เล่ม ๑๒๔ ตอนที ๓๕ ก
1

โรงมหรสพ(มีขอ
้ กําหนดเพิม
 เติม)
ป้ายโฆษณา

ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตให้ใชเ้ พือ
 ประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภ ัยของ
โรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐
การอ ้างอิงของกฎหมายมายังมาตรฐาน

สถานบริการ(เพิม
 เติมห ัวข้อใหม่)

ข้อ 16 โรงมหรสพต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อการให้แสงสว่าง
หรือกําลัง ซึ่งต้องมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กฟน. กฟภ. หรือตาม
มาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ

โรงแรม (เพิม
 เติมห ัวข้อใหม่)
โดย สุธี ปิ นไพสิฐ
วิศวกรไฟฟ้ าเชียวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

โรงมหรสพ
โรงมหรสพ หมายความว่า อาคาร
่ นใดของอาคารทีใ ชเ้ ป็นสถานที
หรือสว
ํ หร ับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร
สา
แสดงดนตรีหรือการแสดงรืน
 เริงอืน
 ใด
และมีว ัตถุประสงค์เพือ
 เปิ ดให้สาธารณะ
ชนเข้าชมการแสดงนนเป
ั7 ็ นปกติธร
ุ ะ
โดยจะมีคา่ ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

สถานทีเฉพาะ

เล่ม ๑๒๔ ตอนที ๓๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประเภทโรงมหรสพ
4

1.โรงมหรสพ
ประเภท ก

2.โรงมหรสพ
ประเภท ข

3.โรงมหรสพ
ประเภท ค

4.โรงมหรสพ
ประเภท ง

5.โรงมหรสพ
ประเภท จ
สถานทีเฉพาะ

2.โรงมหรสพประเภท ข

1.โรงมหรสพประเภท ก
5

6

หมายถึง
โรงมหรสพที
เป็ นอาคาร
เดีย
 วซงึ มีการ
จัดทีน
 ังคนดู
ในลักษณะยึด
ติดกับพืน
+

หมายถึง
โรงมหรสพที
เป็นอาคาร
เดีย
 วซงึ ไม่ม ี
การจ ัดทีน
 ง ั คน
ดูในล ักษณะ
7
ยึดติดก ับพืน

โรงภาพยนตร์
ั7 1
ชน
โรงภาพยนตร์
ั7 2
ชน
โรงละคร

สถานทีเฉพาะ

สถานทีเฉพาะ

4.โรงมหรสพประเภท ง

3.โรงมหรสพประเภท ค
7

8

2

3
4

6

5

FHC
FHC

สถานทีเฉพาะ

1
FHC

หมายถึง
โรงมหรสพที
ตงอยู
ั7
ใ่ นอาคาร
ทีป
 ระกอบ
กิจการหลาย
ประเภทรวมก ัน
ซงึ มีการจ ัดทีน
 ง ั
คนดูในล ักษณะ
7
ยึดติดก ับพืน

หมายถึง
โรงมหรสพทีต
 งั + อยูใ่ น
อาคารทีป
 ระกอบกิจการ
หลายประเภทรวมกันซงึ
ไม่มก
ี ารจัดทีน
 ังคนดูใน
ลักษณะยึดติดกับพืน
+

FHC

ประเภท ค

สถานทีเฉพาะ

5.โรงมหรสพประเภท จ
9

• 1 มกราคม 2552 เวลา 00:15 น. ซานติก ้าผับ เอก
ี ชวี ต
มัย กรุงเทพฯ มีคนเสย
ิ 66 ราย
• มีการจุดพลุไฟบนเวที ขณะฉลองนับถอยหลังวันปี
ใหม่ แล ้วเพลิงไหม ้ติดวัสดุเพดานเหนือเวทีทท
ี ํา
จากวัสดุตด
ิ ไฟได ้ง่ายต่อจากนัน
+ ลุกลาม ติดวัสดุ
ิ
โฟมสไตริน นวมฟองนํ+ า ไฟเบอร์กลาสเรซน
• เป็ นอาคารสามระดับ มีพน
ื+ ทีใ ห ้บริการประมาณ
600 ตร.ม. ขณะเกิดเหตุมค
ี น 1,000 – 1,200 คน
ไม่มป
ี ้ ายทางหนีไฟ ไม่มโี คมไฟฉุกเฉิน ไม่ได ้
ติดตัง+ ระบบหัวกระจายนํ+ าดับเพลิงอัตโนมัตห
ิ รือ
sprinkler และไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ตรวจจับเพลิงไหม ้
• สาเหตุการตายเกิดจาก มีคนจํานวนมากเกินกว่า
ื+ เพลิงโฟมคายความ
อาคารทีจ
 ะรองรับได ้ มีเชอ
ร ้อนและเกิดควันจํานวนมาก
•
กฎกระทรวงว่าด ้วยสถานบริการ

