
 

RPE Rules & Regulations 2019          Page 1 of 3 
 

 

 
 

กฎข้อบงัคบัการใช้ไฟภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล ์
 

1. อปุกรณ์ไฟฟ้าและการติดตัง้ต้องยึดหลกัความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นส าคญั และได้มาตรฐาน IEC, BS,ASI, 
NEMA, DIN, VDE, UL, JIS, AS หรือเป็นชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ 

2. อปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในบธู เช่น สายไฟ เต้าเสยีบ (ปลัก๊ตัวเมีย) กระจุ๊บเสยีบ (ปลัก๊ตัวผู้ ) 
และสวิตช์ตัดตอนจะต้องมีขนาดเพียงพอส าหรับและทนต่อการใช้กระแสไฟส าหรับแต่ละจดุและแต่ละวงจร 

3. การติดตัง้ดวงโคมเต้าเสยีบและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เกินกว่า 10 จดุใช้ไฟไม่เกิน 10 แอมแปร์ ต้องแบ่งออกเป็น
วงจรย่อย  โดยแต่ละวงจรต้องมีไม่เกิน 10 จดุ เต้าเสยีบและอปุกรณ์ที่ใช้ไฟเกินกว่า 10 แอมแปร์ จะต้องแยก
วงจรต่างหาก 

4. การใช้สายไฟในวงจรย่อยต้องมีขนาดสายไม่ต ่ากว่า 2.5 Sq.mm. 
5. การแยกสายที่ต้องใช้ความยาวเกิน 50 เมตร จะต้องติดตัง้ฟิวส์ตัดตอนอตัโนมัติป้องกนัซึง่จะต้องมีขนาดไม่เกิน

กระแสสงูสดุที่ยอมให้ใช้ส าหรับสายแยกนัน้ 
6. การต่อสายจะต้องท าโดยการบดักรีรอยต่อ หรือต่อโดยเคร่ืองมือกล เช่น ใช้เกลยีวลวด หรือใช้คีมบีบและพนัด้วย

ฉนวน การต่อสายทกุจดุจะต้องท าการตรวจสอบโดยง่าย 
7. สายไฟที่มีขนาดพืน้ที่หน้าตดัเกินกว่า 6 Sq.mm. การเข้าสาย จะต้องท าโดยการใช้หูสายซึง่อาจจะเป็นแบบ

บดักรี หรือแบบหนีบ นอกจากอปุกรณ์นัน้มีที่ส าหรับเข้าสายเหมาะส าหรับที่จะใช้ไว้แล้ว 
8. สายไฟที่ต่อจากใน Trench จะต้องต่อกบัหัว Power Plug และต้องเป็นสาย VCT หรือ สาย NYY เท่านัน้ 
9. ห้ามใช้ Plug พ่วงในลกัษณะการหมนุสายไฟเก็บในตลบัเก็บสาย 
10. Plug พ่วงทกุเส้นจะต้องมีฟิวส์หรือสวิตช์ตดัตอนอัตโนมติั ไม่เกิน 5 แอมแปร์ 
11. ห้ามใช้สายเปลอืยเสียบเข้ากบัเต้าเสยีบ โดยตรง จะต้องมีกระจุ๊บเสยีบ (ปลัก๊ตวัผู้ ) ต่อกบัสายเท่านัน้ 
12. สายไฟฟ้าที่ติดตัง้บนพืน้จะต้องท าการจบัยดึสายให้แข็งแรง เรียบร้อย ป้องกนัความเสียหายทางกายภาพจาก

การท างาน 
13. การต่อสายไฟ จดุต่อจะต้องมีการหุ้มฉนวนด้วยวัสดหุรืออปุกรณ์ทนแรงดนัได้เทียบเท่าฉนวนสายไฟฟ้าและต้อง

ไม่เป็นจดุที่ได้รับแรงดงึของสายไฟ 
14. จดุต่อสายชนิดหุ้มฉนวนด้วยเทปให้เป็นไปตามข้อก าหนด คือ จดุต่อสายไฟจะต้องไม่อยู่ในที่เปียกชืน้และจะต้อง

อยู่ในที่ตรวจสอบได้โดยง่าย 
15. การเดินสายไฟฟ้าจะต้องหลีกเลีย่งการเดินสายผ่านส่วนที่แหลมคม หรือ ถกูเสยีดส ี รับแรงกดต่างๆ หรือผ่าน

ประต ูหน้าต่าง หากมีความจ าเป็น ต้องมีความป้องกนัการเสียหายทางกายภาพที่เหมาะสม 
16. ขอสงวนสทิธ์ิในการงดจ่ายไฟในจดุหรือในบธู นัน้ๆ ที่ไม่ปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัการใช้ไฟภายในรอยัล   พารา

