
 
กฎกระทรวง 

ระบบไฟฟ้าและระบบปอ้งกนัอันตรายจากฟ้าผ่า 
ของสถานทีป่ระกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๕)   
และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต   
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“ระบบไฟฟ้า”  หมายความว่า  องค์ประกอบต่าง ๆ  ของอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า   
และบริภัณฑ์ที่ใช้ต่อเข้ากับการติดตั้งทางไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบเตือนภัย   
ระบบควบคุมระยะไกล  ระบบสื่อสาร  และระบบสูบจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

“อุปกรณ์”  หมายความว่า  ส่วนประกอบหน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มุ่งหมายให้เป็นทางผ่าน
ของกระแสไฟฟ้าแต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  เช่น  สวิตช์  เต้ารับ  เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



“เครื่องใช้ไฟฟ้า”  หมายความว่า  เครื่องใช้ที่ท างานโดยใช้พลังงานไฟฟ้า  โดยมีรูปแบบ 
และขนาดตามมาตรฐาน  ซึ่งประกอบเข้าเป็นหน่วยเดียวเพ่ือท างานหน้าที่เดียวหรือหลายหน้าที่   เช่น   
ตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เครื่องเติมลมไฟฟ้า  กล้องวงจรปิด  เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ไฟฉาย  อุปกรณ์สื่อสาร  แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องจักรในทางอุตสาหกรรม 

“บริภัณฑ์”  หมายความว่า  สิ่งที่รวมทั้งวัสดุ  เครื่องประกอบ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ดวงโคม   
และสิ่งอื่น ๆ  ที่คล้ายกัน  ใช้เป็นส่วนประกอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้า  หรือต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า  เช่น  
ตู้แผงสวิตช์  ตู้แผงเซอร์กิตเบรกเกอร์  กล่องต่อสายไฟฟ้า 

“ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า”  หมายความว่า  ระบบอิสระที่ประกอบด้วยตัวน าล่อฟ้า  
ตัวน าลงดิน  รากสายดิน  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อหรือการจับยึด  เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันอันตรายที่เกิด
จากฟ้าผ่า  และให้หมายความรวมถึงตัวน าประสาน  ในกรณีที่มีการติดตั้งตัวน าดังกล่าว 

“ตัวน าล่อฟ้า”  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ใช้รับกระแสฟ้าผ่า 
“ตัวน าลงดิน”  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ใช้น ากระแสฟ้าผ่า

จากตัวน าล่อฟ้าลงสู่รากสายดิน 
“ตัวน าประสาน”  หมายความว่า  ตัวน าส าหรับท าให้ศักย์ไฟฟ้าจากกระแสฟ้าผ่าเท่ากัน 
“รากสายดิน”  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ต่อจากปลายตัว 

น าลงดินและฝังไว้ในดิน 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟ้าที่อยู่ภายในบริเวณอันตราย 
ของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าตามกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมเฉพาะระบบป้องกันอันตราย 
จากฟ้าผ่าที่อยู่ในเขตสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๔ การเดินสายไฟฟ้า  การติดตั้งระบบไฟฟ้า  และการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   
ให้ออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ข้อ ๕ การออกแบบ  การเดินสายไฟฟ้า  การติดตั้งระบบไฟฟ้า  และการติดตั้งระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
ส าหรับสิ่งปลูกสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่น 
ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๖ บริเวณที่มีการบรรจุ  รับ  จ่าย  หรือถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสถานที่ประกอบ 
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องท าการป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต   โดยให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 
แบบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๗ แบบระบบไฟฟ้าต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบแผนผังแสดงการแบ่งขอบเขตพ้ืนที่บริเวณอันตราย 
(๒) แบบแผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ภายในบริเวณอันตราย

และส่วนต่อเนื่องที่จ าเป็น 
(๓) แบบแผนผังแสดงการติดตั้งเดินสายไฟฟ้า  สายควบคุม  สายสื่อสาร  การปิดผนึก  และ