หมายถึง
โรงมหรสพทีต
 งอยู
ั7
่
กลางแจ้ง ซงึ มีรวที
ั7 
ถาวรหรือมีล ักษณะ
มน
 ั คงแข็งแรง กน
ั7
ขอบเขตโรงมหรสพ
7ื ทีภ
และมีพน
 ายใน
ขอบเขตโรงมหรสพ
ตงแต่
ั7
150 ตาราง
7 ไป
เมตรขึน
สถานทีเฉพาะ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที ๓๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กําหนดประเภทและระบบความปลอดภ ัย
ของอาคารทีใ ชเ้ พือ
 ประกอบกิจการเป็นสถานบริการพ.ศ. ๒๕๕๕
มีผลบังคับใชตั้ ง+ แต่ 28 มิถน
ุ ายน 2555
การอ ้างอิงของกฎหมายมายังมาตรฐาน

ข ้อ 18 สถานบริการต ้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าเพือ
 การให ้
แสงสว่างหรือกําลังซงึ ต ้องมีการเดินสายและติดตัง+ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าตามมาตรฐานการติดตัง+ ทางไฟฟ้ าสําหรับประเทศไทย
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กฟน.กฟภ.มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือมาตรฐานอืน
 ทีค
 ณะกรรมการควบคุมอาคารให ้การรับรอง
สถานทีเฉพาะ

พระราชบ ัญญ ัติวา
่ ด้วยสถานบริการ
“สถานบริการ”

หมายความว่า สถานทีท
 ต
ี งั + ขึน
+ เพือ
 ให ้
บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค ้า(ตามมาตรา3)

(1) สถานเต ้นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป็ นปกติธรุ ะประเภท
ทีม
 แ
ี ละประเภททีไ ม่มค
ี บ
ู่ ริการ
(2) สถานทีท
 ม
ี อ
ี าหาร สุรา นํ+ าชา หรือเครือ
 งดืม
 อย่างอืน

จําหน่ายและบริการ โดยมีผู ้บําเรอสําหรับปรนนิบต
ั ิ
ลูกค ้า

พระราชบ ัญญ ัติวา
่ ด้วยสถานบริการ

พระราชบ ัญญ ัติวา
่ ด้วยสถานบริการ

(3) สถานอาบนํ+ า นวด หรืออบตัว ซงึ มีผู ้บริการ
ให ้แก่ลก
ู ค ้า

ข) มีการจัดอุปกรณ์การร ้องเพลงประกอบดนตรี
ให ้แก่ลก
ู ค ้าโดยจัดให ้มีผู ้บริการขับร ้องเพลง
กับลูกค ้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลย
ให ้พนักงานอืน
 ใดนังกับลูกค ้า

(4) สถานทีท
 อ
ี าหาร สุรา หรือเครือ
 งดืม
 อย่างอืน

จําหน่ายหรือให ้บริการ โดยมีรป
ู แบบอย่างหนึง
อย่างใด ดังต่อไปนี+
ก). มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดง
อืน
 ใดเพือ
 การบันเทิงและยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให ้นักร ้องนักแสดง
หรือพนักงานอืน
 ใดนังกับลูกค ้า

เล่ม ๑๒๙ ตอนที ๓๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ประเภทของสถานบริการ

1.สถานบริการประเภท ก 2.สถานบริการประเภท ข
3.สถานบริการประเภท ค 4.สถานบริการประเภท ง
5.สถานบริการประเภท จ 6.สถานบริการประเภท ฉ
สถานทีเฉพาะ

ค) มีการเต ้นหรือยินยอมให ้มีการเต ้น หรือจัดให ้มีการ
่ การเต ้นบนเวทีหรือการเต ้นบริเวณ
แสดง เต ้น เชน
โต๊ะอาหารหรือเครือ
 งดืม

ี ง หรือ
ง) มีลักษณะของสถานที การจัดแสงหรือเสย
อุปกรณ์อน
ื ใดตามทีก
 ําหนดในกฎกระทรวง

ประเภทของสถานบริการ
อาคารเดีย
 ว

ประเภท ก
น ้อยกว่า
200 ต.ร.ม.

อาคารทีป
 ระกอบ
กิจการหลาย
ประเภทรวมกัน
สถานทีเฉพาะ

ประเภท ข
ตัง+ แต่200
แต่ไม่ถงึ
500 ต.ร.ม.

ประเภท ค
ตัง+ แต่
500 ต.ร.ม.

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

โรงแรม

ประเภทของสถานบริการ
ประเภท ฉ

a

7
หมายความว่า สถานทีพ
 ักทีจ
 ัดตงขึ
ั7 น
โดยมีว ัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพือ
 ให้บริการทีพ
 ัก
ํ หร ับสา
ํ หร ับคนเดินทางหรือบุคคลอืน
ชว ั คราวสา
 ใด
โดยมีคา่ ตอบแทน

“โรงแรม”

b

ประเภท ฉ
ั + เดียว มีหลังคาคลุม
อาคารชน

c

ตัง+ แต่ 200 ต.ร.ม.

