
โรงมหรสพ(มขีอ้กาํหนดเพิ�มเตมิ)

 ป้ายโฆษณา

 สถานบรกิาร(เพิ�มเตมิหวัขอ้ใหม)่

 โรงแรม (เพิ�มเตมิหวัขอ้ใหม)่

1

โดย  สธุี ปิ� นไพสิฐ 

วศิวกรไฟฟ้าเชี� ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

กฎกระทรวง
วา่ดว้ยการอนญุาตใหใ้ชเ้พื�อประกอบกจิการ

โรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภยัของ
โรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐

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

การอา้งองิของกฎหมายมายังมาตรฐาน

เลม่ ๑๒๔ ตอนที� ๓๕ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๐เลม่ ๑๒๔ ตอนที� ๓๕ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๐

สถานที�เฉพาะ 

     โรงมหรสพ หมายความวา่ อาคาร
หรอืสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นสถานที�
สาํหรบัฉายภาพยนตร ์แสดงละคร 
แสดงดนตรหีรอืการแสดงรื�นเรงิอื�นใด  
และมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเปิดใหส้าธารณะ
ชนเขา้ชมการแสดงน ั7นเป็นปกตธิรุะ 
โดยจะมคีา่ตอบแทนหรอืไมก่็ตาม

โรงมหรสพ ประเภทโรงมหรสพ

สถานที�เฉพาะ 
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1.โรงมหรสพ
   ประเภท ก

2.โรงมหรสพ
   ประเภท ข

3.โรงมหรสพ
   ประเภท ค

4.โรงมหรสพ
   ประเภท ง

5.โรงมหรสพ
   ประเภท จ

เลม่ ๑๒๔ ตอนที� ๓๕ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๐



 หมายถงึ 
โรงมหรสพที�
เป็นอาคาร
เดี�ยวซึ�งมกีาร
จัดที�นั�งคนดู
ในลกัษณะยดึ
ตดิกบัพื+น

สถานที�เฉพาะ 
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โรงภาพยนตร์
ช ั7น 1

โรงภาพยนตร์
ช ั7น 2

โรงละคร

1.โรงมหรสพประเภท ก 

สถานที�เฉพาะ 
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2.โรงมหรสพประเภท ข

หมายถงึ
โรงมหรสพที�
เป็นอาคาร
เดี�ยวซึ�งไมม่ ี
การจดัที�น ั�งคน
ดใูนลกัษณะ
ยดึตดิกบัพื7น

สถานที�เฉพาะ 
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3.โรงมหรสพประเภท ค

หมายถงึ 
โรงมหรสพที�
ต ั7งอยูใ่นอาคาร 
ที�ประกอบ
กจิการหลาย
ประเภทรวมกนั
ซึ�งมกีารจดัที�น ั�ง
คนดใูนลกัษณะ
ยดึตดิกบัพื7น
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ประเภท ค

สถานที�เฉพาะ 

8

4.โรงมหรสพประเภท ง

หมายถงึ 
โรงมหรสพที�ตั +งอยูใ่น
อาคารที�ประกอบกจิการ
หลายประเภทรวมกนัซึ�ง
ไมม่กีารจัดที�นั�งคนดใูน
ลักษณะยดึตดิกบัพื+น



สถานที�เฉพาะ 
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5.โรงมหรสพประเภท จ

หมายถงึ 
โรงมหรสพที�ต ั7งอยู่
กลางแจง้ ซึ�งมรี ั7วที�
ถาวรหรอืมลีกัษณะ
ม ั�นคงแข็งแรง ก ั7น
ขอบเขตโรงมหรสพ
และมพีื7นที�ภายใน
ขอบเขตโรงมหรสพ
ต ั7งแต ่150 ตาราง
เมตรขึ7นไป 

• 1 มกราคม 2552 เวลา 00:15 น. ซานตกิา้ผับ เอก
มยั กรงุเทพฯ มคีนเสยีชวีติ 66 ราย

• มกีารจดุพลไุฟบนเวท ีขณะฉลองนับถอยหลงัวนัปี
ใหม ่แลว้เพลงิไหมต้ดิวสัดเุพดานเหนอืเวททีี�ทํา
จากวสัดตุดิไฟไดง้า่ยตอ่จากนั+นลกุลาม ตดิวสัดุ
โฟมสไตรนิ นวมฟองนํ+า ไฟเบอรก์ลาสเรซนิ

• เป็นอาคารสามระดบั มพีื+นที�ใหบ้รกิารประมาณ 
600 ตร.ม. ขณะเกดิเหตมุคีน 1,000 – 1,200 คน 
ไมม่ปี้ายทางหนไีฟ ไมม่โีคมไฟฉุกเฉนิ ไมไ่ด ้
ตดิตั +งระบบหวักระจายนํ+าดบัเพลงิอตัโนมตัหิรอื
sprinkler และไมม่อีปุกรณ์ตรวจจับเพลงิไหม ้

• สาเหตกุารตายเกดิจาก มคีนจํานวนมากเกนิกวา่
อาคารที�จะรองรับได ้มเีชื+อเพลงิโฟมคายความ
รอ้นและเกดิควนัจํานวนมาก 

