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กฎข้อบงัคบัการใช้ไฟภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล ์
 

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าและการตดิตัง้ตอ้งยดึหลกัความปลอดภยัและมาตรฐานเป็นส าคญั และไดม้าตรฐาน IEC, BS,ASI, NEMA, 
DIN, VDE, UL, JIS, AS หรอืเป็นชนิดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากการไฟฟ้าฯ 

2. อุปกรณ์ประกอบการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าภายในบธู เช่น สายไฟ เตา้เสยีบ (ปลัก๊ตวัเมยี) กระจุ๊บเสยีบ (ปลัก๊ตวัผู)้ และสวติช์
ตดัตอนจะตอ้งมขีนาดเพยีงพอส าหรบัและทนต่อการใชก้ระแสไฟส าหรบัแต่ละจุดและแต่ละวงจร 

3. การตดิตัง้ดวงโคมเตา้เสยีบและเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ เกนิกว่า 10 จุดใชไ้ฟไม่เกนิ 10 แอมแปร ์ตอ้งแบ่งออกเป็นวงจรย่อย  
โดยแต่ละวงจรตอ้งมไีม่เกนิ 10 จุด เตา้เสยีบ และอุปกรณ์ทีใ่ชไ้ฟเกนิกว่า 10 แอมแปร ์จะตอ้งแยกวงจรต่างหาก 

4. การใชส้ายไฟในวงจรย่อยตอ้งมขีนาดสายไมต่ ่ากว่า 2.5 Sq.mm. 
5. การแยกสายทีต่อ้งใชค้วามยาวเกนิ 50 เมตร จะตอ้งตดิตัง้ฟิวสต์ดัตอนอตัโนมตัป้ิองกนัซึง่จะตอ้งมขีนาดไม่เกนิกระแส

สงูสดุทีย่อมใหใ้ชส้ าหรบัสายแยกนัน้ 
6. การต่อสายจะตอ้งท าโดยการบดักรรีอยต่อ หรอืต่อโดยเครื่องมอืกล เช่น ใชเ้กลยีวลวด หรอืใชค้มีบบีและพนัดว้ยฉนวน 

การต่อสายทุกจุดจะตอ้งท าการตรวจสอบโดยง่าย 
7. สายไฟทีม่ขีนาดพืน้ทีห่น้าตดัเกนิกว่า 6 Sq.mm. การเขา้สาย จะตอ้งท าโดยการใชห้สูายซึง่อาจจะเป็นแบบบดักร ี หรอื

แบบหนีบ นอกจากอุปกรณ์นัน้มทีีส่ าหรบัเขา้สายเหมาะส าหรบัทีจ่ะใชไ้วแ้ลว้ 
8. สายไฟทีต่่อจากใน Trench จะตอ้งต่อกบัหวั Power Plug และตอ้งเป็นสาย VCT หรอื สาย NYY เท่านัน้ 
9. หา้มใช ้Plug พ่วงในลกัษณะการหมุนสายไฟเกบ็ในตลบัเกบ็สาย 
10. Plug พ่วงทุกเสน้จะตอ้งมฟิีวสห์รอืสวติชต์ดัตอนอตัโนมตั ิไม่เกนิ 5 แอมแปร์ 
11. หา้มใชส้ายเปลอืยเสยีบเขา้กบัเตา้เสยีบ โดยตรง จะตอ้งมกีระจุบ๊เสยีบ (ปลัก๊ตวัผู)้ ต่อกบัสายเท่านัน้ 
12. สายไฟฟ้าทีต่ดิตัง้บนพืน้จะตอ้งท าการจบัยดึสายใหแ้ขง็แรง เรยีบรอ้ย ป้องกนัความเสยีหายทางกายภาพจากการท างาน 
13. การต่อสายไฟ จุดต่อจะตอ้งมกีารหุม้ฉนวนดว้ยวสัดุหรอือุปกรณ์ทนแรงดนัไดเ้ทยีบเท่าฉนวนสายไฟฟ้าและตอ้งไม่เป็นจุด