ประเภทของโรงแรม

d

ไม่มผ
ี นังภายนอก

๒๓ พฎษภภาคม ๒๕๕๑

หรือ มีผนัง < ½ a+b+c+d

1.โรงแรมประเภท 1

2.โรงแรมประเภท 2

3.โรงแรมประเภท 3

4.โรงแรมประเภท 4

สถานทีเฉพาะ

สถานทีเฉพาะ

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฎษภภาคม ๒๕๕๑

สายไฟฟ้า

ประเภทของโรงแรม

โรงมหรสพ
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โรงแรม
ประเภท 1

ห้องพ ัก

โรงแรม
ประเภท 2

ห้องพ ัก

ห้อง
บริการ ประกอบ
or
อาหาร
อาหาร or อาหาร

โรงแรม
ประเภท 3

ห้องพ ัก

ห้อง
บริการ ประกอบ
or
or
อาหาร
อาหาร
อาหาร

โรงแรม
ประเภท 4

ห้องพ ัก

สถานทีเฉพาะ

8.1.2.1 สายไฟฟ้ าระบบแรงตํา
 ในสว่ นภายในที

ห้อง
บริการ ประกอบ
or
อาหาร or อาหาร
อาหาร

สถาน
ประชุม
or
ั
บริการ สมมนา

สถาน
บริการ

ประชุม
ั
สมมนา

่ งทางเดิน
ผู ้นังชมการแสดง ห ้องควบคุม เวที ชอ
บันได ทางหนีไฟ ต ้องเป็ นสายตัวนํ าทองแดง
หุ ้มฉนวนตามข ้อ 11.2.1 Category C
ข ้อ 11.2.2 และ ข ้อ 11.2.3

ต้ านเปลวเพลิง

การปล่ อย
ก๊ าซกรด

การปล่ อย
ควัน

ยกเว้นโรงมหรสพประเภท จ
สถานทีเฉพาะ

โรงมหรสพทีต
 งอยู
ั7
ก
่ ลางแจ้ง
ซงึ มีรวที
ั7 ถ
 าวรหรือมีล ักษณะ
มน
 ั คงแข็งแรง กนขอบเขต
ั7
7ื ทีภ
โรงมหรสพและมีพน
 ายใน
ขอบเขตโรงมหรสพตงแต่
ั7
7 ไป
150 ตารางเมตรขึน

สายไฟฟ้า สถานบริการ

พืน+ ทีท จี ัดไว้ สาํ หรับให้ บริการ
ตามวัตถุประสงค์ ของกิจการ
สถานบริการนัน+ ๆ

สถานบริการ

22

8.3.2.1 สายไฟฟ้ าระบบแรงตํา ในพืน
+ ทีบ
 ริการต ้องเป็ น
สายตัวนํ าทองแดงหุ ้มฉนวนตามข ้อ 11.2.1 Category C
ข ้อ 11.2.2 และข ้อ 11.2.3
ต้ านเปลวเพลิง
การปล่ อย
ก๊ าซกรด

การปล่ อย
ควัน

flame retardant

สถานบริการทีเป็ นอาคารเดียวหรือทีตงั + อยู่
ในอาคารทีประกอบกิจการหลายประเภท
รวมกัน ซึงมีการจัดพืน+ ทีบริการน้ อยกว่ า
200 ตารางเมตร

ACID GAS EMISSION

low smoke

สถานบริ การทีเป็ นอาคารชั'นเดียวและไม่มีผนังภายนอกหรื อมีผนังภายนอกซึงมีความ
ยาวรวมกันน้อยกว่าครึ งหนึงของความยาวเส้นรอบรู ปภายนอกของพื'นทีอาคารทีอยู่
ภายใต้หลังคาคลุม ซึงมีการจัดพื'นทีบริ การตั'งแต่ 200 ตารางเมตรขึ'นไป

่ ยชวี ต
สายไฟฟ้าวงจรชว
ิ

(

โรงมหรสพ สถานบริ การ โรงแรม)

23

low smoke IEC
61034-2

no fire propagation

ยกเว้นสถานบริ การประเภท ก และ ฉ

สถานทีเฉพาะ

ข้ อ11.2.3

ข้ อ 11.2.1cat.C

ข้ อ 11.2.2

Fire / Flame
retardant IEC

Acids gas
emission

60332-1 or
60332-3

ยกเว้นโรงมหรสพประเภท จ

สถานทีเฉพาะ

่ ยชวี ต
สายไฟฟ้าวงจรชว
ิ

(

BETAflam FRT MI 110 SC SI

21

สายไฟฟ้า โรงมหรสพ

IEC 60754-2
สถานบริ การประเภท ก และ ฉ

โรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม)

24

8.1.2.2 , 8.3.2.2, 8.4.2.2 สายไฟฟ้ าของวงจร

ชว่ ยชวี ต
ิ ต ้องเป็ นสายตัวนํ าทองแดงหุ ้มฉนวน
ตามทีก
 ําหนดในข ้อ 12.8

วงจรไฟฟ้ า
ช่ วยชีวิต
บทที 12

สายไฟฟ้ าสําหรับระบบวงจรไฟฟ้ าช่วยชีวติ
ต่างๆ ต้องทนไฟได้ตามมาตรฐาน BS 6387
ในระดับชัน# CWZ หรือสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ

ระบบจ่ายไฟฟ้ าฉุกเฉิน ระบบเครือ
 งสูบนํ+ าและดับเพลิงอัตโนมัต ิ
ระบบอัดอากาศ ระบบลิฟต์ผจญเพลิง ระบบควบคุมและระบายควัน
ื สารฉุกเฉินสําหรับแจ ้งเหตุเพลิงไหม ้
ระบบสอ

สถานทีเฉพาะ

FLAME
RETARDANT
IEC60332-1

ACID GAS EMISSION

flame retardant
no fire propagation
low smoke

SMOKE
EMISSION

circuit integrity

IEC 61034-2

circuit integrity with
shock and water spray

สถานทีเฉพาะ

FIRE
RESISTANCE
IEC 60331or
BS 6387
ACID and
CORROSIVE GAS
EMISSION IEC
60754-2

FLAME
PROPAGATION
IEC 60332-3

BETAflam FR-MI 110 MC STA BS
C.W.Z. LPCB <896c03>



วิธีการเดินสาย(โรงมหรสพ

วิธีการเดินสาย(สถานบริการ )

)
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่ น
8.1.3.3 การเดินสายเฉพาะสว
ทีอ
 ยูภ
่ ายในอาคาร ให้ใชว้ ธ
ิ ก
ี าร
่
เดินสายด้วยชองเดินสายโลหะ
้ ายเคเบิลชนิด MI หรือ
หรือใชส
้ อ
่ ง
สายทนไฟ เท่านน
ั7 ห้ามใชช
้ อ
่ ง
เดินสายอโลหะและการใชช
้
เดินสายต้องใชต ัวคูณปร ับค่า
ขนาดกระแสเนือ
 งจากจํานวน
่ งเดิน
สายทีน
 ํากระแสในชอ
สายไฟฟ้าเดียวก ันมากกว่า
1 กลุม
่ วงจร ตามตารางที 5-8

8.3.3.2 การเดินสายเฉพาะสว่ นทีอ
 ยู่
ภายในอาคาร ให ้ใชวิ้ ธก
ี ารเดินสาย
่ งเดินสายโลหะ หรือใชสาย
้
ด ้วยชอ
เคเบิลชนิด MI หรือ สายทนไฟ
่ งเดินสายอโลหะ
เท่านัน
+ ห ้ามใชช้ อ
่ งเดินสายต ้องใชตั้ ว
และการใชช้ อ
คูณปรับค่าขนาดกระแสเนือ
 งจาก
่ งเดิน
จํานวนสายทีน
 ํ ากระแสในชอ
สายไฟฟ้ าเดียวกันมากกว่า
1 กลุม
่ วงจร ตามตารางที 5-8

ยกเว้น การเดิ นสายในห้องหม้อแปลง
และห้องไฟฟ้ ารวมอนุญาตให้เดิ นสาย
บนรางเคเบิลได้

ตารางที 5-8
ต ัวคูณปร ับค่าขนาดกระแสเนือ
 งจากจํานวนสายทีน
 ํากระแส
่ งเดินสายไฟฟ้าเดียวก ันมากกว่า 1 กลุม
ในชอ
่ วงจร

วิธีการเดินสาย(โรงแรม )
28
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จํานวนกลุม่ วงจร
2
3
4
5
6
7
8
9
10-12
13-16
17-20

ตัวคูณ
0.80
0.70
0.65
0.60
0.57
0.54
0.52
0.50
0.45
0.41
0.38

8.4.2.1 สายไฟฟ้ าระบบแรงตํา
ต ้องเป็ นสายทองแดงหุ ้มฉนวน
พีวซ
ี ี ตาม มอก. 11-2553 หรือ
สายอืน
 ทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตํา กว่า
8.4.3.2 การเดินสายเฉพาะสว่ นทีอ
 ยู่
ภายในอาคาร ให ้ใชวิ้ ธก
ี ารเดินสาย
่ งเดินสายโลหะ หรือใชสาย
้
ด ้วยชอ
เคเบิลชนิด MI หรือ สายทนไฟ
้ ออโลหะต ้องฝั งผนังปูน
หากใชท่
หนาไม่น ้อยกว่า 50 มม. ห ้ามเดิน
่ นในฝ้ า
ลอยหรือซอ

การออกแบบระบบไฟฟ้ า โรงมหรสพ

การออกแบบระบบไฟฟ้ า สถานบริการ
30

29

่ นต่างๆ ด ังนี7
8.3.4.2 ต้องมีการแบ่งวงจรย่อยเพือ
 จ่ายให้ก ับสว
่ นแสงสว่างภายในพืน
7 ทีบ
ก) สว
 ริการ
่ นชอ
่ งทางเดิน บ ันได ทางหนีไฟ และ
ข) สว
ห้องควบคุม
่ นไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากําล ังบนเวที
ค) สว
่ นแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ง) สว
จ) เครือ
 งปร ับอากาศและเครือ
 งระบายอากาศ
่
ฉ) สวนไฟฟ้าติดตงเป
ั7 ็ นครงคราวบนเวที
ั7
่ นของเต้าร ับ
ช) สว
่ นไฟฟ้าทีเ กีย
่ ยชวี ต
ซ) สว
 วข้องก ับวงจรชว
ิ อุปกรณ์
ํ หร ับการผจญเพลิง (ถ้ามี)
สา