•    กฎกระทรวงวา่ดว้ยสถานบรกิาร

กฎกระทรวง
กาํหนดประเภทและระบบความปลอดภยั

ของอาคารที�ใชเ้พื�อประกอบกจิการเป็นสถานบรกิารพ.ศ. ๒๕๕๕

เลม่ ๑๒๙ ตอนที� ๓๐ ก           ราชกจิจานุเบกษา         ๓๐ มนีาคม  ๒๕๕๕

มผีลบงัคบัใชต้ั +งแต ่28 มถินุายน 2555

ขอ้ 18 สถานบรกิารตอ้งมรีะบบจา่ยพลังงานไฟฟ้าเพื�อการให ้
แสงสวา่งหรอืกําลังซึ�งตอ้งมกีารเดนิสายและตดิตั +งอปุกรณ์
ไฟฟ้าตามมาตรฐานการตดิตั +งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย
ของสมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์กฟน.กฟภ.มาตรฐานของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
หรอืมาตรฐานอื�นที�คณะกรรมการควบคมุอาคารใหก้ารรับรอง

การอา้งองิของกฎหมายมายงัมาตรฐาน

สถานที�เฉพาะ 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสถานบรกิาร

“สถานบรกิาร”  หมายความวา่  สถานที�ที�ตั +งขึ+นเพื�อให ้
บรกิารโดยหวังประโยชนใ์นทางการคา้(ตามมาตรา3)  

 

(1)สถานเตน้รํา  รําวง  หรอืรองเง็ง  เป็นปกตธิรุะประเภท
     ที�มแีละประเภทที�ไมม่คีูบ่รกิาร
(2) สถานที�ที�มอีาหาร  สรุา  นํ+าชา  หรอืเครื�องดื�มอยา่งอื�น

จําหน่ายและบรกิาร  โดยมผีูบ้ําเรอสําหรับปรนนบิตั ิ
      ลกูคา้
 



(3) สถานอาบนํ+า  นวด  หรอือบตวั  ซึ�งมผีูบ้รกิาร
     ใหแ้กล่กูคา้

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสถานบรกิาร

(4) สถานที�ที�อาหาร  สรุา  หรอืเครื�องดื�มอยา่งอื�น
    จําหน่ายหรอืใหบ้รกิาร  โดยมรีปูแบบอยา่งหนึ�ง
    อยา่งใด  ดงัตอ่ไปนี+ 
    ก). มดีนตร ี การแสดงดนตร ี หรอืการแสดง
           อื�นใดเพื�อการบนัเทงิและยนิยอมหรอื
           ปลอ่ยปละละเลยใหน้ักรอ้งนักแสดง  
           หรอืพนักงานอื�นใดนั�งกบัลกูคา้

ค)  มกีารเตน้หรอืยนิยอมใหม้กีารเตน้ หรอืจัดใหม้กีาร
      แสดง เตน้ เชน่ การเตน้บนเวทหีรอืการเตน้บรเิวณ
      โตะ๊อาหารหรอืเครื�องดื�ม
ง)  มลีักษณะของสถานที�  การจัดแสงหรอืเสยีง  หรอื

      อปุกรณ์อื�นใดตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสถานบรกิาร

ข)  มกีารจัดอปุกรณ์การรอ้งเพลงประกอบดนตรี
     ใหแ้กล่กูคา้โดยจัดใหม้ผีูบ้รกิารขบัรอ้งเพลง
      กบัลกูคา้  หรอืยนิยอมหรอืปลอ่ยปละละเลย
      ใหพ้นักงานอื�นใดนั�งกบัลกูคา้

ประเภทของสถานบรกิาร

1.สถานบรกิารประเภท ก 2.สถานบรกิารประเภท ข

3.สถานบรกิารประเภท ค 4.สถานบรกิารประเภท ง

5.สถานบรกิารประเภท จ

เลม่ ๑๒๙ ตอนที� ๓๐ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕

6.สถานบรกิารประเภท ฉ

สถานที�เฉพาะ 

ประเภท ก
นอ้ยกวา่ 

200 ต.ร.ม.

ประเภท ข 
ตั +งแต2่00 
แตไ่มถ่งึ

500 ต.ร.ม.

ประเภท ค
ตั +งแต ่

500 ต.ร.ม.

อาคารเดี�ยว

อาคารที�ประกอบ
กจิการหลาย

ประเภทรวมกนั

ประเภทของสถานบริการ

สถานที�เฉพาะ 



ประเภท ฉ

ประเภท ฉ
อาคารชั +นเดยีว มหีลงัคาคลมุ 

ตั +งแต ่200 ต.ร.ม.
a

b

c

d

มผีนัง  < ½   a+b+c+d     ไมม่ผีนังภายนอก  หรือ

ประเภทของสถานบริการ

สถานที�เฉพาะ 

โรงแรม

“โรงแรม”  หมายความวา่  สถานที�พกัที�จดัต ั7งข ึ7น
โดยมวีตัถปุระสงคใ์นทางธุรกจิ เพื�อใหบ้รกิารที�พกั
ช ั�วคราวสําหรบัสาํหรบัคนเดนิทางหรอืบคุคลอื�นใด
โดยมคีา่ตอบแทน

