
ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
ในสถานที่ก่อสร้าง

ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
ในสถานที่ก่อสร้างและ

หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและอันตราย





เต้าเสียบสำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ทนทานกว่าเต้าเสียบสำาหรับใช้ในท่ีอยู่อาศัย 
และเหมาะสำาหรับใช้ในสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีก่อสร้าง

อย่า 
เปล่ียนสายไฟเต้าเสียบเอง 
ให้ขอความช่วยเหลือ
จากหัวหน้าของคุณ

อย่า 
ใช้เต้าเสียบสำาหรับใช้ในท่ีอยู่อาศัยกับ
เคร่ืองมือแบบมือถือทุกชนิด 
เพราะเต้าเสียบชนิดน้ีไม่ได้ออกแบบมา
เพ่ือใช้ในสภาพแวดล้อมของสถานท่ีก่อสร้าง

ใช้เต้าเสียบสำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม และไม่ใช้
เต้าเสียบสำาหรับใช้ในท่ีอยู่อาศัยกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเคร่ืองมือแบบมือถือทุกชนิดในสถานท่ีก่อสร้าง
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ชุดแผงเต้ารับ (SOA) 
มีเต้ารับสำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ท่ีช่วยให้การต่อจากแหล่งจ่ายไฟ
ทำาได้ง่ายและปลอดภัย นอกจากน้ี
ภายในยังมีอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
ท่ีช่วยเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือแบบมือถือ
มากย่ิงข้ึน

อย่า
ใช้เต้ารับสำาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย 
ซึ่งไม่เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ก่อสร้าง

ใช้ชุดแผงเต้ารับ (Socket-Outlet Assembly (SOA)) 
สำาหรับเคร่ืองมือแบบมือถือในสถานท่ีก่อสร้าง
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RCCB มีปฏิกิริยาความไว 
30 มิลลิแอมป์

ติดต้ังเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าร่ัว(Residual Current Circuit 
Breaker (RCCB)) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 
- อย่า ถอดเคร่ืองน้ีออกจากวงจร

อย่า
ถอดเครื่องตัดวงจร  
(RCCB) ออกจากวงจร
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อย่า ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือแบบมือถือ 
เข้ากับเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าแบบเคล่ือนท่ีโดยตรง 

ให้ใช้ชุดแผงเต้ารับ (SOA)

ให้ต่อไฟ 
โดยใช้ชุดแผงเต้ารับ
(SOA)

อย่า  
ต่อไฟเข้ากับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
แบบเคลื่อนที่โดยตรง
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ต่อไฟ
อย่างปลอดภัย
จากแผงจ่ายไฟ

อย่า
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเดินสายไฟ 
ในแผงจ่ายไฟ

ติดต้ังแผงจ่ายไฟเพ่ือจุดประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ 
อย่า เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเดินสายไฟ 
- ต่อไฟอย่างปลอดภัยจากแผงจ่ายไฟ
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อย่า
ใช้หัวแปลงเต้ารับแบบหลายหัว
เพ่ือต่อไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

อย่า ใช้หัวแปลงเต้ารับแบบหลายหัวกับเคร่ืองมือแบบมือถือ 
เพราะอาจทำาให้ใช้ไฟเกินและเกิดไฟไหม้ได้

ใช้ชุดแผง 
เต้ารับ (SOA) 
ที่ถูกต้อง
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ไม่ควรนำาเต้าเสียบ 
หรือเต้ารับที่ชำารุด
เสียหายมาใช้

ใช้เต้าเสียบและอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้า
ท่ีอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้

ใช้เต้าเสียบและ
อุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้า
ที ่อยู ่ในสภาพดี
และใช้งานได้
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ควรรองรับ
และยึดสายเคเบิล
ให้ถูกต้อง

เดินสายไฟ
ภายในท่อร้อยสาย
และยึดให้ถูกต้อง

อย่า
ปล่อยให้สายเคเบิล
ยาวระเกะระกะบนพื้น

อย่า ปล่อยให้สายเคเบิลยาวระเกะระกะบนพ้ืน 
ให้แขวนสายเคเบิลด้วยตัวรองรับท่ีเหมาะสม 

เพ่ือป้องกันการชำารุดเสียหาย
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เพ่ือความปลอดภัย ควรล้อมร้ัวเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าและติดป้าย
“อันตราย” เพ่ือป้องกันการเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ห้ามเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีล้อมร้ัวไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื ่อความปลอดภัยของคุณเอง 
อย่า เข้าไปใน
พื ้นที ่ท ี ่ล ้อมรั ้ว

เพ่ือความปลอดภัยจากไฟฟ้า 
ให้ติดต้ังระบบสายดิน
สำาหรับเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าแบบเคล่ือนท่ี 
และอย่าเอาสายดินหรือข้ัวไฟฟ้า
ของสายดินออก

เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าแบบเคล่ือนท่ีและ
ระบบสายดินผ่านการทดสอบ
และได้รับการรับรองว่าสามารถใช้
โดยช่างไฟฟ้าท่ีได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานการตลาดพลังงาน
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อย่า ใช้สายเคเบิลท่ีมีฉนวนชำารุด 
และไม่มีเต้าเสียบสำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ก่อนเร่ิมทำางาน ต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า เคร่ืองมือแบบมือถือ 
สายไฟ และเต้าเสียบอยู่ใน
สภาพดีและใช้งานได้ 

อย่า
ใช้สายเคเบิลท่ีมี
ฉนวนชำารุด

10 Energy Market Authority - Smart Energy, Sustainable Future



เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าแบบเคล่ือนท่ีท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบ
สายดินท่ีถูกต้อง ไม่ควรนำามาใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟทางเลือกไม่ว่า
ภายใต้สภาพการณ์ใดๆ 

ไม่ควรใช้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 
แบบเคลื่อนที่กับเครื่องมือ
แบบมือถือใดๆ ที่มีโครงโลหะ 
เพราะจะเป็นอันตรายได้

สอบถามแหล่งจ ่ายไฟ 
ทางเล ือกกับเจ ้าหน้าท ี ่ 
ด ้านความปลอดภัยของท่าน
หร ือช ่างไฟฟ้าท ี ่ได ้ร ับอนุญาต
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โปรดรายงานอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าท้ังหมด
ในสถานท่ีก่อสร้างให้เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัย

(ของสถานท่ี) ทราบทันที

ข้อมูลติดต่อท่ีสำาคัญ
Energy Market Authority (EMA) 

Email: ema_lei@ema.gov.sg 
Tel: 6835 8000

SP Services Ltd - Customer Service 
Email: spservices@singaporepower.com.sg 

Tel: 1800 - 222 2333

SP PowerGrid Ltd 
24 Hours Electricity Service Centre 

Tel: 1800 - 778 8888

Singapore Police Force 
Tel: 999

Singapore Civil Defence Force 
Fire Engine / Ambulance 

Tel: 995

Non-Emergency Ambulance 
Tel: 1777

Fire Hazard Reporting 
Tel: 1800 - 280 0000

Ministry of Manpower - Occupational 
Safety and Health Division 

Email: mom_oshd@mom.gov.sg 
Tel: 6317 1111

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.ema.gov.sg
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