8.1.4.2 ต ้องมีวงจรย่อยเพือ
 จ่ายให ้กับสว่ นต่างๆ ดังนี+
ก) สว่ นภายในของผู ้นังชมการแสดง
ข) สว่ นห ้องฉาย
ค) สว่ นไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟฟ้ ากําลังบนเวที
ง) สว่ นเครือ
 งปรับอากาศและเครือ
 งระบายอากาศ
่
จ) สวนไฟฟ้ าแสงสว่างประจําทีท
 วั ไปของอาคารและอืน
 ๆ
ฉ) สว่ นไฟฟ้ าติดตัง+ เป็ นครัง+ คราวบนเวที
ช) สว่ นไฟฟ้ าทีเ กีย
 วข ้องกับอุปกรณ์สําหรับการผจญเพลิง
(ถ ้ามี)

่ นไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ ายทางออก
ซ) สว

สถานทีเฉพาะ

การออกแบบระบบไฟฟ้ า สถานบริการ

สถานทีเฉพาะ

พืน+ ทีท จี ัดไว้ สาํ หรับให้ บริการ
ตามวัตถุประสงค์ ของกิจการ
สถานบริการนัน+ ๆ

31

การออกแบบระบบไฟฟ้ า โรงแรม
32

8.3.4.3 วงจรย่อยเต ้ารับทีต
 ด
ิ ตัง+ ในพืน
+ ทีบ
 ริการและห ้องครัวต ้องต่อลง
ดินและต่อผ่านเครือ
 งตัดไฟรัว
8.3.4.6บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าในวงจรย่อยแสงสว่างในพืน
+ ทีบ
 ริการต ้องต่อลง
ดิน และดวงโคมทีอ
 ยูห
่ า่ งจากพืน
+ หรือโลหะทีต
 อ
่ ลงดินไม่เกิน 2.40
ั ผัสได ้โดย
ม.ในแนวดิง หรือ 1.50 ม. ในแนวระดับ และบุคคลอาจสม
บังเอิญต ้องต่อผ่านเครือ
 งตัดไฟรัว
8.3.5.3 ข) บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าชนิดหยิบยกได ้ รวมทัง+ เต ้ารับและ
ี หายทางกายภาพทีเ หมาะสม
หลอดไฟ ต ้องมีการป้ องกันความเสย
และต ้องต่อผ่านเครือ
 งตัดไฟรัว
8.3.6.3 สระหรืออ่างกายภาพบําบัด ธาราบําบัด อ่างนํ+ าแร่(Spa)

อ่างนํ+ าร ้อน (Hot tub) อ่างนวดตัว ต ้องต่อผ่านเครือ
 งตัดไฟรัว
สถานทีเฉพาะ

8.4.2.2 วงจรย่อยระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องต่อแยกต่างหาก
จากบริภ ัณฑ์ไฟฟ้าอืน

8.4.4.4 เต้าร ับต้องเป็นชนิดมีขวสายดิ
ั7
นและเต้าร ับที

อยูใ่ นห้องพ ักต้องต่อผ่านเครือ
 งต ัดไฟรว ั

8.4.4.7 สระหรืออ่างกายภาพบําบ ัด ธาราบําบ ัด อ่าง
นํา7 แร่ (Spa) อ่างนํา7 ร้อน (Hot tub) อ่างนวดต ัว เครือ
 ง

ทํานํา7 ร้อน เครือ
 งทํานํา7 อุน
่ ต้องต่อผ่านเครือ
 งเครือ
 งต ัด
ไฟรว ั
8.4.4.8 วงจรย่อยแสงสว่างและเต้าร ับ ภายนอกอาคาร

ต้องต่อผ่านเครือ
 งต ัดไฟรว ั

การออกแบบระบบไฟฟ้ าโรงมหรสพ สถานบริการ
โรงแรม

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสํารองฉุกเฉิน
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8.1.4.6, 8.3.4.7, 8.4.4.5 หากติดตัง+
เครือ
 งกําเนิดไฟฟ้ า เพือ
 การจ่ายกําลังไฟฟ้ า
สํารอง ต ้องติดตัง+ เครือ
 งป้ องกันกระแสเกิน
และต ้องมีการป้ องกันการจ่ายไฟชนกันกับ
ระบบไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฯ และการติดตัง+
ให ้เป็ นไปตามทีก
 ําหนดในมาตรฐานระบบ
เครือ
 งกําเนิดไฟฟ้ าของ วสท.

