
 หนา   ๒ 
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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ 

ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๐  (๑)  (๒)  และ  (๕)  มาตรา  ๓๖  
วรรคสอง  และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน  โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา  “ประกาศกระทรวงพลังงาน   เร่ือง  หลักเกณฑและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ ใหสถานที่ใชกาซธรรมชาติตองเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัย
ตามประกาศนี้ 

ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  NATURAL  GAS  ที่กรมธุรกิจ

พลังงานรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตาม
ความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“กาซ”  หมายความวา  กาซธรรมชาติ  (NATURAL  GAS)  ซ่ึงเปนกาซไฮโดรคารบอน 
ที่ประกอบดวยกาซมีเทนเปนสวนใหญ  อยูในสถานะไอกาซ  นํามาใชเปนเชื้อเพลิง  ทั้งนี้ไมรวมถึง 
กาซธรรมชาติเหลว  (Liquefied  Natural  Gas  -  LNG) 

“โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา  สถานประกอบการที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง  โดยไมคํานึง
วาจะเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือไม 

“สถานที่ใชกาซ” หมายความวา  สถานที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม   
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“เขตสถานที่ใชกาซ”  หมายความวา  เขตที่แสดงถึงบริเวณที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม   
ถังเก็บและจายกาซ  สถานีควบคุม  ระบบทอ  เคร่ืองสูบอัดกาซ  หรืออุปกรณเคร่ืองมือตลอดจนระบบ
ไฟฟา  หรือระบบความปลอดภัย  ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการนี้ 

“สถานีควบคุม”  หมายความวา  สถานที่ใชควบคุมกาซธรรมชาติที่อยูภายในเขตสถานที่ใชกาซ  
ซ่ึงประกอบดวยระบบทอหรืออุปกรณ  เคร่ืองมือ  ตลอดจนระบบไฟฟาและระบบความปลอดภัย   
ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการนี้  และตองเปนบริเวณที่ทอกาซธรรมชาติจากภายนอกเขตสถานที่ใชกาซตอ
ผานเขาเทานั้น 

“เขตสถานีควบคุม”  หมายความวา  เขตที่แสดงถึงขอบเขตบริเวณที่ต้ังของสถานีควบคุม 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารภายในเขตสถานที่ใชกาซ 
“อาคารสถานีควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่ใชคลุมสถานีควบคุมที่ต้ังอยูภายในเขตสถานที่ใชกาซ 
“กําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟ”  หมายความวา  ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาฉาบปูนหนา 

ไมนอยกวา  ๒๐  เซนติเมตร  และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได  ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตองหนาไมนอยกวา  ๑๕  เซนติเมตร  หรือเปนผนังที่ทําจากวัสดุอื่นที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวา  ๒  ชั่วโมง 

“วัสดุทนไฟ”  หมายความวา  วัตถุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  ผู ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานแตงต้ังให

ปฏิบัติการตามประกาศนี้   
“วิศวกรออกแบบ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบคุคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามกฎหมาย

วาดวยวิศวกร  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและขึ้นทะเบียนตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานประกาศกําหนด   

“วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และไดรับ
ใบรับรองตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

“วิทยากรฝกอบรม”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันที่มีคุณสมบัติในการให
การฝกอบรมแกผูปฏิบัติงาน  และไดรับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานใหเปนวิทยากรฝกอบรมตามที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

“ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซ  โดยตองไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
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“ภาชนะบรรจุกาซ”  หมายความวา  ภาชนะภายใตความดันสูงที่ใชบรรจุกาซธรรมชาติที่อยูใน
สถานะไอกาซ  ซ่ึงอาจเปนถังโลหะ  หรือถังอโลหะ  หรือถังวัสดุผสม  ที่ไดรับการออกแบบ  สราง  
ตรวจสอบและทดสอบ  ตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดหรือเทียบเทา   

“ถังเก็บและจายกาซ”  หมายความวา  ถังที่ใชในการเก็บและจายกาซธรรมชาติในเขตสถานที่ใชกาซ 
“ถังขนสงกาซ”  หมายความวา  ถังที่ติดตรึงไวบนยานพาหนะขนสงกาซ  เพื่อใชในการลําเลียง

ขนสงกาซธรรมชาติ   
“บริเวณอันตราย” (Hazardous  Area)  หมายความวา  พื้นที่โดยรอบที่ต้ังสถานีควบคุม  

