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ใบรับรองและสมุดบันทึก
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3.7.1 ใบรับรองการทํางานแล้วเสร็จ
61
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กั บ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ อ าคาร โดยใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างและนําทางไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งทราบถึงพื้นที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้ง
เหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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สําหรับอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วน
หนึ่ งของระบบป้ องกัน และระงั บ อัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่ อให้ ผู้ ใ ช้ส ถานที่
สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน
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นอกจากนี้ยังมีระบบนําทางติดตั้งต่ําแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรวดเร็วในการ
หนีภัยได้มากยิ่งขึ้น
วสท. หวั งเป็ นอย่ างยิ่ ง ว่ า มาตรฐานฉบับนี้ จ ะเป็นมาตรฐานที่ วิศวกร ผู้ อ อกแบบ
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การกําหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
พ.ศ. 2561
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18)
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18)
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การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศ
มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 4 โดยได้ปรับปรุง
เนื้ อ หาให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและมาตรฐานของสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทั้งมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและเหมาะกับสภาพแวดล้อม
ในประเทศไทยเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงประจําปี 2558 จากสภาวิ ศ วกร ซึ่ ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ส มาคมวิ ช าชี พ จั ด ทํ า
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น
วสท. ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถ
ปรับปรุงมาตรฐานแล้วเสร็จ หากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด
โปรดแจ้งให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทราบเพื่อจะได้
จัดทํามาตรฐานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
(ดร.ธเนศ วีระศิริ)
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจําปี พ.ศ. 2560-2562
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18)
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18)
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มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18)
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คํานํา

และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
และนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและวงการวิศวกรรม จนปัจจุบันได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไป

วสท. มีเป้าหมายจัดทํามาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้าย
ทางออกฉุกเฉิน เพื่อเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง
การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศ
มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 4 โดยได้ปรับปรุง
เนื้ อ หาให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและมาตรฐานของสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทั้งมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและเหมาะกับสภาพแวดล้อม
ในประเทศไทยเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงประจําปี 2558 จากสภาวิ ศ วกร ซึ่ ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ส มาคมวิ ช าชี พ จั ด ทํ า
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