ทีไ่ดร้บัแรงดงึของสายไฟ 
14. จุดต่อสายชนิดหุม้ฉนวนดว้ยเทปใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด คอื จุดต่อสายไฟจะตอ้งไม่อยู่ในทีเ่ปียกชืน้และจะต้องอยู่ในที่

ตรวจสอบไดโ้ดยง่าย 
15. การเดนิสายไฟฟ้าจะตอ้งหลกีเลีย่งการเดนิสายผ่านสว่นทีแ่หลมคม หรอื ถูกเสยีดส ี รบัแรงกดต่างๆ หรอืผ่านประต ู

หน้าต่าง หากมคีวามจ าเป็น ตอ้งมคีวามป้องกนัการเสยีหายทางกายภาพทีเ่หมาะสม 
16. ขอสงวนสทิธิใ์นการงดจ่ายไฟในจุดหรอืในบธู นัน้ๆ ทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัการใชไ้ฟภายใน Royal Paragon Hall 

ตามดุลยพนิจิของเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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17. แนวทางและข้อควรปฏิบติัของผูใ้ช้งานระบบไฟฟ้า 

17.1 อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นงานนิทรรศการหรอืงานแสดงสนิคา้โดยสว่นใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชห้มุนเวยีนอยู่ตลอดเวลา 
ดงันัน้เมื่อมกีารใชง้านเสรจ็สิน้ควรมกีารบ ารุงดแูลและรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์และพรอ้มทีจ่ะใชง้านทนัท ี และหลงัจากเลกิใช้
งานแลว้หากมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแลว้พบว่าช ารุดไม่อยู่ในสภาพสมบรูณ์ใหจ้ าหน่ายออกพรอ้มท าลายทิง้ หา้มน ามาใชอ้กี
เดด็ขาด และอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการตดิตัง้จะตอ้งไดก้ารรบัรองจากมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(สมอ.) , UL, VDE, IEC เท่านัน้ อุปกรณ์ไฟฟ้าสว่นใหญ่ทีใ่ชใ้นงานนิทรรศการหรอืงานแสดงสนิคา้มดีงัต่อไปน้ี 

17.2 สายไฟฟ้า 
1. ใชเ้ฉพาะสายไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มเีครื่องหมายมอก.) เท่านัน้ 
2. สายไฟฟ้าชนิดทีใ่ชเ้ดนิภายในอาคารหา้มน าไปใชเ้ดนินอกอาคาร เพราะแสงแดดจะท าใหฉ้นวนแตกกรอบ ช ารุด สายไฟ

ชนิดทีเ่ดนินอกอาคาร มกัจะมกีารเตมิสารป้องกนัแสงแดดไวใ้นเปลอืกหรอืฉนวนของสาย สารป้องกนัแสดงแดดใสว่น
ใหญ่ทีใ่ชก้นัมากนัน้จะเป็นสดี า แต่อาจจะเป็นสดี า แต่อาจจะเป็นสอีื่นกไ็ด้ 

3. เลอืกใชช้นิดของสายไฟใหเ้หมาะสมกบัสภาพการตดิตัง้ใชง้าน เช่น สายไฟชนิดอ่อนหา้มน าไปใชเ้ดนิยดึตดิกบัผนงั
บรเิวณทีม่กีารกดทบัสาย เน่ืองจากฉนวนของสายไม่สามารถรบัแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จบัยดึสายไดเ้ดนิสายใตด้ินก็
ตอ้งใชช้นิดทีเ่ป็นสายใตด้นิ เช่น สายชนิด NYY พรอ้มทัง้มกีารเดนิรอ้ยในท่อเพื่อป้องกนัสายใตด้นิไม่ใหเ้สยีหาย เป็นตน้ 