อุปกรณ  เคร่ืองสูบอัดกาซ  ถังเก็บและจายกาซ  ถังขนสงกาซ  และทอกาซในสถานที่ใชกาซ  ซ่ึงอาจมี
การสะสมกาซและมีไอกาซติดไฟไดงาย  บริเวณอันตรายแบงเปนโซน  ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกําหนด 

“สภาวะมาตรฐานเมตริก”  (Metric  Standard  Conditions)  หมายความวา  สภาวะมาตรฐาน
ของกาซธรรมชาติที่อุณหภูมิ  ๑๕  องศาเซลเซียส  และความดัน  ๑๐๑.๓๒๕  กิโลปาสกาลมาตร  (kPa) 

ขอ ๕ ผูมีไวครอบครองที่ใชในราชการทหารเปนการเฉพาะ  ผูมีไวในครอบครองเพื่อใชเปน
เชื้อเพลิงในยานพาหนะ  ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตสําหรับวัตถุ
อันตราย  ตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูผลิตและผูนําเขา  ไมตองข้ึนทะเบียนสําหรับวัตถุอันตราย  ตามมาตรา  ๓๖  วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ สถานที่ต้ังของสถานที่ใชกาซตองไมขัดตอกฎหมายอื่น  เชน  กฎหมายวาดวยการ 
ผังเมือง  กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร  หรือ  กฎหมายวาดวยโรงงาน 

ขอ ๗ สถานที่ใชกาซที่มีการเก็บ  ใช  หรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซปโตรเลียมเหลว  
ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นดวย  เชน  กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  กฎหมายวาดวยการคา
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว   

ขอ ๘ เพื่อใหการควบคุมกํากับดูแลของภาครัฐตามประกาศนี้เปนไปอยางถูกตองรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ  การออกแบบที่เกี่ยวกับสถานที่ใชกาซตองกระทําโดยวิศวกรออกแบบ  การทดสอบและ
ตรวจสอบตองกระทําโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  การใหการฝกอบรมตองกระทําโดยวิทยากร
ฝกอบรมและการใชกาซตองกระทําโดยผูปฏิบัติงาน 
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หมวด  ๒ 
ระยะควบคุมความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๙ สถานีควบคุมและหรือเครื่องสูบอัดกาซ  ตองมีระยะควบคุมความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑) บริเวณอันตราย  (Hazardous  Area)  ที่มีความดันกาซเกินกวา  ๑๗๐  กิโลปาสคาลมาตร  

แตไมเกิน  ๘๕๐  กิโลปาสคาลมาตร  ตองมีรัศมีหางไมนอยกวา  ๑.๐๐  เมตร 
(๒) บริเวณอันตราย  (Hazardous  Area)  ที่มีความดันกาซเกินกวา  ๘๕๐  กิโลปาสคาลมาตร  

แตไมเกิน  ๑,๙๐๐  กิโลปาสคาลมาตร  ตองมีรัศมีหางไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร   
(๓) บริเวณอันตราย  (Hazardous  Area)  ที่มีความดันกาซเกินกวา  ๑,๙๐๐  กิโลปาสคาลมาตร  

ตองมีรัศมีหางไมนอยกวา  ๗.๕๐  เมตร 
(๔) ตองอยูหางไมนอยกวา  ๗.๕๐  เมตรจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ถังเก็บกาซปโตรเลียมเหลว  

และถังเก็บวัตถุติดไฟหรือระเบิดไดทุกชนิดที่อยูเหนือพื้นดิน  หรือบริเวณที่กอใหเกิดประกายไฟไดงาย 
ขอ ๑๐ ถังเก็บและจายกาซ  ตองมีระยะควบคุมความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑) ตองหางไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร  จากเขตสาธารณะ  ริมผนังอาคารและเขตสถานที่ใช

กาซ  ถาระยะควบคุมความปลอดภัยไมไดตามที่กําหนดไว  ตองสรางกําแพงกันไฟ  หรือผนังกันไฟที่
ระยะหางจากขอบถังเก็บและจายกาซ  ไมนอยกวา  ๑.๐๐  เมตร  และกําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟ
ดังกลาวตองหางจากเขตสาธารณะ  ริมผนังอาคารและเขตสถานที่ใชกาซไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร 