G

มิเตอร์แรงสูง

)

หม้อแปลงไฟฟ้ า
MDB

เครือ, งกําเนิด
Control Panel

EMDB

)

ATS

) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) )

กรณีปกติ ระบบไฟฟ้ าของอาคารรับกระแสไฟฟ้ าจาก
การไฟฟ้ าฯ จ่ายโหลดของอาคารทัง+ หมด

ลิฟต์, ปัt มดับเพลิง, ไฟแสงสว่าง
ระบบแจ ้งเหตุเพลิงไหม ้ ระบบประกาศ ฯลฯ
สําหรับอาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ

การออกแบบระบบไฟฟ้ าโรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสํารองฉุกเฉิน
G

มิเตอร์แรงสูง

)

หม้อแปลงไฟฟ้ า
MDB

เครือ, งกําเนิด
Control Panel

EMDB

)
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
กรณีไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าดับ เครือ
 งกําเนิดไฟฟ้ าจะ
สตาร์ทและจ่ายโหลดโดยอัตโนมัตผ
ิ า่ น Automatic
Transfer Switch และถ ้าไฟฟ้ ากลับมาเป็ นปกติ
เครือ
 งกําเนิดจะหยุดจ่ายโหลดโดยอัตโนมัต ิ

36

ATS

) ) ) ) ) ) ) )

8.1.4.7,8.3.4.8, 8.4.4.9
การติดตัง+ ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ฉุกเฉินให ้เป็ นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้ า
แสงสว่างฉุกเฉินและโคม
ไฟฟ้ าป้ ายทางออกฉุกเฉิน
ของ วสท.

ลิฟต์, ปัt มดับเพลิง, ไฟแสงสว่าง
ระบบแจ ้งเหตุเพลิงไหม ้ ระบบประกาศ ฯลฯ
สําหรับอาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ

สถานทีเฉพาะ

ไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉิน

มอก.1102-2538,

มอก.1955-2551

ขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ

การออกแบบระบบไฟฟ้ าโรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม

การออกแบบระบบไฟฟ้ าโรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม
38
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หม ้อแปลงและห ้องหม ้อแปลง
8.1.4.7,8.3.4.8, 8.4.4.9
การติดตัง+ ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ฉุกเฉินให ้เป็ นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้ า
แสงสว่างฉุกเฉินและโคม
ไฟฟ้ าป้ ายทางออกฉุกเฉิน
ของ วสท.

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน




มอก. 2430-2552

มอก. 2539-2554

มาตรฐานติดตัง# ของ สมอ.

สถานทีเฉพาะ

8.1.8 ,8.3.7, 8.4.5
ต้องเป็นไปตามข้อ 6.4 หากติดตงั7
ภายในอาคารต้องเป็นชนิดแห้งหรือ
ฉนวนไม่ตด
ิ ไฟ ติดตงอยู
ั7
ใ่ นเครือ
 ง
ห่อหุม
้ ทีม
 รี ะด ับการป้องก ัน ไม่ตา
ํ
กว่า IP 21 และฉนวนต้องไม่เป็น
พิษต่อบุคคลและสงิ แวดล้อม ไม่
อนุญาตให้ตด
ิ ตงหม้
ั7
อแปลงชนิด
ฉนวนติดไฟได้ หรือหม้อแปลงชนิด
ฉนวนติดไฟยากภายในอาคาร ใต้
่ นยืน
อาคาร บนดาดฟ้า หรือบนสว

ของอาคาร
สถานทีเฉพาะ

8.2 ป้ ายโฆษณา
8.2.1 ทัวไป
8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.3 วิธีการเดินสาย
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.5 การต่ อลงดิน

ป้ายโฆษณา
ไม่ เกิน 2.50 m.

39

ความสู งของป้ ายโฆษณา

• ให้ ใช้ กับระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง ทีตดิ ตัง+ เพือให้
ความสว่ างแก่ ป้ายโฆษณาในทีสาธารณะซึง
โครงสร้ างโลหะของป้ ายอยู่สูงจากพืน+ ไม่ เกิน
2.50 เมตร ทัง+ นีโ+ ครงสร้ างโลหะทีรองรับป้ าย
ให้ ถือว่ าเป็ นส่ วนหนึงของป้ าย ทัง+ ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่ างทีตดิ ตัง+ อยู่ภายนอกป้ ายและภายใน
ป้ าย และให้ รวมถึงป้ ายโฆษณาทีใช้ มอเตอร์
ไฟฟ้ าในการเคลือนไหวป้ ายด้ วย
• การเดินสายสําหรับป้ ายโฆษณา ให้ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดในบทนี + กรณีท ไี ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
บทนีใ+ ห้ ปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดของการเดินสาย
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 8)

IP 21

ข้ อกําหนดทัวไปป้ ายโฆษณา
8.2.1 ทัวไป
8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.3 วิธีการเดินสาย
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า

• ป้ ายโฆษณาแบบมีล้อเข็น แบบยกย้ าย
ได้ ต้ องติดตัง+ เครืองตัดไฟรัวทีต้นทาง
ของวงจรทีจ่ายไฟให้ ป้ายโฆษณา
ดังกล่ าว

8.2.5 การต่ อลงดิน

40
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 8)

สายไฟฟ้ าทียอมให้ ใช้ กับป้ ายโฆษณา
8.2.1 ทัวไป
8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.3 วิธีการเดินสาย
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.5 การต่ อลงดิน
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วิธีการเดินสายทียอมให้ ใช้ กับป้ ายโฆษณา