การต่อลงดินภายในบริเวณอันตรายและส่วนต่อเนื่องที่จ าเป็น 
(๔) แบบแสดงแผนภาพเส้นเดียว  (single  line  diagram) 
(๕) แบบแสดงรายการค านวณโหลดไฟฟ้า  (load  schedule) 
ข้อ ๘ แบบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบแผนผังแสดงบริเวณป้องกัน 
(๒) แบบแสดงการติดตั้งตัวน าล่อฟ้า 
(๓) แบบแสดงการติดตั้งตัวน าลงดินพร้อมจุดต่อทดสอบ 
(๔) แบบแสดงการติดตั้งรากสายดิน 

หมวด  ๓ 
บริเวณอันตรายของสถานทีป่ระกอบกิจการก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 
 

ข้อ ๙ บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบ่งออกเป็นสามแบบ  
ได้แก่ 

(๑) บริเวณอันตรายแบบที่  ๑  หมายถึง  บริเวณที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) บริเวณที่ในภาวะการท างานปกติมีก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้ 
 (ข) บริเวณที่อาจมีก๊าซหรือไอที่มคีวามเขม้ขน้พอที่จะติดไฟไดอ้ยู่บ่อย ๆ   เนื่องจากการซอ่มแซม  

บ ารุงรักษา  หรือรั่ว 
 (ค) บริเวณที่เมื่อบริภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือท างานผิดพลาด  อาจท าให้เกิดก๊าซหรือไอ 

ที่มีความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้  และอาจท าให้บริภัณฑ์ขัดข้องและกลายเป็นแหล่งก าเนิดประกายไฟได้ 
(๒) บริเวณอันตรายแบบที่  ๒  หมายถึง  บริเวณที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 (ก) บริเวณที่ใช้เก็บของเหลวติดไฟซึ่งระเหยง่ายหรือก๊าซที่ตดิไฟได้  ซึ่งโดยปกติของเหลว  
ไอ  หรือก๊าซจะถูกเก็บไว้ในภาชนะหรือระบบที่ปิด  และอาจรั่วออกมาได้เฉพาะในกรณีที่บริภัณฑ์ท างาน
ผิดปกติ 

 (ข) บริเวณที่มีการป้องกันการติดไฟเนื่องจากก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้นเพียงพอ  โดยใช้
ระบบระบายอากาศซึ่งท างานโดยเครื่องจักรกล  และอาจเกิดอันตรายได้หากระบบระบายอากาศขัดข้อง
หรือท างานผิดปกติ 

 (ค) บริเวณที่อยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  และอาจได้รับการถ่ายเทก๊าซหรือไอ 
ที่มีความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้ในบางครั้ง  ถ้าไม่มีการป้องกันโดยการท าให้ความดันภายในห้องสูงกว่า 
ความดันบรรยากาศ  โดยการดูดอากาศสะอาดเข้ามาภายในห้อง  และมีระบบตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
ที่มีประสิทธิผลหากระบบการอัดและระบายอากาศขัดข้องหรือท างานผิดปกติ 

(๓) บริเวณอันตรายแบบที่  ๓  หมายถึง  บริเวณที่อยู่เหนือระดับบริเวณอันตรายแบบที่  ๑   
และแบบที่  ๒ 

ข้อ ๑๐ บริเวณใดที่ก าหนดให้เป็นบริเวณอันตรายแบบที่   ๑  แบบที่  ๒  หรือแบบที่  ๓   
ต้องเลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริเวณนั้น 

ข้อ ๑๑ บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้เป็นไปตามตาราง 
ดังต่อไปนี้ 

ต ำแหน่ง พื้นที่และขอบเขตระยะห่ำง 
บริเวณอันตรำย 

แบบที ่

ก. ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 

(๑) ภำยในระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  ทุกทิศทำงจำกข้อต่อ   
ยกเว้นข้อต่ออ่ืนที่ได้ระบุไว้ในตำรำงนี้ 

(๒) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ก.  (๑) 

๒ 
 

๓ 
ข. ช่องเปิดระบำยก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลวที่มี
เครื่องวัด 

(๑) ภำยในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทำงจำกช่องเปิด
ระบำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(๒) ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  
ทุกทิศทำงจำกช่องเปิดระบำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(๓) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ข.  (๒) 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
ค. ป ล ำ ย ท่ อ ข อ ง ก ล