4. ขนาดของสายไฟฟ้าตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าและปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีใ่ชง้าน และสอดคลอ้งกบัขนาดของ
ฟิวสห์รอืสวติชอ์ตัโนมตั ิ (เบรกเกอร)์ ทีใ่ช ้ ส าหรบัขนาดสายเมนและสายต่อหลกัดนินัน้กต็อ้งสอดคลอ้งกบัขนาดของเมน
สวติช ์และขนาดของเครื่องวดัฯ ดว้ย 

5. การน าสายไฟฟ้าทีผ่่านการใชง้านแลว้มาใชซ้ ้าจะตอ้งตรวจสอบวา่สายไฟทีใ่ชม้รีอยถลอกและไมค่วรมรีอยต่อเชื่อมสาย
จ านวนมากๆ ภายในเสน้เดยีวกนั 

17.3 เมนสวติช ์
 เมนสวติชใ์นทีน่ี้จะหมายถงึ เบรกเกอร ์ (Breaker) ท าหน้าทีค่วบคุมการใชไ้ฟฟ้าใหเ้กดิความปลอดภยัสามารถสบัหรอื
ปลดออกไดท้นัทเีป็นอุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกนิและลดัวงจรดว้ย 

1. ขนาดเบรกเกอรต์อ้งเลอืกขนาดใหส้ามารถตดัวงจรไฟฟ้าในขณะทีเ่กดิลดัวงจรหรอืมกีระแสไฟฟ้าเกนิก่อนทีส่ายไฟฟ้า
และอุปกรณ์อื่นๆ จะเสยีหาย 

2. ความสามารถหรอืพกิดัในการตดักระแสไฟฟ้าลดัวงจร (IC หรอื Interrupting Capacity หรอื Interrupting Rating) ของ
ฟิวสห์รอืเบรกเกอรต์อ้งสงูกว่าค่ากระแสลดัวงจรของระบบไฟฟ้าทีต่ าแหน่งตดิตัง้ ปกตจิะมหีน่วยเป็น kA หรอื กโิล
แอมแปร ์ค่าพกิดักระแสลดัวงจร (IC) น้ีจะสอดคลอ้งกบัแรงดนัไฟฟ้าทีใ่ชง้านดว้ย  เช่น พกิดั IC = 10 kA ส าหรบัแรงดนั 
120V เมื่อน าไปใชก้บัแรงดนั 240V จะมพีกิดั IC ลดลงประมาณครึง่หนึ่งเช่น เหลอื IC = 5kA เป็นตน้ 

3. เมื่อมกีารตดิตัง้สายไฟฟ้าเขา้กบัตวัเบรกเกอรก์ารเขา้สายจะตอ้งแน่นไมห่ลุดหรอืหลวม และควรใชข้ ัว้ต่อสายแบบหว่ง
เป็นตวัเชื่อมระหว่างสายไฟฟ้ากบัเบรกเกอรไ์ม่ควรต่อเชื่อมปลายสายเปลอืยเขา้กบัตวัเบรกเกอร ์
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4. การตดิตัง้ตวัเบรกเกอรใ์นกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องทีท่ าจากไม ้หรอื โลหะกไ็ดท้ัง้น้ีเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุอนัอาจ เกดิจากการ
สมัผสัหรอืการกระแทกโดยตรงกบัตวัเบรกเกอร ์

5. ควรตรวจสอบสภาพของเบรกเกอรท์ัง้ทางกายภาพและคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยการตรวจสอบควรส ารวจดวู่าสภาพ
โดยทัว่ไปนัน้ช ารุดหรอืไม่ เช่น เฟรนของเบรกเกอรแ์ตกหรอืไม ่น๊อตจบัยดึสายไฟเขา้กบัตวัเบรกเกอรส์ามารถขนัอดัแน่น
ได ้

