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ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง 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 เรี ยกวา “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลั กเกณฑแ ละมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ใหสถานที่ใชกาซธรรมชาติตองเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัย
ตามประกาศนี้
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ NATURAL GAS ที่กรมธุรกิจ
พลังงานรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตาม
ความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“กาซ” หมายความวา กาซธรรมชาติ (NATURAL GAS) ซึ่งเปนกาซไฮโดรคารบอน
ที่ประกอบดวยกาซมีเทนเปนสวนใหญ อยูใ นสถานะไอกาซ นํามาใชเปน เชื้อเพลิง ทั้งนี้ไมรวมถึง
กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas - LNG)
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา สถานประกอบการที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง โดยไมคํานึง
วาจะเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือไม
“สถานที่ใชกาซ” หมายความวา สถานที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
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“เขตสถานที่ใ ชกาซ” หมายความวา เขตที่แสดงถึงบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
ถังเก็บและจายกาซ สถานีควบคุม ระบบทอ เครื่องสูบอัดกาซ หรืออุปกรณเครื่องมือตลอดจนระบบ
ไฟฟา หรือระบบความปลอดภัย ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการนี้
“สถานีควบคุม” หมายความวา สถานที่ใชควบคุมกาซธรรมชาติที่อยูภายในเขตสถานที่ใชกาซ
ซึ่งประกอบดวยระบบทอหรืออุปกรณ เครื่ องมือ ตลอดจนระบบไฟฟาและระบบความปลอดภั ย
ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการนี้ และตองเปนบริเวณที่ทอกาซธรรมชาติจากภายนอกเขตสถานที่ใชกาซตอ
ผานเขาเทานั้น
“เขตสถานีควบคุม” หมายความวา เขตที่แสดงถึงขอบเขตบริเวณที่ตั้งของสถานีควบคุม
“อาคาร” หมายความวา อาคารภายในเขตสถานที่ใชกาซ
“อาคารสถานีควบคุม” หมายความวา อาคารที่ใชคลุมสถานีควบคุมที่ตั้งอยูภายในเขตสถานที่ใชกาซ
“กําแพงกัน ไฟหรือผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาฉาบปูน หนา
ไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟหรือควัน ผานได ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตองหนาไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร หรือเปนผนังที่ทําจากวัสดุอื่นที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง
“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัตถุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
“พนั ก งานเจา หนา ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ง รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงพลัง งานแต งตั้ ง ให
ปฏิบัติการตามประกาศนี้
“วิศวกรออกแบบ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบคุ คลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกร ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและขึ้นทะเบียนตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานประกาศกําหนด
“วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
ตามกฎหมายวาด วยวิ ศ วกร ได รับ ใบอนุญ าตเป น ผูประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม และไดรั บ
ใบรับรองตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
“วิทยากรฝกอบรม” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันที่มีคุณสมบัติในการให