อุปกรณ์นิรภัยแบบ
ระบำย 

(๑) ภำยในเส้นทำงที่ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวผ่ำน 
หมำยเหตุ  ห้ำมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำแบบประจ ำที่ 

(๒) ภำยในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทำงจำกจุดที่ระบำย 
(๓) ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  

ทุกทิศทำงจำกจุดที่ระบำย 
(๔) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ค.  (๓) 

๑ 
 

๑ 
๒ 
 

๓ 
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ง. เครื่องสูบก๊ำซ  เครื่อง
อัดไอก๊ ำซ  เครื่ อง
ผสมอำกำศกับก๊ำซ  
และเครื่องท ำไอก๊ำซ 
(๑) ก ร ณี ติ ด ตั้ ง

ภำยในอำคำรที่
ไม่มีกำรระบำย
อำกำศ 

 
 
 
 
(๑.๑) ภำยในห้องที่มีเครื่องดังกล่ำวและภำยในห้องติดกัน 

ที่ไม่มีผนังปิดกั้น 
(๑.๒) ภำยในระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  ด้ำนนอกห้องที่มี 

เครื่องดังกล่ำวซึ่งมีผนังหรือหลังคำที่ไม่กันไอก๊ำซ   
หรือภำยในระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  ของช่องเปิด
ภำยนอกใด ๆ 

(๑.๓) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ง.  
(๑.๒) 

 
 
 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 

๓ 

(๒) ก ร ณี ติ ด ตั้ ง
ภำยในอำคำรที่มี
กำรระบำยอำกำศ
ไม่น้อยกว่ำ  ๖  เท่ำ
ของปริมำตรห้อง
ต่อชั่วโมง 

ภำยในห้องที่มีเครื่องดังกล่ำวและภำยในห้องติดกันที่ไม่มผีนงัปิดกั้น 
 

๒ 

(๓) ก ร ณี ติ ด ตั้ ง
ภำยนอกอำคำร
ในที่โล่งระดับพื้น  
หรือภำยในอำคำร 
ที่มีผนัง  และอยู่ 
ในที่โล่งระดับพื้น 
หรือเหนือระดับพื้น 

(๓.๑) ภำยในระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  ทุกทิศทำงจำกเครื่อง
ดังกล่ำวและภำยในปริมำตรทรงกระบอกที่อยู่ ใต้ 
ทรงกลมดังกล่ำวถึงระดับพื้น  (ถ้ำมี) 

(๓.๒) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ง.  
(๓.๑) 

๒ 
 
 

๓ 

จ. ตู้จ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ของสถำนีบริกำรก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 

(๑) ภำยในตู้จ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(๒) ภำยในระยะไม่เกิน  ๐.๔๖  เมตร  ในแนวรำบโดยรอบ 

ตู้จ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  และในแนวตั้งฉำกจำกระดับฐำน 
ตู้ จ่ ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวถึงระดับ  ๑.๒๐  เมตร   
เหนือระดับฐำนตู้จ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

 

๑ 
๑ 
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 (๓) ภำยในระยะไม่เกิน  ๖  เมตร  ในแนวรำบโดยรอบตู้จ่ำย 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  และในแนวตั้งฉำกจำกระดับพื้น 
ถึงระดับ  ๐.๔๖  เมตร  เหนือระดับพื้น 

(๔) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  จ.  
(๑)  (๒)  และ  (๓) 

๒ 
 
 

๓ 

ฉ. ร่องหรือบ่อที่มีหรือ
อยู่ใต้ลิ้นก๊ำซ  เคร่ือง
สูบก๊ำซ  เครื่องอัดไอกำ๊ซ  
อุ ป ก ร ณ์ ค ว ำ ม ดั น  
ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ อ่ื น   
ซึ่งท ำหน้ำที่คล้ำยกัน  
รวมทั้งที่อยู่ในบริเวณ  
จ.  (๒)  และ  (๓) 
(๑) กรณีไม่มีอุปกรณ์

ระบำยอำกำศ 
ทำงกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
(๑.๑) ภำยในร่องหรือบ่อ 
(๑.๒) ภำยในห้องและห้องติดกันที่ไม่มีผนังปิดกั้น 
(๑.๓) ภำยในระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  ทุกทิศทำงจำกร่องหรือ

บ่อที่อยู่นอกอำคำร 
(๑.๔) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ฉ.  

