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กฎข้อบงัคบัการใช้ไฟภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล ์
 

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

2. อปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในบธู เช่น สายไฟ เต้าเสยีบ (ปลัก๊ตวัเมีย) กระจุ๊บเสยีบ (ปลัก๊ตวัผู้ ) 
และสวิตช์ตดัตอนจะต้องมีขนาดเพียงพอส าหรับและทนตอ่การใช้กระแสไฟส าหรับแตล่ะจดุและแตล่ะวงจร 

3. การติดตัง้ดวงโคมเต้าเสยีบและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เกินกวา่ 10 จดุใช้ไฟไมเ่กิน 10 แอมแปร์ ต้องแบง่ออกเป็น
วงจรยอ่ย  โดยแตล่ะวงจรต้องมไีมเ่กิน 10 จดุ เต้าเสยีบและอปุกรณ์ที่ใช้ไฟเกินกวา่ 10 แอมแปร์ จะต้องแยก
วงจรตา่งหาก 

4. การใช้สายไฟในวงจรยอ่ยต้องมีขนาดสายไมต่ ่ากวา่ 2.5 Sq.mm. 
5. การแยกสายที่ต้องใช้ความยาวเกิน 50 เมตร จะต้องติดตัง้ฟิวส์ตดัตอนอตัโนมตัิป้องกนัซึง่จะต้องมีขนาดไมเ่กิน

กระแสสงูสดุที่ยอมให้ใช้ส าหรับสายแยกนัน้ 
6. การตอ่สายจะต้องท าโดยการบดักรีรอยตอ่ หรือตอ่โดยเคร่ืองมือกล เช่น ใช้เกลยีวลวด หรือใช้คีมบบีและพนัด้วย

ฉนวน การตอ่สายทกุจดุจะต้องท าการตรวจสอบโดยงา่ย 
7. สายไฟที่มีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัเกินกวา่ 6 Sq.mm. การเข้าสาย จะต้องท าโดยการใช้หสูายซึง่อาจจะเป็นแบบ

บดักรี หรือแบบหนีบ นอกจากอปุกรณ์นัน้มีที่ส าหรับเข้าสายเหมาะส าหรับท่ีจะใช้ไว้แล้ว 
8. สายไฟที่ตอ่จากใน Trench จะต้องตอ่กบัหวั Power Plug และต้องเป็นสาย VCT หรือ สาย NYY เทา่นัน้ 
9. ห้ามใช้ Plug พว่งในลกัษณะการหมนุสายไฟเก็บในตลบัเก็บสาย 
10. Plug พว่งทกุเส้นจะต้องมีฟิวส์หรือสวิตช์ตดัตอนอตัโนมตัิ ไมเ่กิน 5 แอมแปร์ 
11. ห้ามใช้สายเปลอืยเสยีบเข้ากบัเต้าเสยีบ โดยตรง จะต้องมกีระจุ๊บเสยีบ (ปลัก๊ตวัผู้) ตอ่กบัสายเทา่นัน้ 
12. สายไฟฟ้าที่ติดตัง้บนพืน้จะต้องท าการจบัยดึสายให้แข็งแรง เรียบร้อย ป้องกนัความเสยีหายทางกายภาพจาก

การท างาน 
13. การตอ่สายไฟ จดุตอ่จะต้องมกีารหุ้มฉนวนด้วยวสัดหุรืออปุกรณ์ทนแรงดนัได้เทียบเทา่ฉนวนสายไฟฟ้าและต้อง

ไมเ่ป็นจดุที่ได้รับแรงดงึของสายไฟ 
14. จดุตอ่สายชนิดหุ้มฉนวนด้วยเทปให้เป็นไปตามข้อก าหนด คือ จดุตอ่สายไฟจะต้องไมอ่ยูใ่นท่ีเปียกชืน้และจะต้อง

อยูใ่นท่ีตรวจสอบได้โดยง่าย 
15. การเดินสายไฟฟ้าจะต้องหลกีเลีย่งการเดินสายผ่านสว่นท่ีแหลมคม หรือ ถกูเสยีดส ี รับแรงกดตา่งๆ หรือผา่น

ประต ูหน้าตา่ง หากมีความจ าเป็น ต้องมีความป้องกนัการเสยีหายทางกายภาพที่เหมาะสม 
16. ขอสงวนสทิธ์ิในการงดจา่ยไฟในจดุหรือในบธู นัน้ๆ ที่ไมป่ฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัการใช้ไฟภายในรอยลั   พารา

กอน ฮอลล์ ตามดลุยพินจิของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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17. แนวทางและข้อควรปฏิบตัิของผู้ใช้งานระบบไฟฟ้า 
17.1 อปุกรณ์ไฟฟ้า 

 อปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานนิทรรศการหรืองานแสดงสนิค้าโดยสว่นใหญ่จะเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้หมนุเวียนอยู่
ตลอดเวลา ดงันัน้เมื่อมีการใช้งานเสร็จสิน้ควรมกีารบ ารุงดแูลและรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์และพร้อมที่จะใช้งาน
ทนัที และหลงัจากเลกิใช้งานแล้วหากมีการตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าแล้วพบวา่ช ารุดไมอ่ยูใ่นสภาพสมบรูณ์ให้จ าหนา่ย
ออกพร้อมท าลายทิง้ ห้ามน ามาใช้อีกเด็ดขาด และอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตัง้จะต้องได้การรับรองจากมาตรฐาน
ตา่ง ๆ เช่น ส านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม (สมอ.) , UL, VDE, IEC เทา่นัน้ อปุกรณ์ไฟฟ้าสว่นใหญ่ที่ใช้ในงาน
นิทรรศการหรืองานแสดงสนิค้ามดีงัตอ่ไปนี ้
17.2 สายไฟฟ้า 
1. ใช้เฉพาะสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม(มเีคร่ืองหมายมอก.) เทา่นัน้ 
2. สายไฟฟ้าชนิดทีใ่ช้เดินภายในอาคารห้ามน าไปใช้เดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะท าให้ฉนวนแตกกรอบ ช ารุด 

สายไฟชนิดที่เดินนอกอาคาร มกัจะมกีารเติมสารป้องกนัแสงแดดไว้ในเปลอืกหรือฉนวนของสาย สารป้องกนั
แสงแดดสว่นใหญ่ที่ใช้กนัมากนัน้จะเป็นสดี า แตอ่าจจะเป็นสอีื่นก็ได้ 

3. เลอืกใช้ชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกบัสภาพการตดิตัง้ใช้งาน เช่น สายไฟชนิดออ่นห้ามน าไปใช้เดินยดึตดิกบั
ผนงับริเวณที่มกีารกดทบัสาย เนื่องจากฉนวนของสายไมส่ามารถรับแรงกดกระแทกจากอปุกรณ์จบัยดึสายได้
เดินสายใต้ดินก็ต้องใช้ชนิดทีเ่ป็นสายใต้ดิน เช่น สายชนดิ NYY พร้อมทัง้มีการเดินร้อยในทอ่เพื่อป้องกนัสายใต้
ดินไมใ่ห้เสยีหาย เป็นต้น 

4. ขนาดของสายไฟฟ้าต้องเลอืกให้เหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้าทีใ่ช้งาน และสอดคล้องกบั
ขนาดของฟิวส์หรือสวิตช์อตัโนมตัิ (เบรกเกอร์) ทีใ่ช้ ส าหรับขนาดสายเมนและสายตอ่หลกัดินนัน้ก็ต้องสอดคล้อง
กบัขนาดของเมนสวิตช์ และขนาดของเคร่ืองวดัฯ ด้วย 

5. การน าสายไฟฟ้าที่ผา่นการใช้งานแล้วมาใช้ซ า้จะต้องตรวจสอบวา่สายไฟที่ใช้มีรอยถลอกและไมค่วรมีรอยตอ่
เช่ือมสายจ านวนมากๆ ภายในเส้นเดียวกนั 

17.3 เมนสวิตช์ 
 เมนสวิตช์ในท่ีนีจ้ะหมายถงึ เบรกเกอร์ (Breaker) ท าหน้าที่ควบคมุการใช้ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภยัสามารถ
สบัหรือปลดออกได้ทนัทีเป็นอปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินและลดัวงจรด้วย 
1. ขนาดเบรกเกอร์ต้องเลอืกขนาดให้สามารถตดัวงจรไฟฟ้าในขณะที่เกิดลดัวงจรหรือมีกระแสไฟฟ้าเกินก่อนที่

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

Rating) ของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ต้องสงูกวา่คา่กระแสลดัวงจรของระบบไฟฟ้าที่ต าแหนง่ตดิตัง้ ปกติจะมีหนว่ย
เป็น kA หรือ กิโลแอมแปร์ ค่าพิกดักระแสลดัวงจร (IC) นีจ้ะสอดคล้องกบัแรงดนัไฟฟ้าทีใ่ช้งานด้วย  เช่น พกิดั 
IC = 10 kA ส าหรับแรงดนั 120V เมื่อน าไปใช้กบัแรงดนั 240V จะมีพิกดั IC ลดลงประมาณคร่ึงหนึง่เช่น เหลอื 
IC = 5kA เป็นต้น 

3. เมื่อมกีารตดิตัง้สายไฟฟ้าเข้ากบัตวัเบรกเกอร์การเข้าสายจะต้องแน่นไมห่ลดุหรือหลวม และควรใช้ขัว้ตอ่สาย
แบบหว่งเป็นตวัเช่ือมระหวา่งสายไฟฟ้ากบัเบรกเกอร์ไมค่วรตอ่เช่ือมปลายสายเปลอืยเข้ากบัตวัเบรกเกอร์ 