สถานที�เฉพาะ   

 ประเภทของโรงแรม

1.โรงแรมประเภท 1 2.โรงแรมประเภท 2

3.โรงแรมประเภท 3 4.โรงแรมประเภท 4

เลม่ ๑๒๕ ตอนที� ๗๐ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๒๓ พฎษภภาคม  ๒๕๕๑

ประเภทของโรงแรม

โรงแรม
ประเภท 1

โรงแรม
ประเภท 2

โรงแรม
ประเภท 3

โรงแรม
ประเภท 4

เลม่ ๑๒๕ ตอนที� ๗๐ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๒๓ พฎษภภาคม  ๒๕๕๑

หอ้งพกั

หอ้งพกั หอ้ง
อาหาร

บรกิาร
อาหาร

ประกอบ
อาหาร

หอ้งพกั หอ้ง
อาหาร

บรกิาร
อาหาร

ประกอบ
อาหาร

หอ้งพกั หอ้ง
อาหาร

บรกิาร
อาหาร

ประกอบ
อาหาร

สถาน
บรกิาร

ประชุม
สมัมนา

สถาน
บรกิาร

ประชุม
สมัมนา

สถานที�เฉพาะ 

or

oror

or

or

or or

สถานที�เฉพาะ   
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สายไฟฟ้า โรงมหรสพ 

8.1.2.1 สายไฟฟ้าระบบแรงตํ�า ในสว่นภายในที�
ผูน้ั�งชมการแสดง หอ้งควบคมุ เวท ีชอ่งทางเดนิ 
บนัได ทางหนไีฟ ตอ้งเป็นสายตวันําทองแดง
หุม้ฉนวนตามขอ้ 11.2.1 Category C  
ขอ้ 11.2.2 และ ขอ้ 11.2.3

ยกเว้นโรงมหรสพประเภท จ

โรงมหรสพที�ต ั7งอยูก่ลางแจง้
ซึ�งมรี ั7วที�ถาวรหรอืมลีกัษณะ
ม ั�นคงแข็งแรง ก ั7นขอบเขต
โรงมหรสพและมพีื7นที�ภายใน
ขอบเขตโรงมหรสพต ั7งแต ่
150 ตารางเมตรขึ7นไป 

ต้านเปลวเพลิง

การปล่อย
ก๊าซกรด

การปล่อย
ควัน



สถานที�เฉพาะ   
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สายไฟฟ้า สถานบรกิาร

8.3.2.1  สายไฟฟ้าระบบแรงตํ�า ในพื+นที�บรกิารตอ้งเป็น
สายตวันําทองแดงหุม้ฉนวนตามขอ้ 11.2.1  Category C  
ขอ้ 11.2.2 และขอ้ 11.2.3 

ยกเว้นสถานบริการประเภท ก และ ฉ

สถานบริการที�เป็นอาคารเดี�ยวหรือที�ตั +งอยู่

200 ตารางเมตร

สถานบริการที�เป็นอาคารเดี�ยวหรือที�ตั +งอยู่
ในอาคารที�ประกอบกจิการหลายประเภท
รวมกัน  ซึ�งมีการจัดพื +นที�บริการน้อยกว่า
200  ตารางเมตร

สถานบริการที�เป็นอาคารชั'นเดียวและไม่มีผนงัภายนอกหรือมีผนงัภายนอกซึ�งมีความ
ยาวรวมกนันอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�งของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของพื'นที�อาคารที�อยู่
ภายใตห้ลงัคาคลุม  ซึ� งมีการจดัพื'นที�บริการตั'งแต่  200  ตารางเมตรขึ'นไป    

พื +นที�ที�จัดไว้สาํหรับให้บริการ
ตามวัตถุประสงค์ของกจิการ

สถานบริการนั+น ๆ

ต้านเปลวเพลิง

การปล่อย
ก๊าซกรด

การปล่อย
ควัน

สถานที�เฉพาะ  
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ข้อ11.2.3

low smoke  IEC 
61034-2 

ข้อ 11.2.2

Acids gas 
emission

 IEC 60754-2

ข้อ 11.2.1cat.C

Fire / Flame 
retardant IEC 
60332-1 or       
60332-3

สายไฟฟ้า โรงมหรสพ   สถานบริการ 

B
E

T
A

fl
a

m
 F

R
T

 M
I 

1
1

0
 S

C
 S

I

flame retardant 

low smoke

ยกเวน้โรงมหรสพประเภท จ 

no fire propagation

สถานบริการประเภท ก และ ฉ

ACID GAS EMISSION

� 8.1.2.2 , 8.3.2.2, 8.4.2.2  สายไฟฟ้าของวงจร
ชว่ยชวีติตอ้งเป็นสายตวันําทองแดงหุม้ฉนวน 
ตามที�กําหนดในขอ้ 12.8 

สถานที�เฉพาะ  
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สายไฟฟ้าวงจรชว่ยชวีติ (โรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม)