(๑.๑)  และ  (๑.๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
๒ 
๒ 
 

๓ 

(๒) กรณี มี อุ ปกรณ์
ร ะบ ำยอำกำศ 
ทำงกลที่สำมำรถ
ระบำยอำกำศได้
ไม่น้อยกว่ำ  ๖  เท่ำ  
ของปริมำตรร่อง
หรือบ่อต่อชั่วโมง 

(๒.๑) ภำยในร่องหรือบ่อ 
(๒.๒) ภำยในห้องและห้องติดกันที่ไม่มีผนังปิดกั้น 
(๒.๓) ภำยในระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  ทุกทิศทำงจำกร่อง 

หรือบ่อที่อยู่นอกอำคำร 
(๒.๔) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ฉ.  

(๒.๑)  และ  (๒.๓) 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๓ 

ช. ระบบท่อและข้อต่อ 
ที่ มี กำรระบำยก๊ ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 

(๑) ภำยในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทำงจำกจุด 
ที่มีกำรระบำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(๒) ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  จำกจุดที่มีกำรระบำย 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  (เหมือนข้อ  ง.) 

๑ 
 

เหมือนข้อ  ง. 
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ซ. จุดที่มีกำรบรรจุก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 
(๑) กรณีภำยในห้อง

ที่มีกำรระบำยอำกำศ  
ไม่น้อยกว่ำ  ๖  เท่ำ  
ของปริมำตรห้อง
ต่อชั่วโมง 

 
 
(๑.๑) ภำยในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทำงจำกจุดที่

มีกำรต่อหรือถอดหัวท่อจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็น
ประจ ำเพื่อกำรบรรจุก๊ำซปโิตรเลียมเหลว 

(๑.๒) ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ออกไปทั่วทั้งห้อง 

 
 

๑ 
 
 

๒ 

(๒) ก ร ณี ภ ำ ย น อ ก
อำคำรในที่ โล่ ง  
ห รื อ ภ ำ ย ใ น
อำคำรที่ไม่มีผนัง
และอยู่ในที่โล่ง 

(๒.๑) ภำยในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทำงจำกจุด 
ที่มีกำรต่อหรือถอดหัวท่อจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
เป็นประจ ำเพื่อกำรบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(๒.๒) ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  
ทุกทิศทำงจำกจุดที่มี กำรต่อหรือถอดหัวท่อจ่ำย 
ก๊ ำซปิ โตร เลี ยมเหลว เป็นประจ ำ เพื่ อกำรบรรจุ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  และภำยในปริมำตรทรงกระบอก 
ที่อยู่ใต้ทรงกลมดังกล่ำวถึงระดับพื้น  (ถ้ำมี) 

(๒.๓) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ซ.  
(๒.๒) 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 

ฌ. หัวท่อรับและจ่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวที่ใช้
รั บ แ ล ะ จ่ ำ ย ก๊ ำ ซ
ปิโตรเลียมเหลวให้แก่
ถั ง ข น ส่ ง ก๊ ำ ซ
ปิโตรเลียมเหลว 

(๑) ภำยในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทำงจำกจุด 
ที่มีกำรต่อหรือถอดหัวท่อจ่ ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว 
เป็นประจ ำเพื่อกำรบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(๒) ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๕  เมตร  
ทุกทิศทำงจำกจุดที่มีกำรต่อหรือถอดหัวท่อจ่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นประจ ำเพื่อกำรบรรจุก๊ำซปิโตรเลียม  
เหลวและภำยในปริมำตรทรงกระบอกที่อยู่ใต้ทรงกลม  
ดังกล่ำว  ถึงระดับพื้น  (ถ้ำมี) 

(๓) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ   
ฌ.  (๒) 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 

ญ. สถำนที่ ตั้ ง ถั ง ก๊ ำ ซ 
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม เ ห ล ว 
หุงต้มที่มีปริมำณเกิน   
๕๐๐  ลิตร 

ภำยในห้องที่เก็บถังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ๒ 
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ฎ. สถำนที่ เ ก็ บ รั กษำ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทร้ำนจ ำหน่ำย  
ลักษณะที่สอง 

