสถานทีสM าํ หรับสูบบุหรีพM ร้อมอุปกรณ์ดบั ไฟบุหรีโM ดยเฉพาะ ให้เพียงพอเหมาะสม
และต้องห่างจากสารไวไฟ
‘.• ห้ามทําให้เกิด ความร้อน หรือประกายไฟในบริเวณทีMม ีก ารเก็บ หรือใช้สารไวไฟโดย
เด็ดขาด
‘.‘ ควรกําจัด ตัดหรือถอนหญ้าแห้ง สิงM ทีMอาจก่อให้เกิดการติดไฟได้ในบริเวณรอบโรงงาน
เพือM ป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้จากภายนอก
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มาตรฐานการ Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้ าประจําปี
อุปกรณ์/ระบบ
มาตรฐานการตรวจเช็คและบํารุงรักษา
1. ระบบแรงสูง 1.1 เช็ดทําความสะอาดลูกถ้วยฉนวนด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ขาว
1.2 ตรวจเช็คสภาพการแตกร้าวและรอยผิดปกติต่าง ๆ ของลูกถ้วยฉนวน
1.3 ตรวจเช็คความตึงและความมันคงของสาย
M
Overhead Ground Wire
1.4 ทําความสะอาด Drop Fuse พร้อมตรวจเช็คจุดสัมผัสและขันอัดจุดต่อ
1.5 ทําความสะอาด Arresters พร้อมตรวจเช็คจุดสัมผัสและขันอัดจุดต่อทัง4 3 ตัว
1.6 ตรวจเช็คสายกราวด์และขันอัดจุดต่อทัง4 2 จุด (HV Incoming& End Pole)
1.7 ตรวจวัดค่าความต้านทานของดินของระบบกราวด์ทงั 4 2 จุด
1.8 ทําความสะอาดและตรวจเช็คสภาพหัว Termination และจุดต่อ
1.9 ทดสอบค่าความเป็ นฉนวนของ HV Overhead Cable/Under Ground 5,000V
2. หม้อแปลง
2.1 เช็ดทําความสะอาดด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ขาวทัวทั
M ง4 ตัว
2.2 ตรวจเช็คสภาพสีของสารดูดความชืน4 ซิลกิ าเจล (Conservator Tank Type)
2.3 ตรวจเช็คการรัวซึ
M มของนํ4ามันตามบุชชิงM และตามตัวถังหม้อแปลง
2.4 ตรวจเช็คค่าความเป็ นฉนวนของขดลวด (Insulation Testing 5,000V)
2.5 ตรวจเช็คค่าความเป็ นฉนวนของนํ4ามัน (Dielectric Strength Test)
2.6 ตรวจเช็คจุดต่อและ Termination Kid, Thermal& Pressure Detector
2.7 ขันอัดจุดต่อให้แน่นทัง4 ด้านแรงสูงและแรงตํMา (Connection Tightening)
2.8 ทําความสะอาดครีบระบายความร้อนและทําความสะอาดลานหม้อแปลง
3. MDB
3.1 ทําความสะอาดเช็ดและดูดฝุ่ นอุปกรณ์และภายในตูท้ งั 4 หมด
3.2 ตรวจสภาพเช็คอุปกรณ์และขันอัดจุดต่อต่าง ๆ
3.3 ตรวจวัดค่าความต้านทานของดินของระบบกราวด์ทตMี ู้ E
3.4 บํารุงรักษา Air Circuit Breaker(ACB) และทดสอบการทํางาน (Function Test)
3.5 ตรวจเช็คสภาพของ Capacitor ของ Cap. Bank
3.6 ตรวจเช็คและทําความสะอาดพัดลมระบายอากาศของตู้ MDB
3.7 ตรวจเช็คและทดสอบ Earth Leakage Relay ทีตM ู้ MDB ของ Main Feeder
3.8 ตรวจเช็ค Shun Trip หรือ UVT ของ MDB
3.9 ทดสอบค่าความเป็ นฉนวนของ Main Feeder Cable จาก MDB ไปยังตูย้ อ่ ย
3.10 ตรวจเช็คค่าความเป็ นฉนวนและขันอัด Bus Duct จาก MDB ไปยังหม้อแปลง
3.11 ตรวจเช็คสภาพและปรับศูนย์ของมิเตอร์ต่าง ๆ บนตู้ MDB