 ระบบจา่ยไฟฟ้าฉุกเฉนิ  ระบบเครื�องสบูนํ+าและดบัเพลงิอตัโนมตัิ
 ระบบอดัอากาศ ระบบลฟิตผ์จญเพลงิ ระบบควบคมุและระบายควนั
 ระบบสื�อสารฉุกเฉนิสําหรับแจง้เหตเุพลงิไหม ้

วงจรไฟฟ้า
ช่วยชีวิต
บทที� 12

สายไฟฟ้าสาํหรบัระบบวงจรไฟฟ้าชว่ยชวีติ
ต่างๆ ตอ้งทนไฟไดต้ามมาตรฐาน BS 6387 

ในระดบัชั #น CWZ  หรอืสายเคเบลิชนิดเอม็ไอ

สถานที�เฉพาะ   
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FIRE 
RESISTANCE 
IEC 60331or

BS 6387

FLAME 
RETARDANT 
IEC60332-1

FLAME 
PROPAGATION 
IEC 60332-3

ACID  and 
CORROSIVE GAS 
EMISSION IEC 

60754-2

SMOKE 
EMISSION 

IEC 61034-2
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สายไฟฟ้าวงจรชว่ยชวีติ (โรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม)  

ACID GAS EMISSION

flame retardant 

no fire propagation

low smoke

circuit integrity

circuit integrity with 

shock and water spray
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วิธีการเดินสาย(โรงมหรสพ )

8.1.3.3 การเดนิสายเฉพาะสว่น
ที�อยูภ่ายในอาคาร ใหใ้ชว้ธิกีาร
เดนิสายดว้ยชอ่งเดนิสายโลหะ 
หรอืใชส้ายเคเบลิชนดิ MI หรอื 
สายทนไฟ เทา่น ั7น หา้มใชช้อ่ง
เดนิสายอโลหะและการใชช้อ่ง
เดนิสายตอ้งใชต้วัคณูปรบัคา่
ขนาดกระแสเนื�องจากจาํนวน
สายที�นํากระแสในชอ่งเดนิ
สายไฟฟ้าเดยีวกนัมากกวา่
1 กลุม่วงจร ตามตารางที� 5-8
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วิธีการเดินสาย(สถานบริการ )

8.3.3.2 การเดนิสายเฉพาะสว่นที�อยู่
ภายในอาคาร ใหใ้ชว้ธิกีารเดนิสาย
ดว้ยชอ่งเดนิสายโลหะ หรอืใชส้าย
เคเบลิชนดิ MI หรอื สายทนไฟ 
เทา่นั+น หา้มใชช้อ่งเดนิสายอโลหะ
และการใชช้อ่งเดนิสายตอ้งใชต้วั
คณูปรับคา่ขนาดกระแสเนื�องจาก
จํานวนสายที�นํากระแสในชอ่งเดนิ
สายไฟฟ้าเดยีวกนัมากกวา่
1 กลุม่วงจร ตามตารางที� 5-8
ยกเว้น  การเดินสายในห้องหม้อแปลง
และห้องไฟฟ้ารวมอนุญาตให้เดินสาย
บนรางเคเบิลได้ 

จาํนวนกลุม่วงจร ตวัคูณ

2 0.80

3 0.70

4 0.65

5 0.60

6 0.57

7 0.54

8 0.52

9 0.50

10-12 0.45

13-16 0.41

17-20 0.38

                                      ตารางที� 5-8
ตวัคณูปรบัคา่ขนาดกระแสเนื�องจากจาํนวนสายที�นํากระแส
ในชอ่งเดนิสายไฟฟ้าเดยีวกนัมากกวา่ 1 กลุม่วงจร
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วิธีการเดินสาย(โรงแรม )

8.4.3.2 การเดนิสายเฉพาะสว่นที�อยู่
ภายในอาคาร ใหใ้ชว้ธิกีารเดนิสาย
ดว้ยชอ่งเดนิสายโลหะ หรอืใชส้าย
เคเบลิชนดิ MI หรอื สายทนไฟ 
หากใชท้อ่อโลหะตอ้งฝังผนังปนู
หนาไมน่อ้ยกวา่ 50 มม. หา้มเดนิ
ลอยหรอืซอ่นในฝ้า

8.4.2.1  สายไฟฟ้าระบบแรงตํ�า
ตอ้งเป็นสายทองแดงหุม้ฉนวน
พวีซี ีตาม มอก. 11-2553 หรอื
สายอื�นที�มคีณุสมบตัไิมต่ํ�ากวา่



สถานที�เฉพาะ 

29

 8.1.4.2 ตอ้งมวีงจรยอ่ยเพื�อจา่ยใหก้บัสว่นตา่งๆ ดงันี+
            ก) สว่นภายในของผูน้ั�งชมการแสดง

    ข) สว่นหอ้งฉาย
            ค) สว่นไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟฟ้ากําลงับนเวที
            ง) สว่นเครื�องปรับอากาศและเครื�องระบายอากาศ
            จ) สว่นไฟฟ้าแสงสวา่งประจําที�ทั�วไปของอาคารและอื�นๆ
            ฉ) สว่นไฟฟ้าตดิตั +งเป็นครั +งคราวบนเวที
           ช) สว่นไฟฟ้าที�เกี�ยวขอ้งกบัอปุกรณ์สําหรับการผจญเพลงิ
                 (ถา้ม)ี