(๑) ภำยในห้องที่เก็บกระป๋องก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ตั้งแต่ระดับพื้นถึงระดับไม่เกิน 
๑.๗๕  เมตร  เหนือระดับพื้นดิน 

(๒) ภำยในระยะไม่เกิน  ๔  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ฎ.  (๑) 

๒ 
 
 

๓ 
ฏ. สถำนที่ เ ก็ บ รั กษ ำ 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ 

ภำยในห้องที่เก็บกระป๋องก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม 

๒ 

ข้อ ๑๒ ภายในสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามข้อ  ๑๑  หากมีต าแหน่งอื่นใด 
ที่สมควรก าหนดให้เป็นบริเวณอันตรายแบบที่   ๑  แบบที่  ๒  หรือแบบที่  ๓  เพ่ิมเติม  นอกจาก 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๓ ภายในบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  และแบบที่  ๒  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๑  หรือ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดเพ่ิมเติมตามข้อ  ๑๒  ในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกัน  หากมีผนังกั้นก๊าซหรือไอ 
ที่ปิดกั้นถาวรและสูงจนถึงฝ้าเพดาน  และสามารถกันก๊าซหรือไอไม่ให้ผ่านไปได้  ให้ถือว่าบริเวณอันตราย
ไม่รวมถึงบริเวณอีกด้านหนึ่งของผนังนั้น 

ภายในบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  แบบที่  ๒  และแบบที่  ๓  นอกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  
หากมีฝ้าเพดานกั้นก๊าซหรือไอที่ปิดกั้นถาวร  และสามารถกันก๊าซหรือไอไม่ให้ผ่านไปได้  ให้ถือว่าบริเวณ
อันตรายไม่รวมถึงบริเวณอีกด้านหนึ่งของฝ้าเพดานนั้น 

ข้อ ๑๔ อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายแบบที่   ๑   
และแบบที่  ๒  ต้องได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือองค์กรอื่น 
ที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

ข้อ ๑๕ อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายแบบที่   ๓  
ต้องมีกล่องหุ้มมิดชิดเพ่ือป้องกันไม่ให้ประกายไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนของวัตถุร้อนผ่านออกนอกกล่อง   
และการเดินสายไฟฟ้าในบริเวณอันตรายแบบที่  ๓  ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สายไฟฟ้าต้องร้อยอยู่ภายในท่อโลหะส าหรับร้อยสายไฟฟ้าชนิดอย่างบาง   หรือวางไว้ 
ในรางเดินสายหรือใช้สายเคเบิลพร้อมเครื่องประกอบเข้าปลายสายเคเบิลโดยไม่ต้องร้อยอยู่ภายในท่อ 

(๒) วิธีการเดินสายไฟฟ้าชนิดทั่วไปและลักษณะของสายไฟฟ้า   ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การติดตั้งทางไฟฟ้าของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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หมวด  ๔ 
ระบบป้องกันอนัตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๑๖ สิ่งปลูกสร้างภายในเขตสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   ดังต่อไปนี้   
ต้องมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   

(๑) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เว้นแต่ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีความหนา 
ของผนังถังเกิน  ๔.๘  มิลลิเมตร  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องติดตั้งตัวน าล่อฟ้า 

(๒) หลังคาคลุมแท่นรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   และอาคารเก็บภาชนะบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในเขตคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(๓) อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ภายในเขตสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 

(๔) หลังคาคลุมตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๕) หลังคาคลุมสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยระบบการขนส่ง 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
(๖) สิ่ งปลูกสร้ า งที่ มี ความสู งมากกว่ า   ๑๕  เมตร   และอยู่ ห่ า งจากถั ง เก็บและ 

จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในระยะไม่เกิน  ๕๐  เมตร  โดยวัดจากผนังถังที่ใกล้ที่สุด 
ข้อ ๑๗ ตัวน าล่อฟ้าภายในเขตสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องออกแบบ  

และติดตั้งให้มีบริเวณป้องกันครอบคลุมสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๑๖  ที่อาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า 
ข้อ ๑๘ วัสดุที่ใช้ในระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวน าล่อฟ้า  ตัวน าลงดิน  และตัวน าประสานต้องเป็นทองแดงที่มีความต้านทานจ าเพาะ 