(๒) ตองหางไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จากถังเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิง  ถังเก็บกาซปโตรเลียมเหลว
และถังเก็บวัตถุติดไฟหรือระเบิดไดทุกชนิดที่อยูเหนือพื้นดิน  ถาระยะควบคุมความปลอดภัยไมได 
ตามที่กําหนดไว  ตองสรางกําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟที่ระยะหางจากขอบถังเก็บและจายกาซ  ไมนอยกวา  
๑.๐๐  เมตร  และกําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟดังกลาวตองหางจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ถังเก็บกาซ
ปโตรเลียมเหลวหรือถังเก็บวัตถุติดไฟหรือระเบิดไดทุกชนิดที่อยูเหนือพื้นดิน  ไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

(๓) ตองหางไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร  จากแนวสายไฟฟาแรงสูงพาด  หรือขึงผาน  และให
เปนไปตามขอกําหนดของผูรับผิดชอบแนวสายไฟฟานั้น 

(๔) กําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟ  ตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหมีความสูงเกินกวาความสูงของถัง
เก็บและจายกาซ  ไมนอยกวา  ๑.๐๐  เมตร 
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(๕) จะตองใหมีร้ัวเหล็กโปรงหรืออยางอื่นที่คลายคลึงกันโดยรอบถังเก็บและจายกาซ  โดยมี
ระยะหางจากถังเก็บและจายกาซอยางนอย  ๑.๐๐  เมตร  สูงไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  ยกเวนดานที่มี
กําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟแลว 

(๖) บริเวณที่ต้ังถังเก็บและจายกาซดานใดที่ยานพาหนะอาจเขาไปถึงได  ตองจัดใหมีเสา
กันภัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงทุกระยะ  ๑.๕๐  เมตร  หรือราวเหล็ก  (Guard  Rail)  ไวปองกัน  โดยมี
ระยะหางจากร้ัวเหล็กโปรงไมนอยกวา  ๑.๐๐  เมตร 

(๗) หากสถานที่ต้ังถังเก็บและจายกาซมีหลังคาคลุม  ตองออกแบบใหมีการฟุงกระจายของ
กาซไดสะดวก 

ขอ ๑๑ สถานีควบคุม  เคร่ืองสูบอัดกาซ  และถังเก็บและจายกาซ  หากมีระยะควบคุมความ
ปลอดภัยที่ไมเปนไปตามที่กําหนดในขอ  ๙  และขอ  ๑๐  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

หมวด  ๓ 
สถานีควบคุม 

 
 

ขอ ๑๒ ตองติดต้ังอุปกรณเปนชนิดที่ใช กับกาซโดยเฉพาะและเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังไมไดกําหนดไว  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรม
ธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ดานใดของสถานีควบคุมที่ยานพาหนะอาจเขาไปถึงไดตองจัดใหมีเสากันภัยที่มีความ
มั่นคงแข็งแรงทุกระยะ  ๑.๕๐  เมตร  หรือราวเหล็ก  (Guard  Rail)  ไวปองกันโดยมีระยะหางจากเขต
สถานีควบคุมไมนอยกวา  ๑.๐๐  เมตร 

หมวด  ๔ 
ภาชนะบรรจุกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ 
ระบบทอกาซ  และอุปกรณกาซ 

 
 

ขอ ๑๔ ภาชนะบรรจุกาซมี  ๒  ชนิด  ดังนี้ 
(๑) ถังเก็บและจายกาซ 
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(๒) ถังขนสงกาซ 
ขอ ๑๕ ถังเก็บและจายกาซตองมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ตองเปนภาชนะหรือถังภายใตความดันสูงที่ใชบรรจุกาซโดยเฉพาะ   
(๒) การออกแบบ  สราง  ตรวจสอบ  และทดสอบ  ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

หรือตามมาตรฐานสากล  ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
(๓) ตองมีการปองกันการสัมผัสกับสภาพอากาศทั่วไป  โดยการทาสีหรืออยางอื่นที่สามารถ

ปองกันการกัดกรอนและการเสื่อมคุณภาพได   
(๔) ตองทําเครื่องหมาย  หรือขอความบนตัวถังอยางถาวรและเห็นไดชัด  โดยมีขอความและ

ขนาดตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
(๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซที่ผลิตข้ึนใหม  กอนการใชงาน  ครบวาระ  