17.4 เตา้เสยีบและเตา้รบั 
 เตา้เสยีบและเตา้รบัทีด่แีละปลอดภยัควรมลีกัษณะดงันี้ 

1. มกีารป้องกนัน้ิวมอืไมใ่หส้มัผสัขาปลัก๊ ในขณะเสยีบหรอืถอดปลัก๊ เช่น การใหเ้ตา้รบัเป็นหลุมลกึหรอืการหุม้ฉนวนทีโ่คน
ขาปลัก๊ หรอืท า  เตา้เสยีบ (ปลัก๊) ใหม้ขีนาดใหญ่เมื่อกุมมอืจบัเตา้เสยีบแลว้ไม่มโีอกาสสมัผสัขาปลัก๊สว่นทีม่ไีฟ 

2. มมีาตรฐานสากลรบัรอง และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานนัน้ ๆ เช่น UL, VDE, DIN, DEMA เป็นตน้ 
3. ขนาดของกระแสและแรงดนัไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัการใชง้านจรงิ เช่น ระบบไฟ 220 โวลต ์ หา้มน าเตา้เสยีบ-เตา้รบัส าหรบั

ระบบไฟไม่เกนิ 125 โวลต ์มาใชง้าน 
4. เสยีบแลว้แน่นคงทน ไม่หลวมงา่ยหรอื เกดิความรอ้นขณะใชง้าน เช่น ทดลองเสยีบปลัก๊แลว้ดงึออก 5-10 ครัง้ ถา้ยงัคง

ฝืดและแน่นแสดงว่าใชง้านได ้

17.5 โคมไฟ 
 ควรตรวจสภาพของโคมไฟอย่างสม ่าเสมอทัง้ก่อนตดิตัง้และหลงัจากการรือ้ถอนใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณ์พรอ้มใชง้านโดย
การตรวจสอบควรตรวจสอบทัง้ดา้นกายภาพ อาทเิช่น ฝาครอบอยู่ในสภาพแขง็แรงมตีวัลอ็กทีแ่น่นหนา และดา้นคุณภาพ อาทเิช่น 
ไม่มกีระแสไฟฟ้ารัว่ลงโคมไฟ 
การตดิตัง้งานระบบไฟฟ้า 
 การตดิตัง้งานระบบไฟฟ้างานแสดงสนิคา้ทุกครัง้จะตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัและรวดเรว็ใหท้นักบัระยะเวลาทีม่ ี ฉะนัน้
ทุกครัง้ทีม่กีารท างานจะตอ้งมกีารวางแผนงานอย่างเป็นขัน้ตอนรวมถงึอุปกรณ์ทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านและทมีช่างไฟฟ้าให้
เพยีงพอและเหมาะสมกบัปรมิาณงาน  
 การตดิตัง้งานระบบไฟฟ้า ตอ้งเป็นไปตามหลกัวศิวกรรมไฟฟ้าและขอ้ก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่น
ภูมภิาคและตอ้งด าเนินการโดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์ ความรู ้ความช านาญเท่านัน้ 
 การตดิตัง้งานระบบไฟฟ้านัน้นอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐานและเครื่องมอืทีพ่รอ้มในการตดิตัง้แลว้นัน้บุคลากรที่
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า จะตอ้งมคีวามพรอ้ม ทัง้ทางร่างกายและจติใจ  โดยจะตอ้งมคีวามรูค้วามช านาญ มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง
สมบรูณ์ และทีส่ าคญัทีส่ดุตอ้งตัง้อยู่ในความไม่ประมาท โดยเดด็ขาด เพราะความผดิพลาดแค่เลก็น้อยอาจจะเป็นเหตุใหถ้งึแกช่วีติ
ได ้ ในการปฏบิตังิานทุกครัง้ จ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนรวมทัง้การควบคุมงาน (โดยวศิวกรไฟฟ้าหรอืหวัหน้าช่างเทคนิค) ตามหลกั
วศิวกรรมไฟฟ้าและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ซึง่จะสามารถป้องกนัอุบตัเิหตุทีจ่ะเกดิขึน้จาก ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าไดเ้ป็นอย่างมาก 
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