กอน ฮอลล์ ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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17. แนวทางและข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบไฟฟ้า 
17.1 อปุกรณ์ไฟฟ้า 

 อปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานนิทรรศการหรืองานแสดงสนิค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้หมนุเวียนอยู่
ตลอดเวลา ดงันัน้เมื่อมีการใช้งานเสร็จสิน้ควรมีการบ ารุงดแูลและรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งาน
ทนัที และหลงัจากเลกิใช้งานแล้วหากมีการตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าแล้วพบว่าช ารุดไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ให้จ าหน่าย
ออกพร้อมท าลายทิง้ ห้ามน ามาใช้อีกเด็ดขาด และอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตัง้จะต้องได้การรับรองจากมาตรฐาน
ต่าง ๆ เช่น ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) , UL, VDE, IEC เท่านัน้ อปุกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้ในงาน
นิทรรศการหรืองานแสดงสนิค้ามีดงัต่อไปนี  ้
17.2 สายไฟฟ้า 
1. ใช้เฉพาะสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม(มีเคร่ืองหมายมอก.) เท่านัน้ 
2. สายไฟฟ้าชนิดที่ใช้เดินภายในอาคารห้ามน าไปใช้เดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะท าให้ฉนวนแตกกรอบ ช ารุด 

สายไฟชนิดที่เดินนอกอาคาร มกัจะมีการเติมสารป้องกนัแสงแดดไว้ในเปลอืกหรือฉนวนของสาย สารป้องกนั
แสงแดดสว่นใหญ่ที่ใช้กนัมากนัน้จะเป็นสีด า แต่อาจจะเป็นสอีื่นก็ได้ 

3. เลอืกใช้ชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกบัสภาพการติดตัง้ใช้งาน เช่น สายไฟชนิดอ่อนห้ามน าไปใช้เดินยึดติดกบั
ผนงับริเวณที่มีการกดทบัสาย เนื่องจากฉนวนของสายไม่สามารถรับแรงกดกระแทกจากอปุกรณ์จบัยดึสายได้
เดินสายใต้ดินก็ต้องใช้ชนิดที่เป็นสายใต้ดิน เช่น สายชนิด NYY พร้อมทัง้มีการเดินร้อยในท่อเพื่อป้องกนัสายใต้
ดินไม่ให้เสียหาย เป็นต้น 

4. ขนาดของสายไฟฟ้าต้องเลอืกให้เหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน และสอดคล้องกบั
ขนาดของฟิวส์หรือสวิตช์อตัโนมัติ (เบรกเกอร์) ที่ใช้ ส าหรับขนาดสายเมนและสายต่อหลกัดินนัน้ก็ต้องสอดคล้อง
กบัขนาดของเมนสวิตช์ และขนาดของเคร่ืองวัดฯ ด้วย 

5. การน าสายไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานแล้วมาใช้ซ า้จะต้องตรวจสอบว่าสายไฟที่ใช้มีรอยถลอกและไม่ควรมีรอยต่อ
เชื่อมสายจ านวนมากๆ ภายในเส้นเดียวกนั 

17.3 เมนสวิตช์ 
 เมนสวิตช์ในที่นีจ้ะหมายถึง เบรกเกอร์ (Breaker) ท าหน้าที่ควบคมุการใช้ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยสามารถ
สบัหรือปลดออกได้ทนัทีเป็นอปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินและลดัวงจรด้วย 
1. ขนาดเบรกเกอร์ต้องเลอืกขนาดให้สามารถตัดวงจรไฟฟ้าในขณะที่เกิดลดัวงจรหรือมีกระแสไฟฟ้าเกินก่อนที่

สายไฟฟ้าและอปุกรณ์อื่นๆ จะเสยีหาย 
2. ความสามารถหรือพิกัดในการตัดกระแสไฟฟ้าลดัวงจร (IC หรือ Interrupting Capacity หรือ Interrupting 

Rating) ของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ต้องสงูกว่าค่ากระแสลดัวงจรของระบบไฟฟ้าที่ต าแหน่งติดตัง้ ปกติจะมีหน่วย
เป็น kA หรือ กิโลแอมแปร์ ค่าพิกัดกระแสลดัวงจร (IC) นีจ้ะสอดคล้องกบัแรงดนัไฟฟ้าที่ใช้งานด้วย  เช่น พิกดั 
IC = 10 kA ส าหรับแรงดนั 120V เมื่อน าไปใช้กบัแรงดนั 240V จะมีพิกดั IC ลดลงประมาณคร่ึงหนึง่เช่น เหลือ 
IC = 5kA เป็นต้น 