หรือถังที่ไดรับความเสียหายที่อาจกอใหเกิดอันตราย  จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  และ
วิธีการ  ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ถังขนสงกาซที่นํามาใชเปนถังเก็บและจายกาซในสถานที่ใชกาซ  ตองมีลักษณะ
เปนไปตามขอ  ๑๕ 

ขอ ๑๗ ถังขนสงกาซที่นํามาใช เปนถังเก็บและจายกาซในสถานที่ใชกาซที่ ติดต้ังบน
ยานพาหนะ  ที่ไดรับอนุญาตใหใชเปนยานพาหนะขนสงกาซทางบก  ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทาง
บก  หรือบนรถไฟ  ใหมีลักษณะเปนไปตามขอ  ๑๕ 

ขอ ๑๘ เคร่ืองสูบอัดกาซตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ  และออกแบบใหเหมาะสมกับ
สภาพความดันและอุณหภูมิที่ใชงานปกติ  โดยตองมีการติดต้ังอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัดที่
เคร่ืองสูบอัดและทอที่ตอกับเครื่องสูบอัดดวย  หรือใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ระบบทอกาซ  ล้ิน  ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบของระบบทอ  ตองเปนชนิดที่
ใชกับกาซโดยเฉพาะ  โดยการออกแบบ  สราง  ตรวจสอบ  และทดสอบ  ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล   

ขอ ๒๐ อุปกรณปรับความดันและอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด  ตองเปนชนิดที่ใช
กับกาซโดยเฉพาะ  และเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล   

ขอ ๒๑ มาตรวัดความดัน  อุณหภูมิ  และอัตราการไหลของกาซ  พรอมชิ้นสวนอุปกรณ   
ตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานสากล 
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

หมวด  ๕ 
การกอสรางและการติดต้ัง 

 
 

ขอ ๒๓ การกอสรางและการติดต้ังสถานีควบคุม  ภาชนะบรรจุกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ  ระบบ
ทอกาซ  และอุปกรณกาซ  ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ขอ ๒๔ อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา  ตองเปนดังนี้ 
(๑) อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  และการติดต้ังเคร่ืองใชไฟฟา  หรืออุปกรณไฟฟา   

ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
(๒) กําหนดประเภทบริเวณอันตราย  และระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซ  

จะตองใชระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  และอุปกรณไฟฟาใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ
กําหนด 

(๓) เมื่อติดต้ังระบบไฟฟา  อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟาเสร็จแลว  ใหผูขอรับใบอนุญาตย่ืน
หนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม  (๑)  จากกรมธุรกิจพลังงานหรือผูที่มี
คุณสมบัติตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  เมื่อไดรับการตรวจสอบและไดรับหนังสือรับรอง
การปฏิบัติดังกลาวจึงจะเริ่มใชงานได 

ขอ ๒๕ อาคารสถานีควบคุมตองเปนอาคารชั้นเดียว  หลังคาตองทําดวยวัสดุทนไฟ  หากมีฝา
หรือผนัง  ฝาหรือผนังตองทําดวยวัสดุทนไฟและมีชองระบายอากาศ  และตองเปดโลงอยางนอยหนึ่งดาน  
สวนหลังคาคลุมตองออกแบบใหมีการฟุงกระจายของกาซไดสะดวก 

หมวด  ๖ 
หลักเกณฑและวิธีการทดสอบและตรวจสอบ 

 
 

ขอ ๒๖ การทดสอบและตรวจสอบ  สถานีควบคุม  ภาชนะบรรจุกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ  ระบบ
ทอกาซ  และอุปกรณกาซ  กอนการใชงาน  หรือครบวาระ  หรือที่ไดรับความเสียหายที่อาจกอใหเกิด
อันตราย  ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
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หมวด  ๗ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
 

ขอ ๒๗ ตองมี เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือสารเคมีชนิดอื่นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลที่มีขนาดบรรจุไมนอยกวา  ๖.๘  กิโลกรัม  ไวในที่ที่สามารถนําออกมาใชไดงาย  
และตองตรวจสอบอยางนอย  ๖  เดือนตอ  ๑  คร้ัง  โดยอยูในตําแหนงที่ต้ังและมีจํานวนเครื่อง  ดังนี้ 