   ซ) สว่นไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉนิและป้ายทางออก

การออกแบบระบบไฟฟ้า โรงมหรสพ

สถานที�เฉพาะ 
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8.3.4.2 ตอ้งมกีารแบง่วงจรยอ่ยเพื�อจา่ยใหก้บัสว่นตา่งๆ ดงันี7
             ก) สว่นแสงสวา่งภายในพื7นที�บรกิาร
             ข) สว่นชอ่งทางเดนิ บนัได ทางหนไีฟ และ
                  หอ้งควบคมุ

     ค) สว่นไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟฟ้ากาํลงับนเวที
             ง) สว่นแสงสวา่งฉุกเฉนิและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉนิ
             จ) เครื�องปรบัอากาศและเครื�องระบายอากาศ
             ฉ) สว่นไฟฟ้าตดิต ั7งเป็นคร ั7งคราวบนเวที
             ช) สว่นของเตา้รบั
            ซ) สว่นไฟฟ้าที�เก ี�ยวขอ้งกบัวงจรชว่ยชวีติอปุกรณ์
                  สาํหรบัการผจญเพลงิ (ถา้ม)ี

 

8.3.4.2 ตอ้งมกีารแบง่วงจรยอ่ยเพื�อจา่ยใหก้บัสว่นตา่งๆ ดงันี7
             ก) สว่นแสงสวา่งภายในพื7นที�บรกิาร
             ข) สว่นชอ่งทางเดนิ บนัได ทางหนไีฟ และ
                  หอ้งควบคมุ

     ค) สว่นไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟฟ้ากาํลงับนเวที
             ง) สว่นแสงสวา่งฉุกเฉนิและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉนิ
             จ) เครื�องปรบัอากาศและเครื�องระบายอากาศ
             ฉ) สว่นไฟฟ้าตดิต ั7งเป็นคร ั7งคราวบนเวที
             ช) สว่นของเตา้รบั
            ซ) สว่นไฟฟ้าที�เก ี�ยวขอ้งกบัวงจรชว่ยชวีติอปุกรณ์
                  สาํหรบัการผจญเพลงิ (ถา้ม)ี

 

การออกแบบระบบไฟฟ้า สถานบรกิาร

8.3.4.3 วงจรยอ่ยเตา้รับที�ตดิตั +งในพื+นที�บรกิารและหอ้งครัวตอ้งตอ่ลง
ดนิและตอ่ผา่นเครื�องตดัไฟรั�ว 

8.3.4.6บรภิณัฑไ์ฟฟ้าในวงจรยอ่ยแสงสวา่งในพื+นที�บรกิารตอ้งตอ่ลง
ดนิ  และดวงโคมที�อยูห่า่งจากพื+นหรอืโลหะที�ตอ่ลงดนิไมเ่กนิ 2.40 
ม.ในแนวดิ�ง หรอื 1.50 ม. ในแนวระดบั และบคุคลอาจสมัผัสไดโ้ดย
บงัเอญิตอ้งตอ่ผา่นเครื�องตดัไฟรั�ว

8.3.5.3 ข) บรภิณัฑไ์ฟฟ้าชนดิหยบิยกได ้รวมทั +งเตา้รับและ
หลอดไฟ ตอ้งมกีารป้องกนัความเสยีหายทางกายภาพที�เหมาะสม 
และตอ้งตอ่ผา่นเครื�องตดัไฟรั�ว

8.3.6.3 สระหรอือา่งกายภาพบําบดั  ธาราบําบดั  อา่งนํ+าแร(่Spa) 

อา่งนํ+ารอ้น (Hot tub)  อา่งนวดตวั ตอ้งตอ่ผา่นเครื�องตดัไฟรั�ว
สถานที�เฉพาะ 
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การออกแบบระบบไฟฟ้า สถานบรกิาร
พื +นที�ที�จัดไว้สาํหรับให้บริการ
ตามวัตถุประสงค์ของกจิการ

สถานบริการนั+น ๆ

8.4.4.8 วงจรยอ่ยแสงสวา่งและเตา้รบั ภายนอกอาคาร 
ตอ้งตอ่ผา่นเครื�องตดัไฟร ั�ว

32

การออกแบบระบบไฟฟ้า โรงแรม

8.4.2.2 วงจรยอ่ยระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉนิและ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉนิตอ้งตอ่แยกตา่งหาก
จากบรภิณัฑไ์ฟฟ้าอื�น

 8.4.4.4 เตา้รบัตอ้งเป็นชนดิมขี ั7วสายดนิและเตา้รบัที�
อยูใ่นหอ้งพกัตอ้งตอ่ผา่นเครื�องตดัไฟร ั�ว

8.4.4.7 สระหรอือา่งกายภาพบําบดั  ธาราบําบดั  อา่ง
นํ 7าแร ่(Spa) อา่งนํ 7ารอ้น (Hot tub)  อา่งนวดตวั เครื�อง
ทํานํ 7ารอ้น เครื�องทํานํ 7าอุน่ ตอ้งตอ่ผา่นเครื�องเครื�องตดั
ไฟร ั�ว