Safesiri (Thailand) Co., Ltd. www.safesiri.com

221/3 Village No.8, Hhaysai Sub-district, Nong khae District, Saraburi, 18230

อุปกรณ์/ระบบ
มาตรฐานการตรวจเช็คและบํารุงรักษา
4. DB
4.1 ทําความสะอาดเช็ด-ดูดฝุ่ น อุปกรณ์และภายใน-ภายนอกตูท้ งั 4 หมดทุกตูย้ อ่ ย
4.2 ตรวจเช็คสภาพและการคลายตัวของจุดต่อต่าง ๆ พร้อมทัง4 ขันอัด น็อตสกรู
4.3 ตรวจเช็คสภาพชํารุดเสียหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตู้ เช่น Terminal
4.4 ตรวจเช็คมาตรฐานการต่อและการคลายตัวของสายกราวด์ภายในตู้
4.5 ตรวจเช็คฟิ วส์และโชว์แล้มพ์ตอ้ งใช้งานได้
4.6 ตรวจเช็คสายไฟ Main Feeder จากตูย้ อ่ ย DB ไปยังตู้ MDB ทุก Ladder
4.7 ทดสอบการทํางานด้านแมคคานิคของ MCCB
4.8 ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศของตู้ (ถ้ามี)
4.9 ตรวจเช็คฝาปิ ดรางไฟ Wire Way บนตู้ DB และขันยึดให้แน่นมันคง
M
4.10 ตรวจสภาพตู้ เช่น ประตู ทีปM ิ ดล๊อค สนิม
4.11 แก้ไขรูต่าง ๆ ของตูท้ ฝMี นุ่ และแมลงสามารถเข้าไปได้
5. การจ่ายไฟ 5.1 ตรวจเช็คเสียงของหม้อแปลง
5.2 ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าของหม้อแปลง, MDB และ DB ขณะไร้ภาระโหลด
5.3 ตรวจวัดค่ากระแสของ Capacitor
5.4 ตรวจเช็คมิเตอร์ต่าง ๆ เช่น Volt, Amp, kWh, PF& Frequency Meter
5.5 ตรวจวัดแรงดันระหว่างนิวทรอล-กราวด์
6. ทัวไป
M
6.1 ตรวจเช็คสภาพความปลอดภัยของสายไฟบนราง Ladder
6.2 จัดทํารายงานและตรวจสอบระบบไฟฟ้ าโดยวิศวกรระดับสามัญเซ็นรับรอง
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การบํารุงรักษาหม้อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์ทมMี คี วามสําคัญ ในการนําพลังงาน ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ
ตัง4 แต่ตดิ ตัง4 จนถึงปั จจุบนั ถูกใช้ งานตลอดเวลา ซึงM อาจจะเกิดการเสือM มสภาพ และชํารุดได้ จึงจําเป็ นต้องได้รบั
การบํารุงรักษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง4 เพือM ยืดอายุการใช้งาน และคุม้ ค่า โดยมีสงิM บ่งบอกถึงความจําเป็ นทีจM ะต้อง
บํารุงรักษาดังนี4
Ø SILICA-GEL (สารดูดความชืน4 ) หากเสือM มคุณภาพจะเปลียM นจาก สีน4ําเงินเป็ นสีชมพูหรือสีดาํ ควร
เปลียM นใหม่
Ø ซีลยางชํารุดนํ4ามันไหลซึมออกมา
Ø ถังหม้อแปลงขึน4 สนิม ผุ ชํารุดอาร์คซิงM ฮอนชํารุด/บิดงอไม่ได้ระยะ (15.5 ซม.)
Ø ประเกนกรอบ/หมดสภาพหรือชํารุดนํ4ามันจะไหลซึมออกมา
Ø บุชชิงM แรงสูง - แรงตํMา บินM /แตก ชํารุด หรือมีฝนุ่ เกาะหนา อาจเป็ นตัวนําให้ไฟรัวลงดิ
M นทําให้ไฟดับได้
Ø ถังอะไหล่น4ํามันหม้อแปลงมีระดับนํ4ามันตํMาจะต้องเติมนํ4ามันเพิมM
Ø ครีบระบายความร้อนสกปรก/รัวซึ
M ม
Ø ขัว4 ต่อสายแรงสูง - แรงตํMาทีบM ุชชิงM หลวมหรือเกิดออกไซด์จะทํา ให้เกิดอาร์คชํารุด
Ø ค่าความเป็ นฉนวนของนํ4ามันตํMากว่าพิกดั จะต้องกรองหรือเปลียM นทันที
Ø ใช้งานมาแล้วเกิน 6 เดือนเป็ นต้นไป

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ผลดีของการบํารุงรักษาหม้อแปลง

สามารถรับและจ่ายไฟได้อย่างต่อเนืMอง
ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึน4 และคุม้ ค่า
เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวหม้อแปลง
ป้ องกันความเสียหายต่อกระบวนการผลิต
ป้ องกันการเสียโอกาสในการผลิต
รับทราบสภาพโหลดการใช้งานจริงของหม้อแปลง
ป้ องกันการเกิดอัคคีภยั และอุบตั เิ หตุ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมหรือซือ4 ใหม่
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เอกสารแนบท้ายประกอบรายงาน
Ø หนังสือรับรองการตรวจสอบไฟฟ้ าประจําปี 2563
- กรมอุตสาหกรรม
- สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Ø FLIR Calibration certificate
Ø ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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