ไม่เกิน  ๐.๐๒  โอห์มตารางมิลลิเมตรต่อเมตร  หรืออะลูมิเนียมที่มีความต้านทานจ าเพาะไม่เกิน   
๐.๐๓  โอห์มตารางมิลลิเมตรต่อเมตร  เว้นแต่สถานที่ที่มีการผุกร่อนรุนแรง  ให้ใช้ทองแดงเท่านั้น 

(๒) รากสายดินต้องเป็นทองแดง  เหล็กกล้าปลอดสนิม  เหล็กชุบสังกะสี  (hot - dip  
galvanized  steel)  หรือเหล็กหุ้มด้วยทองแดง  (copper - clad  steel)  ที่มีทองแดงหุ้มแบบแนบสนิท   
และหนาไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  มิลลิเมตร  ในกรณีที่เป็นแท่งกลมต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   
๑๒.๗๐  มิลลิเมตร  และความยาวไม่น้อยกว่า  ๒.๔๐  เมตร 

(๓) อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อตัวน าล่อฟ้า  ตัวน าลงดิน  ตัวน าประสาน  และรากสายดิน   
ให้ใช้ทองแดงหรืออะลูมิเนียมตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  ทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
หกสิบสอง  หรือวัสดุอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

(๔) อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดตัวน าล่อฟ้า  ตัวน าลงดิน  ตัวน าประสาน  และรากสายดิน   
ให้ใช้ทองแดงเจือ  เหล็กกล้าปลอดสนิม  เหล็กชุบสังกะสี  (hot - dip  galvanized  steel)  หรือโลหะอื่น 
ที่ทนต่อการกัดกร่อน  และการจับยึดต้องมั่นคงแข็งแรง 

้หนา   ๔๗
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ข้อ ๑๙ ขนาดของวัสดุที่ใช้เป็นตัวน าล่อฟ้า  ตัวน าลงดิน  และตัวน าประสาน  ให้เป็นไป 
ตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๒๐ การใช้วัสดุต่างชนิดที่สัมผัสกันแล้วจะท าให้เกิดการผุกร่อนขึ้นเองต่อเข้าด้วยกันต้องมี
การป้องกันการผุกร่อน 

ข้อ ๒๑ การต่อตัวน าล่อฟ้า  ตัวน าลงดิน  ตัวน าประสาน  และรากสายดิน  ให้ใช้วิธีเชื่อม 
แบบหลอมละลาย  (exothermic  weld)  หรือวิธีจับยึดที่มีหมุดเกลียวขันยึดให้แน่นไม่น้อยกว่าสองตัว 

ข้อ ๒๒ การติดตั้งตัวน าล่อฟ้า  ให้ติดตั้งที่ส่วนบนของสิ่งปลูกสร้าง  หรือบนเสาที่ใช้ส าหรับ
ติดตั้งตัวน าล่อฟ้า 

ข้อ ๒๓ การติดตั้งตัวน าลงดิน  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลายตัวน าลงดินด้านหนึ่งต้องต่อเข้ากับตัวน าล่อฟ้าและปลายตัวน าลงดินอีกด้านหนึ่ง  

ต้องต่อเข้ากับรากสายดินอย่างมั่นคงแข็งแรง  และมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอดจนถึงรากสายดิน 

ส่วนของระบบป้องกัน 
อันตรำยจำกฟำ้ผ่ำ 

ขนำด ทองแดง อะลูมิเนียม 

ตัวน ำล่อฟ้ำ  (แท่งตัน) เส้นผ่ำศนูย์กลำงไมน่้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ (เมตร) 

๙.๕๐ 
๐.๒๕ 

๑๒.๗๐ 
๐.๒๕ 

ตัวน ำล่อฟ้ำ  (แท่งกลวง) เส้นผ่ำศนูย์กลำงไมน่้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ (เมตร) 

๑๕.๙๐ 
๐.๘๐ 
๐.๒๕ 

๑๕.๙๐ 
๑.๖๓ 
๐.๒๕ 

ตัวน ำล่อฟ้ำ  (ลวดตีเกลียว) เส้นผ่ำศนูย์กลำงต่ ำสุด 
ของลวดแต่ละเส้นที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) 
พื้นที่ภำคตัดขวำงไม่น้อยกว่ำ (ตำรำงมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 