3. เมื่อมีการติดตัง้สายไฟฟ้าเข้ากบัตวัเบรกเกอร์การเข้าสายจะต้องแน่นไม่หลดุหรือหลวม และควรใช้ขัว้ต่อสาย
แบบห่วงเป็นตวัเชื่อมระหว่างสายไฟฟ้ากบัเบรกเกอร์ไม่ควรต่อเชื่อมปลายสายเปลอืยเข้ากบัตวัเบรกเกอร์ 

4. การติดตัง้ตวัเบรกเกอร์ในกลอ่งไม่ว่าจะเป็นกลอ่งที่ท าจากไม้ หรือ โลหะก็ได้ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัอบุัติเหตอุนัอาจ เกิด
จากการสมัผสัหรือการกระแทกโดยตรงกบัตวัเบรกเกอร์ 
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5. ควรตรวจสอบสภาพของเบรกเกอร์ทัง้ทางกายภาพและคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยการตรวจสอบควรส ารวจดู
ว่าสภาพโดยทัว่ไปนัน้ช ารุดหรือไม่ เช่น เฟรนของเบรกเกอร์แตกหรือไม่ น๊อตจบัยึดสายไฟเข้ากบัตวัเบรกเกอร์
สามารถขนัอัดแน่นได้ 

17.4 เต้าเสยีบและเต้ารับ 
 เต้าเสยีบและเต้ารับที่ดีและปลอดภัยควรมีลกัษณะดงันี  ้

1. มีการป้องกนันิว้มือไม่ให้สมัผสัขาปลัก๊ ในขณะเสยีบหรือถอดปลัก๊ เช่น การให้เต้ารับเป็นหลมุลกึหรือการหุ้ม
ฉนวนที่โคนขาปลัก๊ หรือท า  เต้าเสยีบ (ปลัก๊) ให้มีขนาดใหญ่เมื่อกุมมือจบัเต้าเสยีบแล้วไม่มีโอกาสสมัผัสขาปลัก๊
สว่นที่มีไฟ 

2. มีมาตรฐานสากลรับรอง และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานนัน้ ๆ เช่น UL, VDE, DIN, DEMA เป็นต้น 
3. ขนาดของกระแสและแรงดนัไฟฟ้าสอดคล้องกบัการใช้งานจริง เช่น ระบบไฟ 220 โวลต์ ห้ามน าเต้าเสียบ-เต้ารับ

ส าหรับระบบไฟไม่เกิน 125 โวลต์ มาใช้งาน 
4. เสยีบแล้วแน่นคงทน ไม่หลวมง่ายหรือ เกิดความร้อนขณะใช้งาน เช่น ทดลองเสียบปลัก๊แล้วดงึออก 5-10 ครัง้ 

ถ้ายงัคงฝืดและแน่นแสดงว่าใช้งานได้ 
17.5 โคมไฟ 

 ควรตรวจสภาพของโคมไฟอย่างสม ่าเสมอทัง้ก่อนติดตัง้และหลงัจากการรือ้ถอนให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้
งานโดยการตรวจสอบควรตรวจสอบทัง้ด้านกายภาพ อาทิเช่น ฝาครอบอยู่ในสภาพแข็งแรงมีตวัลอ็กที่แน่นหนา และ
ด้านคณุภาพ อาทิเช่น ไม่มีกระแสไฟฟ้าร่ัวลงโคมไฟ 
การติดตัง้งานระบบไฟฟ้า 
 การติดตัง้งานระบบไฟฟ้างานแสดงสนิค้าทกุครัง้จะต้องค านึงถงึความปลอดภัยและรวดเร็วให้ทนักบัระยะเวลาที่
มี ฉะนัน้ทกุครัง้ที่มีการท างานจะต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นขัน้ตอนรวมถงึอปุกรณ์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
ทีมช่างไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสมกบัปริมาณงาน  
 การติดตัง้งานระบบไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าสว่นภูมิภาคและต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญเท่านัน้ 
 การติดตัง้งานระบบไฟฟ้านัน้นอกจากอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและเคร่ืองมือที่พร้อมในการติดตัง้แล้วนัน้
บคุลากรที่ติดตัง้ระบบไฟฟ้า จะต้องมีความพร้อม ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  โดยจะต้องมีความรู้ความช านาญ มี
สขุภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และที่ส าคัญที่สดุต้องตัง้อยู่ในความไม่ประมาท โดยเด็ดขาด เพราะความผิดพลาด
แค่เลก็น้อยอาจจะเป็นเหตใุห้ถึงแก่ชีวิตได้ ในการปฏิบติังานทกุครัง้ จ าเป็นต้องมีการวางแผนรวมทัง้การควบคมุงาน 
(โดยวิศวกรไฟฟ้าหรือหวัหน้าช่างเทคนิค) ตามหลกัวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อก าหนดต่าง ๆ ซึง่จะสามารถป้องกนั
อบุติัเหตทุี่จะเกิดขึน้จาก ติดตัง้ระบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก 
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