• สายไฟฟ้ าทีใช้ ท วั ไปต้ องเป็ นสายทองแดงหุ้ม
ฉนวนและมีเปลือกนอกกันความชืน+ ได้
• สายใต้ ดนิ ต้ องเป็ นสายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที
มอก.11-2553 รหัสชนิด NYY หรือ VCT สาย
หุ้มฉนวน XLPE มีขนาดไม่ เล็กกว่ า 2.5 ตร.มม.
• กรณีท มี ีหลอดไฟฟ้ าติดตัง+ อยู่ภายในป้ าย
โฆษณา สายไฟฟ้ าทีใช้ ภายในป้ ายโฆษณาต้ อง
เป็ นชนิดทีทนความร้ อนทีเกิดขึน+ ภายในป้ าย
โฆษณานัน+ ได้ และต้ องมีอุณหภูมิใช้ งานไม่ ตาํ
กว่ า 90 ºC

8.2.1 ทัวไป
8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.3 วิธีการเดินสาย
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.5 การต่ อลงดิน

ขนาดสายต้องไม่
เกิน6.0 ตร.มม.

42

ขั'วต่อสายแบบขันแน่นด้วยหมุดเกลียว
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 8

2014-03-14rev0.1

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 8)

การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.1 ทัวไป
8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.3 วิธีการเดินสาย
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.5 การต่ อลงดิน

แบบสายพันด้วยหมุดเกลียว

การต่ อลงดินป้ ายโฆษณา

• ทุกวงจรย่ อยต้ องติดตัง+ เครืองปลดวงจรและ
เครืองป้ องกันกระแสเกิน
• การคํานวณโหลดของวงจรย่ อย ให้ คาํ นวณ
ตามทีตดิ ตัง+ ใช้ งานจริง
• บริภณ
ั ฑ์ ประธานต้ องติดตัง+ อยู่ในเครืองห่ อหุ้ม
มิดชิด ถ้ าติดตัง+ ภายนอกอาคารต้ องเป็ นชนิด
กันฝนได้
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8.2.1 ทัวไป
8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.3 วิธีการเดินสาย
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.5 การต่ อลงดิน
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• สายไฟฟ้ าต้ องร้ อยในท่ อโลหะหนาหรือหนา
ปานกลาง ยกเว้ น ส่ วนทีอยู่ภายในป้ าย
• สายใต้ ดนิ ต้ องร้ อยในท่ อ และการติดตัง+ ต้ อง
เป็ นไปตามทีกาํ หนดในบทที 5 และข้ ออืนที
เกียวข้ อง
• การต่ อสายให้ ปฏิบัตติ ามทีกาํ หนดในบทที 1
และในทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้ ใช้ สายพันรอบ
หมุดเกลียว

2014-03-14rev0.1

• ดวงโคม ก้ านดวงโคม และ/หรือโครงของป้ าย
โฆษณาทีเป็ นโลหะ รวมทัง+ ส่ วนโลหะของ
บริภณ
ั ฑ์ ท ไี ม่ ใช้ เป็ นทางเดินของกระแสไฟฟ้ า
ต้ องต่ อลงดินตามทีระบุในบทที 4
• ดวงโคม ก้ านดวงโคม และ/หรือโครงของป้ าย
โฆษณาทีเป็ นโลหะหากติดตัง+ กับโครงสร้ าง
โลหะ โครงสร้ างโลหะนัน+ ต้ องต่ อเชือมกันทาง
ไฟฟ้ าโดยตลอด และต้ องต่ อลงดิน
• ตัวนําต่ อหลักดินต้ องเป็ นสายทองแดงหุ้ม
ฉนวนและมีขนาดตามทีกาํ หนดในข้ อ 4.19
และต้ องไม่ เล็กกว่ า 16 ตร.มม.และต้ องร้ อยใน
ท่ อวสท.2001-56
โลหะหนาหรื
มาตรฐาน
บทที 8 อหนาปานกลาง 2014-03-14rev0.1

การต่ อลงดินป้ ายโฆษณา

การต่ อลงดินป้ ายโฆษณา
8.2.1 ทัวไป
8.2.1 ทัวไป
8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.3 วิธีการเดินสาย
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.5 การต่ อลงดิน

• การต่ อตัวนําเข้ ากับหลักดินต้ องใช้ วธิ ีเชือม
ด้ วยความร้ อนเท่ านัน+
• หลักดินต้ องเป็ นไปตามทีกาํ หนดในข้ อ 2.4.1
ทําด้ วยทองแดงหรือโลหะอืนหุ้มด้ วยทองแดง
เท่ านัน+ ปลายบนสุดต้ องฝั งลึกจากผิวดินไม่
น้ อยกว่ า 0.30 เมตร
• การต่ อลงดินต้ องมีจุดทดสอบ การต่ อลงดิน
ต้ องจัดทําจุดทดสอบ สําหรับใช้ วัดค่ าความ
ต้ านทานการต่ อลงดิน และจุดทดสอบนีต+ ้ อง
เข้ าถึงได้ โดยสะดวก