การฝกอบรมแกผูปฏิบัติงาน และไดรับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานใหเปนวิทยากรฝกอบรมตามที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซ โดยตองไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

“ภาชนะบรรจุกาซ” หมายความวา ภาชนะภายใตความดันสูงที่ใชบรรจุกาซธรรมชาติที่อยูใน
สถานะไอกาซ ซึ่งอาจเปน ถังโลหะ หรือถังอโลหะ หรือถังวัสดุผ สม ที่ไดรับการออกแบบ สราง
ตรวจสอบและทดสอบ ตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดหรือเทียบเทา
“ถังเก็บและจายกาซ” หมายความวา ถังที่ใชในการเก็บและจายกาซธรรมชาติในเขตสถานที่ใชกาซ
“ถังขนสงกาซ” หมายความวา ถังที่ติดตรึงไวบนยานพาหนะขนสงกาซ เพื่อใชในการลําเลียง
ขนสงกาซธรรมชาติ
“บริเวณอัน ตราย” (Hazardous Area) หมายความวา พื้น ที่โดยรอบที่ตั้งสถานีควบคุม
อุปกรณ เครื่องสูบอัดกาซ ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ และทอกาซในสถานที่ใชกาซ ซึ่งอาจมี
การสะสมกา ซและมีไอก าซติดไฟไดง าย บริเวณอัน ตรายแบ งเปน โซน ตามที่ กรมธุ รกิจพลังงาน
ประกาศกําหนด
“สภาวะมาตรฐานเมตริก” (Metric Standard Conditions) หมายความวา สภาวะมาตรฐาน
ของกาซธรรมชาติที่อุณหภูมิ ๑๕ องศาเซลเซียส และความดัน ๑๐๑.๓๒๕ กิโลปาสกาลมาตร (kPa)
ขอ ๕ ผูมีไวครอบครองที่ใชในราชการทหารเปนการเฉพาะ ผูมีไวในครอบครองเพื่อใชเปน
เชื้อเพลิงในยานพาหนะ ผูผ ลิต ผูนําเขา ผูสงออก ไดรับการยกเวน ไมตองขออนุญาตสําหรับวัตถุ
อันตราย ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูผลิตและผูนําเขา ไมตองขึ้นทะเบียนสําหรับวัตถุอันตราย ตามมาตรา ๓๖ วรรคสองแหง
พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ สถานที่ตั้งของสถานที่ใ ชกาซตองไมขัดตอกฎหมายอื่น เชน กฎหมายวาดวยการ
ผังเมือง กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 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
ระยะหางจากขอบถังเก็บ และจายกาซ ไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร และกําแพงกัน ไฟหรือ ผนังกัน ไฟ
ดังกลาวตองหางจากเขตสาธารณะ ริมผนังอาคารและเขตสถานที่ใชกาซไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร
(๒) ตองหางไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร จากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ถังเก็บกาซปโตรเลียมเหลว
และถังเก็บวัตถุติดไฟหรือระเบิดไดทุกชนิดที่อยูเหนือพื้น ดิน ถาระยะควบคุม ความปลอดภัยไมได
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) จะตองใหมีรั้วเหล็กโปรงหรืออยางอื่นที่คลายคลึงกันโดยรอบถังเก็บและจายกาซ โดยมี
ระยะหางจากถังเก็บและจายกาซอยางนอย ๑.๐๐ เมตร สูงไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร ยกเวนดานที่มี
กําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟแลว
(๖) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจายกาซดานใดที่ยานพาหนะอาจเขาไปถึงได ตองจัดใหมีเสา
กันภัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงทุกระยะ ๑.๕๐ เมตร หรือราวเหล็ก (Guard Rail) ไวปองกัน โดยมี
ระยะหางจากรั้วเหล็กโปรงไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร
(๗) หากสถานที่ตั้งถังเก็บและจายกาซมีหลังคาคลุม ตองออกแบบใหมีการฟุงกระจายของ
กาซไดสะดวก
ขอ ๑๑ สถานีควบคุม เครื่องสูบอัดกาซ และถังเก็บและจายกาซ หากมีระยะควบคุมความ
ปลอดภัยที่ไมเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๙ และขอ ๑๐ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
หมวด ๓
สถานีควบคุม
ขอ ๑๒ ต อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ ป น ชนิ ด ที่ ใ ช กั บ ก า ซโดยเฉพาะและเป น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังไมไดกําหนดไว ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรม
ธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ ดานใดของสถานีควบคุมที่ยานพาหนะอาจเขาไปถึงไดตองจัดใหมีเสากันภัยที่มีความ
มั่นคงแข็งแรงทุกระยะ ๑.๕๐ เมตร หรือราวเหล็ก (Guard Rail) ไวปองกันโดยมีระยะหางจากเขต
สถานีควบคุมไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร
หมวด ๔
ภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอัดกาซ
ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซ
ขอ ๑๔ ภาชนะบรรจุกาซมี ๒ ชนิด ดังนี้
(๑) ถังเก็บและจายกาซ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

(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) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซที่ผลิตขึ้นใหม กอนการใชงาน ครบวาระ
หรือถังที่ไดรับความเสียหายที่อาจกอใหเกิดอันตราย จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และ
วิธีการ ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ ถังขนสงกาซที่นํามาใชเปน ถังเก็บและจายกาซในสถานที่ใ ชกาซ ตองมีลักษณะ
เปนไปตามขอ ๑๕
ขอ ๑๗ ถั ง ขนส ง ก า ซที่ นํ า มาใช เ ป น ถั ง เก็ บ และจ า ยก า ซในสถานที่ ใ ช ก า ซที่ ติ ด ตั้ ง บน
ยานพาหนะ ที่ไดรับอนุญาตใหใชเปนยานพาหนะขนสงกาซทางบก ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทาง
บก หรือบนรถไฟ ใหมีลักษณะเปนไปตามขอ ๑๕
ขอ ๑๘ เครื่องสูบอัดกาซตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ และออกแบบใหเหมาะสมกับ
สภาพความดันและอุณหภูมิที่ใชงานปกติ โดยตองมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัดที่
เครื่องสูบอัดและทอที่ตอ กับเครื่องสูบอัดดวย หรือใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ขอ ๑๙ ระบบทอกาซ ลิ้น ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบของระบบทอ ตองเปนชนิดที่
ใชกับกาซโดยเฉพาะ โดยการออกแบบ สราง ตรวจสอบ และทดสอบ ใหเปน ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล
ขอ ๒๐ อุปกรณปรับความดันและอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด ตองเปนชนิดที่ใช
กับกาซโดยเฉพาะ และเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล
ขอ ๒๑ มาตรวัดความดัน อุณหภูมิ และอั ตราการไหลของกาซ พรอมชิ้น ส วนอุปกรณ
ตอ งเปน ชนิ ดที่ ใ ช กั บก าซโดยเฉพาะและมีคุ ณลั กษณะตามมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ อุต สาหกรรมหรื อ
มาตรฐานสากล
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
หมวด ๕
การกอสรางและการติดตั้ง
ขอ ๒๓ การกอสรางและการติดตั้งสถานีควบคุม ภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบ
ทอกาซ และอุปกรณกาซ ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ขอ ๒๔ อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา ตองเปนดังนี้
(๑) อุป กรณ ไฟฟ า เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และการติ ดตั้ ง เครื่อ งใช ไ ฟฟ า หรื อ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า
ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
(๒) กําหนดประเภทบริเวณอันตราย และระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซ
จะตองใชระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ
กําหนด
(๓) เมื่อติดตั้งระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟาเสร็จแลว ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่น
หนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม (๑) จากกรมธุรกิจพลังงานหรือผูที่มี
คุณสมบัติตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด เมื่อไดรับการตรวจสอบและไดรับหนังสือรับรอง
การปฏิบัติดังกลาวจึงจะเริ่มใชงานได