๓๕ 

 
๑.๖๓ 

๕๐ 
ตัวน ำล่อฟ้ำ  (แถบตนั) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 

ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 
๑.๓๐ 

๒๕.๔๐ 
๑.๖๓ 

๒๕.๔๐ 
ตัวน ำลงดิน  (ลวดตีเกลียว) เส้นผ่ำศนูย์กลำงต่ ำสุด 

ของลวดแต่ละเส้นที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) 
พื้นที่ภำคตัดขวำงไม่น้อยกว่ำ (ตำรำงมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 

๓๕ 

 
๑.๖๓ 

๕๐ 
ตัวน ำลงดิน  (แถบตัน) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 

ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 
๑.๓๐ 

๒๕.๔๐ 
๑.๖๓ 

๒๕.๔๐ 
ตัวน ำประสำน  (ลวดตีเกลียว) เส้นผ่ำศนูย์กลำงต่ ำสุด 

ของลวดแต่ละเส้นที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) 
พื้นที่ภำคตัดขวำงไม่น้อยกว่ำ (ตำรำงมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 

๑๖ 

 
๑.๖๓ 

๒๕ 
ตัวน ำประสำน  (แถบตัน) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 

ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 
๑.๓๐ 

๑๒.๗๐ 
๑.๖๓ 

๑๒.๗๐ 

้หนา   ๔๘
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(๒) ตัวน าลงดินที่ติดตั้งกับสิ่งปลูกสร้างต้องมีไม่น้อยกว่าสองตัวน า  และตัวน าลงดินที่ติดตั้งกับ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดทรงกลม  ต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งตัวน าต่อจ านวนเสารับถังทุก ๆ  
สองต้น  โดยระยะห่างระหว่างตัวน าลงดินเมื่อวัดตามเส้นขอบโดยรอบสิ่งปลูกสร้างหรือโดยรอบฐานถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดทรงกระบอกต้องไม่เกิน  ๓๐  เมตร 

(๓) ต้องเดินตัวน าลงดินให้เป็นเส้นตรง  หากจ าเป็นต้องโค้งงอ  รัศมีความโค้งงอต้องไม่น้อยกว่า   
๐.๒๐  เมตร  และมุมของตัวน าลงดินที่โค้งงอแล้วนั้นต้องไม่น้อยกว่า  ๙๐  องศา 

(๔) ต้องจับยึดตัวน าลงดินให้มั่นคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน  ๐.๙๐  เมตร 
(๕) ส่วนของตัวน าลงดินที่ต่อกับรากสายดินในช่วง   ๑.๘๐  เมตร  จากพ้ืนดิน  ต้องมี 

การป้องกันความเสียหายทางกายภาพ 
(๖) ตัวน าลงดินต้องมีจุดต่อทดสอบที่ออกแบบและติดตั้งให้ง่ายต่อการทดสอบและการวัด  

ทางไฟฟ้า 
ข้อ ๒๔ การติดตั้งตัวน าประสาน  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โลหะต่าง ๆ  เช่น  ท่อน้ า  หรือท่อลม  ที่อยู่ห่างจากตัวน าลงดินไม่เกิน  ๑.๘๐  เมตร   

ต้องต่อตัวน าประสานเข้ากับตัวน าลงดิน  โดยจับยึดให้มั่นคงแข็งแรง  ยกเว้นกรณีมีผนังคอนกรีต 
เสริมเหล็กปิดกั้น 

(๒) ระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศัพท์  ระบบเสาอากาศ  และระบบท่อโลหะ
ของสิ่งปลูกสร้าง  ต้องต่อตัวน าประสานเข้ากับตัวน าลงดินหรือรากสายดิน  โดยจับยึดให้มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ ๒๕ การติดตั้งรากสายดิน  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รากสายดินต้องอยู่ห่างจากฐานรากของสิ่งปลูกสร้างไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตร 
(๒) ความต้านทานระหว่างรากสายดินกับดินต้องไม่เกิน  ๑๐  โอห์ม  ในกรณีที่ต้องเพิ่มจ านวน