8.2.2 สายไฟฟ้ า
8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
8.2.5 การต่ อลงดิน

ท่ อโลหะหนาปานกลาง

พืน+ ดิน

หลักสายดินทองแดง

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 8)

Exothermic
Welding

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 8)

การต่ อลงดินป้ ายโฆษณา

การต่ อลงดินป้ ายโฆษณา
8.2.1 ทัวไป

8.2.1 ทัวไป

8.2.2 สายไฟฟ้ า

8.2.2 สายไฟฟ้ า

8.2.3 วิธีการเดินสาย

8.2.3 วิธีการเดินสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้ า

8.2.5 การต่ อลงดิน

8.2.5 การต่ อลงดิน
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สายทองแดงหุ้มฉนวนขนาด 16mm2

0.30m
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ไม่ เกิน 2.50m

8.2.3 วิธีการเดินสาย
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• วงจรย่ อยทีจ่ายไฟให้ ป้ายโฆษณาทีอยู่
ภายในอาคารในระยะเอือ+ มถึงและ
ภายนอกอาคาร จะต้ องป้ องกันไฟฟ้ าดูด
โดยใช้ เครืองตัดไฟรัว ขนาด I∆n ไม่ เกิน
30 มิลลิแอมแปร์

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที8)

ทบทวน

ทบทวน
ข้ อกําหนด
• สายไฟฟ้า

• วิธีการเดินสาย

โรงมหรสพ
• 11.2.1 Cat C
• 11.2.2
• 11.2.3
• ตามข้ อกําหนด
วงจรช่วยชีวิต
• ช่องเดินสายโลหะ/
เอ็มไอ/สายทนไฟ
• ห้ ามช่องเดินสาย
อโลหะ

• การออกแบบระบบ • แบ่งวงจรตาม
ไฟฟ้า
กําหนด

ป้ ายโฆษณา
• 11-2553(NYY,
VCT)
• XLPE
• ฉนวน 90OC

สถานบริการ
• 11.2.1 Cat C
• 11.2.2
• 11.2.3

• ท่อโลหะหนา/หนา • ช่องเดินสายโลหะ/
เอ็มไอ/สายทนไฟ
ปานกลาง
• ยกเว้ นห้ องหม้ อ
แปลงและห้ อง
ไฟฟ้ารวมอนุญาต
ให้ เดินสายบนราง
เคเบิลได้
• เผือ 125%
• แบ่งวงจรตาม
กําหนด
• RCD
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โรงแรม
• 11-2553
• ตามข้ อกําหนด
วงจรช่วยชีวิต
• ช่องเดินสายโลหะ/
เอ็มไอ/สายทนไฟ
• ห้ ามช่องเดินสาย
อโลหะ

• วงจรย่อยแสงสว่าง
และป้ายฉุกเฉิน
ต้ องแยกจากวงจร
อืน
• RCD

โรงมหรสพ

ป้ ายโฆษณา

• หม้ อแปลงและห้ อง • ในอาคารต้ องเป็ น
หม้ อแปลงฉนวนไม่
หม้ อแปลง
ติดไฟ หรื อหม้ อ
แปลงแห้ งในเครื อง
ห่อหุ้ม IP21
• ห้ ามติดตังหม้
Q อ
แปลงชนิดฉนวนติด
ไฟได้ หรื อชนิด
ฉนวนติดไฟยาก
ภายในอาคาร ใต้
อาคาร บนดาดฟ้า
หรื อบนส่วนยืนของ
อาคาร

-

สถานบริการ

มาตรฐานการติดตั Qงทางไฟฟ้าฯ

ด้วยความปรารถนาดี

คณะทํางานมาตรฐานฯ
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โรงแรม

• ในอาคารต้ องเป็ น • ในอาคารต้ องเป็ น
หม้ อแปลงฉนวนไม่ หม้ อแปลงฉนวนไม่
ติดไฟ หรื อหม้ อ
ติดไฟ หรื อหม้ อ
แปลงแห้ งในเครื อง แปลงแห้ งในเครื อง
ห่อหุ้ม IP21
ห่อหุ้ม IP21
• ห้ ามติดตังหม้
Q อ • ห้ ามติดตังหม้
Q อ
แปลงชนิดฉนวนติด แปลงชนิดฉนวนติด
ไฟได้ หรื อชนิด
ไฟได้ หรื อชนิด
ฉนวนติดไฟยาก
ฉนวนติดไฟยาก
ภายในอาคาร ใต้ ภายในอาคาร ใต้
อาคาร บนดาดฟ้า อาคาร บนดาดฟ้า
หรื อบนส่วนยืนของ หรื อบนส่วนยืนของ
อาคาร
อาคาร

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
สําหรับสายทีเดิ นภายในอาคารห้ามใช้วิธีเดิ นสายบนผิว เดิ นเปิ ดหรือเดิ นลอยบนวัสดุ
ฉนวน เดิ นในช่องเดิ นสายอโลหะ และในรางเคเบิล
50
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ข้ อกําหนด