(๑) ที่สถานีควบคุมอยางนอย  ๒  เคร่ือง 
(๒) ที่บริเวณที่ต้ังเคร่ืองสูบอัดกาซ  อยางนอย  ๒  เคร่ืองตอเครื่องสูบอัดกาซ  ๑  เคร่ือง 
(๓) ที่บริเวณสถานที่ต้ังภาชนะบรรจุกาซ  อยางนอย  ๒  เคร่ือง  กรณีที่ภาชนะบรรจุกาซมี

ความจุรวมกันต้ังแต  ๒,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร  ที่สภาวะมาตรฐานเมตริก  ใหติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง  ๑  เคร่ือง 
ตอกาซ  ๒,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร  ที่สภาวะมาตรฐานเมตริก 

ขอ ๒๘ ภายในเขตสถานีควบคุมสถานที่ต้ังภาชนะบรรจุกาซและเครื่องสูบอัดกาซ  หาม
กระทําการใด  ๆ  ที่กอใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ  ยกเวนการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมโดย
ผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๙ ตองมีปายหามและคําเตือน  ขอความในปายหามและคําเตือนตองเขียนดวยตัวอักษร
สีแดงบนพื้นขาวมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนและอานไดงาย  โดยมีความสูงของตัวอักษร  ไมนอยกวา  ๒.๕๐  
เซนติเมตร  และตองติดต้ังปายนี้ไวในที่ที่เห็นไดงาย  ณ  บริเวณสถานีควบคุม  บริเวณสถานที่ต้ังภาชนะ
บรรจุกาซ  และเครื่องสูบอัดกาซ  ตองมีและติดต้ังเคร่ืองหมายขอหาม  ดังนี้ 

“หามสูบบุหร่ี” 
“หามกอประกายไฟ” 

กรณีเคร่ืองสูบอัดกาซ  เปนชนิดเดินเคร่ืองไดอัตโนมัติ  ตองติดต้ังคําเตือน 
“เคร่ืองสูบอัดกาซนี้ทํางานอัตโนมัติทุกเวลา” 
ขอ ๓๐ สถานที่ต้ังภาชนะบรรจุกาซ  หรือสถานที่ต้ังเคร่ืองสูบอัดกาซ  ตองต้ังอยูที่โลงและ 

มีอากาศถายเทไดสะดวก  หรืออยางนอยตองอยูในบริเวณที่มีดานเปดโลงอยางนอย  ๑  ดาน  และมี
หลังคาที่ออกแบบสําหรับการระบายกาซที่ฟุงกระจายได  หากต้ังอยูภายในบริเวณหรืออาคารที่ปด 
ทุกดานจะตองติดต้ังเคร่ืองสงเสียงดังเมื่อกาซร่ัวอยางนอย  ๑  เคร่ือง  เคร่ืองสงเสียงดังเมื่อกาซร่ัวตอง
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เปนชนิดที่ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   หรือมาตรฐานสากล  หรือเปนไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดและตองตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา 

หมวด  ๘ 
การควบคุม 

 
 

ขอ ๓๑ กอนเร่ิมดําเนินการกอสรางและติดต้ังสถานีควบคุม  ถังเก็บและจายกาซ  เคร่ืองสูบ
อัดกาซ  ระบบทอและอุปกรณ  ผูขอรับใบอนุญาตตองมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  กฎหมายวาดวยการผังเมือง  กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
กฎหมายวาดวยโรงงาน   กฎหมายวาดวยวิศวกร  กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เปนตน 

ขอ ๓๒ การใชกาซ  ณ  สถานที่ใชกาซ  จะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง  
ไมเกิดมลพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง  ตอแมน้ํา  ลําคลอง  แหลงสาธารณะหรือ
แหลงอนุรักษธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  และเปนพื้นที่ที่สามารถควบคุมและปองกันการเกิดอัคคีภัย 
ไดงาย  โดยจะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  กฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  กฎหมายวาดวยการผังเมือง  และกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๓ ผูใชกาซ  ณ  สถานที่ใชกาซที่มีความประสงคจะเลิกการใชกาซ  จะตองแจงให 
กรมธุรกิจพลังงานหรือหนวยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมายทราบภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่
เลิกใชเพื่อที่กรมธุรกิจพลังงานจะไดดําเนินการตรวจสอบ  โดยมีวิธีการและขอกําหนดในการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

หมวด  ๙ 
ลักษณะผังบริเวณและแบบกอสราง 

 
 