8.1.4.6, 8.3.4.7, 8.4.4.5   หากตดิตั +ง
เครื�องกําเนดิไฟฟ้า เพื�อการจา่ยกําลงัไฟฟ้า
สํารอง ตอ้งตดิตั +งเครื�องป้องกนักระแสเกนิ 
และตอ้งมกีารป้องกนัการจา่ยไฟชนกนักบั
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และการตดิตั +ง
ใหเ้ป็นไปตามที�กําหนดในมาตรฐานระบบ
เครื�องกําเนดิไฟฟ้าของ วสท.
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การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงมหรสพ  สถานบรกิาร 
โรงแรม   

EMDB

) ) ) ) )) ) )

เครื,องกาํเนิด

Control Panel)

G

ลฟิต,์ ปัt มดบัเพลงิ, ไฟแสงสวา่ง
ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ระบบประกาศ ฯลฯ
สําหรับอาคารสงู, อาคารขนาดใหญพ่เิศษ

ATS

กรณีปกต ิระบบไฟฟ้าของอาคารรับกระแสไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าฯ จา่ยโหลดของอาคารทั +งหมด

ระบบจา่ยพลังงานไฟฟ้าสํารองฉุกเฉนิ

มเิตอรแ์รงสงู

หมอ้แปลงไฟฟ้า

MDB

) ) ) ) )

)

) ) )))

EMDB

) ) ) ) )) ) )

เครื,องกาํเนิด

Control Panel)

G

ลฟิต,์ ปัt มดบัเพลงิ, ไฟแสงสวา่ง
ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ระบบประกาศ ฯลฯ
สําหรับอาคารสงู, อาคารขนาดใหญพ่เิศษ

ATS

กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดบั เครื�องกําเนดิไฟฟ้าจะ
สตารท์และจา่ยโหลดโดยอตัโนมตัผิา่น Automatic
Transfer Switch และถา้ไฟฟ้ากลบัมาเป็นปกต ิ
เครื�องกําเนดิจะหยดุจา่ยโหลดโดยอตัโนมตัิ

มเิตอรแ์รงสงู

หมอ้แปลงไฟฟ้า

MDB

) ) ) ) )

)

) ) )))

ระบบจา่ยพลังงานไฟฟ้าสํารองฉุกเฉนิ

ไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉนิ

สถานที�เฉพาะ 
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มอก.1102-2538,มอก.1102-2538,
มอก.1955-2551มอก.1955-2551

8.1.4.7,8.3.4.8, 8.4.4.9
การตดิตั +งไฟฟ้าแสงสวา่ง
ฉุกเฉนิใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้า
แสงสวา่งฉุกเฉนิและโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉนิ 
ของ วสท.

8.1.4.7,8.3.4.8, 8.4.4.9
การตดิตั +งไฟฟ้าแสงสวา่ง
ฉุกเฉนิใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้า
แสงสวา่งฉุกเฉนิและโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉนิ 
ของ วสท.

ขดีจาํกดัสญัญาณ
รบกวนวทิยุ

การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงมหรสพ สถานบรกิาร โรงแรม 



โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉนิ  

สถานที�เฉพาะ 

มอก. 2430-2552
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มอก. 2539-2554

มาตรฐานตดิตั #งของ สมอ.

การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงมหรสพ สถานบรกิาร โรงแรม 

8.1.4.7,8.3.4.8, 8.4.4.9
การตดิตั +งไฟฟ้าแสงสวา่ง
ฉุกเฉนิใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้า
แสงสวา่งฉุกเฉนิและโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉนิ 
ของ วสท.

8.1.4.7,8.3.4.8, 8.4.4.9
การตดิตั +งไฟฟ้าแสงสวา่ง
ฉุกเฉนิใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้า
แสงสวา่งฉุกเฉนิและโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉนิ 
ของ วสท.

� 8.1.8 ,8.3.7, 8.4.5
� ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 6.4  หากตดิต ั7ง
ภายในอาคารตอ้งเป็นชนดิแหง้หรอื
ฉนวนไมต่ดิไฟ ตดิต ั7งอยูใ่นเครื�อง
หอ่หุม้ที�มรีะดบัการป้องกนั ไมต่ํ�า
กวา่ IP 21  และฉนวนตอ้งไมเ่ป็น
พษิตอ่บคุคลและสิ�งแวดลอ้ม ไม่
อนญุาตใหต้ดิต ั7งหมอ้แปลงชนดิ
ฉนวนตดิไฟได ้หรอืหมอ้แปลงชนดิ
ฉนวนตดิไฟยากภายในอาคาร ใต้
อาคาร บนดาดฟ้า หรอืบนสว่นยื�น
ของอาคารสถานที�เฉพาะ 
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การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงมหรสพ สถานบรกิาร โรงแรม