4. การติดตัง้ตวัเบรกเกอร์ในกลอ่งไมว่า่จะเป็นกลอ่งที่ท าจากไม้ หรือ โลหะก็ได้ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัอบุตัิเหตอุนัอาจ เกิด
จากการสมัผสัหรือการกระแทกโดยตรงกบัตวัเบรกเกอร์ 
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5. ควรตรวจสอบสภาพของเบรกเกอร์ทัง้ทางกายภาพและคณุภาพอยา่งสม า่เสมอ โดยการตรวจสอบควรส ารวจดู
วา่สภาพโดยทัว่ไปนัน้ช ารุดหรือไม ่ เช่น เฟรนของเบรกเกอร์แตกหรือไม ่ น๊อตจบัยดึสายไฟเข้ากบัตวัเบรกเกอร์
สามารถขนัอดัแนน่ได้ 

17.4 เต้าเสยีบและเต้ารับ 
 เต้าเสยีบและเต้ารับท่ีดีและปลอดภยัควรมีลกัษณะดงันี ้

1. มีการป้องกนันิว้มือไมใ่ห้สมัผสัขาปลัก๊ ในขณะเสยีบหรือถอดปลัก๊ เช่น การให้เต้ารับเป็นหลมุลกึหรือการหุ้ม
ฉนวนที่โคนขาปลัก๊ หรือท า  เต้าเสยีบ (ปลัก๊) ให้มีขนาดใหญ่เมื่อกมุมือจบัเต้าเสยีบแล้วไมม่ีโอกาสสมัผัสขาปลัก๊
สว่นท่ีมีไฟ 

2. มีมาตรฐานสากลรับรอง และผา่นการทดสอบตามมาตรฐานนัน้ ๆ เช่น UL, VDE, DIN, DEMA เป็นต้น 
3. ขนาดของกระแสและแรงดนัไฟฟ้าสอดคล้องกบัการใช้งานจริง เชน่ ระบบไฟ 220 โวลต์ ห้ามน าเต้าเสยีบ-เต้ารับ

ส าหรับระบบไฟไมเ่กิน 125 โวลต์ มาใช้งาน 
4. เสยีบแล้วแนน่คงทน ไมห่ลวมงา่ยหรือ เกิดความร้อนขณะใช้งาน เช่น ทดลองเสยีบปลัก๊แล้วดงึออก 5-10 ครัง้ 

ถ้ายงัคงฝืดและแนน่แสดงวา่ใช้งานได้ 
17.5 โคมไฟ 

 ควรตรวจสภาพของโคมไฟอยา่งสม ่าเสมอทัง้ก่อนตดิตัง้และหลงัจากการรือ้ถอนให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้
งานโดยการตรวจสอบควรตรวจสอบทัง้ด้านกายภาพ อาทิเช่น ฝาครอบอยูใ่นสภาพแข็งแรงมีตวัลอ็กที่แนน่หนา และ
ด้านคณุภาพ อาทิเช่น ไมม่ีกระแสไฟฟ้าร่ัวลงโคมไฟ 
การติดตัง้งานระบบไฟฟ้า 
 การติดตัง้งานระบบไฟฟ้างานแสดงสนิค้าทกุครัง้จะต้องค านงึถงึความปลอดภยัและรวดเร็วให้ทนักบัระยะเวลาที่
มี ฉะนัน้ทกุครัง้ที่มีการท างานจะต้องมกีารวางแผนงานอยา่งเป็นขัน้ตอนรวมถึงอปุกรณ์ที่อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานและ
ทีมช่างไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสมกบัปริมาณงาน  
 การติดตัง้งานระบบไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามหลกัวศิวกรรมไฟฟ้าและข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและต้องด าเนนิการโดยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญเทา่นัน้ 
 การติดตัง้งานระบบไฟฟ้านัน้นอกจากอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและเคร่ืองมอืที่พร้อมในการตดิตัง้แล้วนัน้
บคุลากรท่ีติดตัง้ระบบไฟฟ้า จะต้องมคีวามพร้อม ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  โดยจะต้องมีความรู้ความช านาญ มี
สขุภาพร่างกายที่แขง็แรงสมบรูณ์ และที่ส าคญัที่สดุต้องตัง้อยูใ่นความไมป่ระมาท โดยเด็ดขาด เพราะความผิดพลาด
แคเ่ลก็น้อยอาจจะเป็นเหตใุห้ถึงแก่ชีวติได้ ในการปฏิบตังิานทกุครัง้ จ าเป็นต้องมีการวางแผนรวมทัง้การควบคมุงาน 
(โดยวศิวกรไฟฟ้าหรือหวัหน้าช่างเทคนิค) ตามหลกัวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อก าหนดตา่ง ๆ ซึง่จะสามารถป้องกนั
อบุตัิเหตทุี่จะเกิดขึน้จาก ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าได้เป็นอยา่งมาก 
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