รากสายดินเพื่อให้ได้ความต้านทานดังกล่าว  รากสายดินแต่ละรากต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๒๖ สิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างเป็นโลหะต่อถึงกันโดยตลอด  อาจใช้ตัวโครงสร้างโลหะ

ส่วนที่อยู่บนสุดหรือราวกันตกโลหะที่อยู่บนสุดของสิ่งปลูกสร้างและต่อเชื่อมกับโครงสร้างโลหะท าหน้าที่
เป็นตัวน าล่อฟ้า  และอาจใช้โครงสร้างโลหะส่วนที่เป็นเสาหรือผนังของสิ่งปลูกสร้างท าหน้าที่เป็นตัวน าลงดิน 

ในกรณีที่ไม่มีโครงสร้างโลหะหรือราวกันตกโลหะที่ส่วนบนสุดของสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง   
ให้ติดตั้งตัวน าล่อฟ้าต่อเข้ากับโครงสร้างโลหะโดยตรงหรือต่อเข้ากับตัวน าลงดินเพ่ือเชื่อมกับโครงสร้าง
โลหะทุกระยะไม่เกิน  ๑๘  เมตร 

้หนา   ๔๙
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การติดตั้งรากสายดินส าหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  ให้ต่อรากสายดินเข้ากับ 
ตัวน าลงดินด้านหนึ่ง  และต่อตัวน าลงดินอีกด้านหนึ่งเข้ากับโคนเสาหรือผนังของโครงสร้างโลหะ   
โดยตัวน าลงดินต้องมีไม่น้อยกว่าสองตัวน า  และระยะห่างกันไม่เกิน  ๑๘  เมตร 

การต่อตัวน าล่อฟ้าเข้ากับโครงสร้างโลหะ  การต่อตัวน าลงดินระหว่างตัวน าล่อฟ้ากับโครงสร้าง
โลหะ  และการต่อตัวน าลงดินระหว่างโคนเสาหรือผนังของโครงสร้างโลหะกับรากสายดิน   ต้องใช้ 
แผ่นประกับที่ท าด้วยทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบสอง 

ลักษณะของแผ่นประกับด้านหนึ่งมีอุปกรณ์จับยึดส าหรับต่อตัวน าล่อฟ้าหรือตัวน าลงดิน  และ
อีกด้านหนึ่งของแผ่นประกับต้องมีพ้ืนที่สัมผัสโครงสร้างโลหะได้ไม่น้อยกว่า  ๕,๒๐๐  ตารางมิลลิเมตร 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๗ บรรดาสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เว้นแต่สถานที่ที่มีการรับหรือ
จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  ที่มีอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  และได้ด าเนินการตามประกาศดังต่อไปนี้  แล้วแต่กรณี  แล้ว  ให้ถือว่าระบบไฟฟ้าและระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

(๑) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบไฟฟ้า  
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ   
ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

(๒) ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน  เรื่อง  การก าหนดประเภทของบริเวณอันตราย  และระยะหา่ง
ของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า   
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ า  ลงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

(๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่า  ของสถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน  ๒,๒๕๐  ลิตร  
ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

(๔) ประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเก็บรักษา  การขนส่ง  
การก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ส าหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๔๙   

(๕) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การก าหนดบริเวณอันตรายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า  
เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

้หนา   ๕๐
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ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๘ สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิ โตรเลียมเหลวที่ เป็นสถานที่ที่มีการรับหรือ 
จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  ให้ยื่นแบบตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘   
ต่อกรมธุรกิจพลังงานภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุพัฒนพงษ์  พันธม์ีเชาว ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่บทนิยามค าว่า  “น้ ามันเชื้อเพลิง”   
ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 
ประเภทหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๕)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว   
บัญญัติให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  และการจัด 
ให้มีและบ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใด  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเก็บรักษา  การขนส่ง  การใช้   
การจ าหน่าย  และการแบ่งบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง   
และคลังน้ ามันเชื้อเพลิง  รวมทั้งการควบคุมอ่ืนใด  หรือก าหนดการอ่ืนใดอันจ าเป็น  ซึ่งการก าหนดมาตรฐาน 
ของระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ 
ถัง  อุปกรณ ์ หรือเครื่องมือของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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