IP 21 

หมอ้แปลงและหอ้งหมอ้แปลง 

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที� 8)
39

8.2.1 ทั�วไป • ให้ใช้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที�ตดิตั +งเพื�อให้
ความสว่างแก่ป้ายโฆษณาในที�สาธารณะซึ�ง
โครงสร้างโลหะของป้ายอยู่สูงจากพื +นไม่เกิน 
2.50 เมตร  ทั +งนี +โครงสร้างโลหะที�รองรับป้าย
ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ�งของป้าย ทั +งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างที�ตดิตั +งอยู่ภายนอกป้ายและภายใน
ป้าย และให้รวมถงึป้ายโฆษณาที�ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าในการเคลื�อนไหวป้ายด้วย

• การเดนิสายสาํหรับป้ายโฆษณา ให้ปฏิบัติ
ตามข้อกาํหนดในบทนี + กรณีที�ไม่ได้ระบุไว้ใน
บทนี +ให้ปฏิบัตติามข้อกาํหนดของการเดนิสาย

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ

8.2 ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ไม่เกนิ 2.50 m.

ความสูงของป้ายโฆษณา
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที� 8)
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ข้อกาํหนดทั�วไปป้ายโฆษณา

8.2.1 ทั�วไป • ป้ายโฆษณาแบบมีล้อเข็น แบบยกย้าย
ได้ ต้องตดิตั +งเครื�องตดัไฟรั� วที�ต้นทาง
ของวงจรที�จ่ายไฟให้ป้ายโฆษณา
ดงักล่าว

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ
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สายไฟฟ้าที�ยอมให้ใช้กับป้ายโฆษณา

8.2.1 ทั�วไป • สายไฟฟ้าที�ใช้ทั�วไปต้องเป็นสายทองแดงหุ้ม
ฉนวนและมีเปลือกนอกกันความชื +นได้

• สายใต้ดนิต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน พวีีซี 
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที� 
มอก.11-2553 รหสัชนิด NYY หรือ VCT สาย
หุ้มฉนวน XLPE มีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.

• กรณีที�มีหลอดไฟฟ้าตดิตั +งอยู่ภายในป้าย
โฆษณา สายไฟฟ้าที�ใช้ภายในป้ายโฆษณาต้อง
เป็นชนิดที�ทนความร้อนที�เกิดขึ +นภายในป้าย
โฆษณานั+นได้ และต้องมีอุณหภมูิใช้งานไม่ตํ�า
กว่า 90 ºC

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที� 8
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วธิีการเดนิสายที�ยอมให้ใช้กับป้ายโฆษณา

8.2.1 ทั�วไป • สายไฟฟ้าต้องร้อยในท่อโลหะหนาหรือหนา
ปานกลาง  ยกเว้น  ส่วนที�อยู่ภายในป้าย

• สายใต้ดนิต้องร้อยในท่อ และการตดิตั +งต้อง
เป็นไปตามที�กาํหนดในบทที� 5 และข้ออื�นที�
เกี�ยวข้อง 

• การต่อสายให้ปฏิบัตติามที�กาํหนดในบทที� 1 
และในทุกกรณี ไม่อนุญาตให้ใช้สายพันรอบ
หมุดเกลียว 

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ

ขั'วต่อสายแบบขนัแน่นดว้ยหมุดเกลียว  แบบสายพนัดว้ยหมุดเกลียว

ขนาดสายตอ้งไม่
เกิน6.0 ตร.มม.
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การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.1 ทั�วไป • ทุกวงจรย่อยต้องตดิตั +งเครื�องปลดวงจรและ
เครื�องป้องกันกระแสเกนิ

• การคาํนวณโหลดของวงจรย่อย ให้คาํนวณ
ตามที�ตดิตั +งใช้งานจริง 

• บริภณัฑ์ประธานต้องตดิตั +งอยู่ในเครื�องห่อหุ้ม
มิดชิด ถ้าตดิตั +งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิด
กันฝนได้

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ

2014-03-14rev0.1มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที� 8
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การต่อลงดนิป้ายโฆษณา

8.2.1 ทั�วไป • ดวงโคม ก้านดวงโคม และ/หรือโครงของป้าย
โฆษณาที�เป็นโลหะ รวมทั +งส่วนโลหะของ
บริภณัฑ์ที�ไม่ใช้เป็นทางเดนิของกระแสไฟฟ้า
ต้องต่อลงดนิตามที�ระบุในบทที� 4

• ดวงโคม ก้านดวงโคม และ/หรือโครงของป้าย
โฆษณาที�เป็นโลหะหากตดิตั +งกับโครงสร้าง
โลหะ โครงสร้างโลหะนั+นต้องต่อเชื�อมกันทาง
ไฟฟ้าโดยตลอด และต้องต่อลงดนิ 

• ตวันําต่อหลักดนิต้องเป็นสายทองแดงหุ้ม
ฉนวนและมีขนาดตามที�กาํหนดในข้อ 4.19 
และต้องไม่เล็กกว่า 16 ตร.มม.และต้องร้อยใน
ท่อโลหะหนาหรือหนาปานกลาง

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ
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การต่อลงดนิป้ายโฆษณา

8.2.1 ทั�วไป • การต่อตวันําเข้ากับหลักดนิต้องใช้วธิีเชื�อม
ด้วยความร้อนเท่านั+น 

• หลักดนิต้องเป็นไปตามที�กาํหนดในข้อ 2.4.1 
ทาํด้วยทองแดงหรือโลหะอื�นหุ้มด้วยทองแดง
เท่านั+น ปลายบนสุดต้องฝังลึกจากผิวดนิไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร

• การต่อลงดนิต้องมีจุดทดสอบ การต่อลงดนิ
ต้องจัดทาํจุดทดสอบ สาํหรับใช้วัดค่าความ
ต้านทานการต่อลงดนิ และจุดทดสอบนี +ต้อง
เข้าถงึได้โดยสะดวก

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที� 8)
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8.2.1 ทั�วไป

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ

0.30m

Exothermic 
Welding

พื +นดนิ

ไม่เกิน 2.50m

หลักสายดนิทองแดง

สายทองแดงหุ้มฉนวนขนาด 16mm2

ท่อโลหะหนาปานกลาง

การต่อลงดนิป้ายโฆษณา
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8.2.1 ทั�วไป

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ

การต่อลงดนิป้ายโฆษณา

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที8)48

การต่อลงดนิป้ายโฆษณา

8.2.1 ทั�วไป • วงจรย่อยที�จ่ายไฟให้ป้ายโฆษณาที�อยู่
ภายในอาคารในระยะเอื +อมถงึและ
ภายนอกอาคาร จะต้องป้องกันไฟฟ้าดดู 
โดยใช้เครื�องตดัไฟรั� ว ขนาด I∆n ไม่เกนิ 
30 มิลลิแอมแปร์

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.3 วิธีการเดนิสาย

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.5 การต่อลงดนิ
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ทบทวน
ข้อกาํหนด โรงมหรสพ ป้ายโฆษณา สถานบริการ โรงแรม

• สายไฟฟ้า • 11.2.1 Cat C
• 11.2.2
• 11.2.3
• ตามข้อกําหนด
วงจรช่วยชีวิต

• 11-2553(NYY, 
VCT)

• XLPE
• ฉนวน 90OC

• 11.2.1 Cat C
• 11.2.2
• 11.2.3

• 11-2553
• ตามข้อกําหนด
วงจรช่วยชีวิต

• วิธีการเดินสาย • ช่องเดินสายโลหะ/
เอ็มไอ/สายทนไฟ

• ห้ามช่องเดินสาย
อโลหะ

• ท่อโลหะหนา/หนา
ปานกลาง

• ช่องเดินสายโลหะ/
เอ็มไอ/สายทนไฟ

• ยกเว้นห้องหม้อ
แปลงและห้อง
ไฟฟ้ารวมอนญุาต
ให้เดินสายบนราง
เคเบิลได้

• ช่องเดินสายโลหะ/
เอ็มไอ/สายทนไฟ

• ห้ามช่องเดินสาย
อโลหะ

• การออกแบบระบบ
ไฟฟ้า

• แบง่วงจรตาม
กําหนด

- • เผื�อ 125%
• แบง่วงจรตาม
กําหนด

• RCD

• วงจรย่อยแสงสวา่ง
และปา้ยฉกุเฉิน
ต้องแยกจากวงจร
อื�น

• RCD
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที� 8
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ทบทวน
ข้อกาํหนด โรงมหรสพ ป้ายโฆษณา สถานบริการ โรงแรม

• หม้อแปลงและห้อง
หม้อแปลง

• ในอาคารต้องเป็น
หม้อแปลงฉนวนไม่
ติดไฟ หรือหม้อ
แปลงแห้งในเครื�อง
ห่อหุ้ม IP21

• ห้ามติดตั Qงหม้อ
แปลงชนิดฉนวนติด
ไฟได้ หรือชนิด
ฉนวนติดไฟยาก 
ภายในอาคาร ใต้
อาคาร บนดาดฟ้า 
หรือบนสว่นยื�นของ
อาคาร

- • ในอาคารต้องเป็น
หม้อแปลงฉนวนไม่
ติดไฟ หรือหม้อ
แปลงแห้งในเครื�อง
ห่อหุ้ม IP21

• ห้ามติดตั Qงหม้อ
แปลงชนิดฉนวนติด
ไฟได้ หรือชนิด
ฉนวนติดไฟยาก 
ภายในอาคาร ใต้
อาคาร บนดาดฟ้า 
หรือบนสว่นยื�นของ
อาคาร

• ในอาคารต้องเป็น
หม้อแปลงฉนวนไม่
ติดไฟ หรือหม้อ
แปลงแห้งในเครื�อง
ห่อหุ้ม IP21

• ห้ามติดตั Qงหม้อ
แปลงชนิดฉนวนติด
ไฟได้ หรือชนิด
ฉนวนติดไฟยาก 
ภายในอาคาร ใต้
อาคาร บนดาดฟ้า 
หรือบนสว่นยื�นของ
อาคาร

อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
สาํหรบัสายที�เดินภายในอาคารห้ามใช้วิธีเดินสายบนผิว เดินเปิดหรือเดินลอยบนวสัดุ
ฉนวน เดินในช่องเดินสายอโลหะ และในรางเคเบิล

ดว้ยความปรารถนาดี

มาตรฐานการติดตั Qงทางไฟฟา้ฯ 51
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