ขอ ๓๔ แผนที่สังเขปของสถานที่ใชกาซ  ตองแสดงตําแหนงของสถานที่ใชกาซ  พรอม
ส่ิงกอสรางตาง  ๆ  ที่สําคัญ  โดยรอบเขตสถานที่ใชกาซในรัศมีไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร  โดยแผนที่
ดังกลาว  ตองแสดงตําแหนงที่สามารถทราบถึงบริเวณสถานที่ต้ังของสถานที่ใชกาซอยางชัดเจน 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๓๕ แผนผังของสิ่งกอสรางตาง  ๆ  ในเขตสถานที่ใชกาซใหมีมาตราสวนที่เหมาะสม  
และใหแสดงรายละเอียดขอบเขตที่ดิน  แนวเขตสถานที่ใชกาซ  ตําแหนงสถานที่  สถานีควบคุม  ที่ต้ัง 
ถังเก็บและจายกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ  ระบบทอกาซและอุปกรณสวนควบ  รวมถึงอุปกรณกลนิรภัย  ระบบ
ปองกันกาซร่ัวไหล  ระบบเตือนภัยเมื่อกาซร่ัว  และระบบปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน  และส่ิงปลูก
สรางอื่น  ๆ  (ถามี)  ภายในเขตสถานที่ใชกาซ  รวมทั้งแสดงแนวเขตการจราจรของยานพาหนะภายใน
บริเวณ  และทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

ขอ ๓๖ แบบกอสรางอาคารสถานีควบคุม  ใหมีมาตราสวนที่เหมาะสม  และตองแสดง
รายละเอียดอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) แปลน  แสดงพื้นที่ของอาคารสถานคีวบคุม 
(๒) รูปดาน  อยางนอย  ๒  ดาน 
(๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
(๔) รายละเอียดของโครงสราง 
ขอ ๓๗ แบบกอสรางถังเก็บและจายกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ  ใหมีมาตราสวนที่เหมาะสม  

และตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังนี้ 
(๑) แปลน  รูปดาน  รูปตัด   
(๒) รายละเอียดการติดต้ัง 
ขอ ๓๘ แบบรายละเอียดระบบทอกาซและอุปกรณที่ติดต้ังภายในเขตสถานที่ใชกาซ  ใหมี

มาตราสวนที่เหมาะสม  และตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้ 
(๑) รายละเอียดการติดต้ัง 
(๒) รายละเอียดของอุปกรณความปลอดภัยตาง  ๆ 
ขอ ๓๙ แบบรายละเอียดระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในบริเวณ

อนัตราย  (Hazardous  Area)  ใหมีมาตราสวนที่เหมาะสมตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังนี้ 
(๑) แผนผังแสดงการเดินสายไฟฟา  การตอลงดินในลักษณะแผนภาพเสนเด่ียว  (Single  

Line  Diagram)  และการปดผนึก  (Seal) 
(๒) แผนผังแสดงการติดต้ังอุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา 
ขอ ๔๐ แบบกอสรางส่ิงกอสรางอื่น  ๆ  (ถามี)  ตามขอ  ๓๕  ใหมีมาตราสวนที่เหมาะสม  

และตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้ 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) แปลน  รูปดาน  รูปตัด 
(๒) รายละเอียดอื่น  ๆ  ที่จําเปน 
ขอ ๔๑ ในกรณีมีระบบการติดต้ังอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการรับหรือเก็บหรือจายกาซในเขต

สถานที่ใชกาซ  ใหแสดงแบบและรายละเอียดของกรณีดังกลาวนั้นดวย 
ขอ ๔๒ ใหแสดงหลักฐานหรือรายการคํานวณตามหลักวิศวกรรม  โดยคํานึงถึงความมั่นคง

แข็งแรง  ความปลอดภัย  และระบบการใชงานของอาคารสถานีควบคุม  ถังเก็บและจายกาซ  เคร่ืองสูบ
อัดกาซ  ระบบทอกาซและอุปกรณเคร่ืองมือ   

หมวด  ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๔๓ ผูใชกาซ  ณ  สถานที่ใชกาซ  ซ่ึงประกอบกิจการอยูแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  
ใหผูใชกาซปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้  ภายในสามรอยหกสิบวัน  นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ปยสวัสด์ิ  อัมระนันทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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