ขอ ๒๕ อาคารสถานีควบคุมตองเปนอาคารชั้นเดียว หลังคาตองทําดวยวัสดุทนไฟ หากมีฝา
หรือผนัง ฝาหรือผนังตองทําดวยวัสดุทนไฟและมีชองระบายอากาศ และตองเปดโลงอยางนอยหนึ่งดาน
สวนหลังคาคลุมตองออกแบบใหมีการฟุงกระจายของกาซไดสะดวก
หมวด ๖
หลักเกณฑและวิธีการทดสอบและตรวจสอบ
ขอ ๒๖ การทดสอบและตรวจสอบ สถานีควบคุม ภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบ
ทอกาซ และอุปกรณกาซ กอนการใชงาน หรือครบวาระ หรือที่ไดรับความเสียหายที่อาจกอใหเกิด
อันตราย ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

หมวด ๗
การปองกันและระงับอัคคีภัย
ขอ ๒๗ ต องมี เครื่ องดั บเพลิ งชนิ ดผงเคมี แห งหรื อสารเคมี ชนิ ดอื่ นตามมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลที่มีขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖.๘ กิโลกรัม ไวในที่ที่สามารถนําออกมาใชไดงาย
และตองตรวจสอบอยางนอย ๖ เดือนตอ ๑ ครั้ง โดยอยูในตําแหนงที่ตั้งและมีจํานวนเครื่อง ดังนี้
(๑) ที่สถานีควบคุมอยางนอย ๒ เครื่อง
(๒) ที่บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบอัดกาซ อยางนอย ๒ เครื่องตอเครื่องสูบอัดกาซ ๑ เครื่อง
(๓) ที่บริเวณสถานที่ตั้งภาชนะบรรจุกาซ อยางนอย ๒ เครื่อง กรณีที่ภาชนะบรรจุกาซมี
ความจุรวมกันตั้งแต ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ที่สภาวะมาตรฐานเมตริก ใหติดตั้งเครื่องดับเพลิง ๑ เครื่อง
ตอกาซ ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ที่สภาวะมาตรฐานเมตริก
ขอ ๒๘ ภายในเขตสถานีควบคุมสถานที่ตั้งภาชนะบรรจุกาซและเครื่องสูบอัดกาซ หาม
กระทํา การใด ๆ ที่ก อใหเ กิด เปลวไฟหรือ ประกายไฟ ยกเว น การปฏิบั ติง านที่มี การควบคุม โดย
ผูปฏิบัติงาน
ขอ ๒๙ ตองมีปายหามและคําเตือน ขอความในปายหามและคําเตือนตองเขียนดวยตัวอักษร
สีแดงบนพื้นขาวมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนและอานไดงาย โดยมีความสูงของตัวอักษร ไมนอยกวา ๒.๕๐
เซนติเมตร และตองติดตั้งปายนี้ไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ บริเวณสถานีควบคุม บริเวณสถานที่ตั้งภาชนะ
บรรจุกาซ และเครื่องสูบอัดกาซ ตองมีและติดตั้งเครื่องหมายขอหาม ดังนี้
“หามสูบบุหรี่”
“หามกอประกายไฟ”
กรณีเครื่องสูบอัดกาซ เปนชนิดเดินเครื่องไดอัตโนมัติ ตองติดตั้งคําเตือน
“เครื่องสูบอัดกาซนี้ทํางานอัตโนมัติทุกเวลา”
ขอ ๓๐ สถานที่ตั้งภาชนะบรรจุกาซ หรือสถานที่ตั้งเครื่องสูบอัดกาซ ตองตั้งอยูที่โลงและ
มีอากาศถายเทไดสะดวก หรืออยางนอยตองอยูในบริเวณที่มีดานเปดโลงอยางนอย ๑ ดาน และมี
หลังคาที่ออกแบบสําหรับการระบายกาซที่ฟุงกระจายได หากตั้งอยูภายในบริเวณหรืออาคารที่ปด
ทุกดานจะตองติดตั้งเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่วอยางนอย ๑ เครื่อง เครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่วตอง
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เปน ชนิดที่ เปน ไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑอุต สาหกรรม หรือมาตรฐานสากล หรื อเป น ไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดและตองตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
หมวด ๘
การควบคุม
ขอ ๓๑ กอนเริ่มดําเนินการกอสรางและติดตั้งสถานีควบคุม ถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบ
อัดกาซ ระบบทอและอุปกรณ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติใ ห
เปนไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กฎหมายว า ด ว ยโรงงาน กฎหมายว าด ว ยวิ ศ วกร กฎหมายว า ด ว ยการส งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน
ขอ ๓๒ การใชกาซ ณ สถานที่ใชกาซ จะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง
ไมเกิดมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง ตอแมน้ํา ลําคลอง แหลงสาธารณะหรือ
แหลงอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และเปนพื้นที่ที่สามารถควบคุมและปองกันการเกิดอัคคีภัย
ไดงาย โดยจะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ กฎหมายวาดวยการผังเมือง และกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๓๓ ผูใ ชก าซ ณ สถานที่ ใ ชก าซที่มี ความประสงคจะเลิก การใชกา ซ จะต องแจงให
กรมธุรกิจพลังงานหรือหนวยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมายทราบภายในสามสิบวัน นับจากวันที่
เลิกใชเพื่อที่กรมธุรกิจพลังงานจะไดดําเนินการตรวจสอบ โดยมีวิธีการและขอกําหนดในการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
หมวด ๙
ลักษณะผังบริเวณและแบบกอสราง
ขอ ๓๔ แผนที่สังเขปของสถานที่ใ ชกาซ ตองแสดงตํ าแหนงของสถานที่ใ ชก าซ พรอ ม
สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่สําคัญ โดยรอบเขตสถานที่ใชกาซในรัศมีไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร โดยแผนที่
ดังกลาว ตองแสดงตําแหนงที่สามารถทราบถึงบริเวณสถานที่ตั้งของสถานที่ใชกาซอยางชัดเจน
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ขอ ๓๕ แผนผังของสิ่งกอสรางตาง ๆ ในเขตสถานที่ใ ชกาซใหมีมาตราสวนที่เหมาะสม
และใหแสดงรายละเอียดขอบเขตที่ดิน แนวเขตสถานที่ใชกาซ ตําแหนงสถานที่ สถานีควบคุม ที่ตั้ง
ถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณสวนควบ รวมถึงอุปกรณกลนิรภัย ระบบ
ปองกันกาซรั่วไหล ระบบเตือนภัยเมื่อกาซรั่ว และระบบปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน และสิ่งปลูก
สรางอื่น ๆ (ถามี) ภายในเขตสถานที่ใชกาซ รวมทั้งแสดงแนวเขตการจราจรของยานพาหนะภายใน
บริเวณ และทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ
ขอ ๓๖ แบบกอ สร างอาคารสถานีควบคุ ม ใหมี ม าตราส วนที่เหมาะสม และตอ งแสดง
รายละเอียดอยางนอย ดังนี้
(๑) แปลน แสดงพื้นที่ของอาคารสถานีควบคุม
(๒) รูปดาน อยางนอย ๒ ดาน
(๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว
(๔) รายละเอียดของโครงสราง
ขอ ๓๗ แบบกอสรางถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ใหมีม าตราสวนที่เหมาะสม
และตองแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
(๑) แปลน รูปดาน รูปตัด
(๒) รายละเอียดการติดตั้ง
ขอ ๓๘ แบบรายละเอียดระบบทอกาซและอุปกรณที่ติดตั้งภายในเขตสถานที่ใชกาซ ใหมี
มาตราสวนที่เหมาะสม และตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้
(๑) รายละเอียดการติดตั้ง
(๒) รายละเอียดของอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ
ขอ ๓๙ แบบรายละเอี ย ดระบบไฟฟา เครื่อ งใช ไ ฟฟ า และอุป กรณ ไ ฟฟ า ภายในบริ เ วณ
อันตราย (Hazardous Area) ใหมีมาตราสวนที่เหมาะสมตองแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
(๑) แผนผังแสดงการเดิน สายไฟฟา การตอลงดิน ในลักษณะแผนภาพเสน เดี่ยว (Single
Line Diagram) และการปดผนึก (Seal)
(๒) แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา
ขอ ๔๐ แบบกอสรางสิ่งกอสรางอื่น ๆ (ถามี) ตามขอ ๓๕ ใหมีมาตราสวนที่เหมาะสม
และตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้
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(๑) แปลน รูปดาน รูปตัด
(๒) รายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปน
ขอ ๔๑ ในกรณีมีระบบการติดตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับหรือเก็บหรือจายกาซในเขต
สถานที่ใชกาซ ใหแสดงแบบและรายละเอียดของกรณีดังกลาวนั้นดวย
ขอ ๔๒ ใหแสดงหลักฐานหรือรายการคํานวณตามหลักวิศวกรรม โดยคํานึงถึงความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย และระบบการใชงานของอาคารสถานีควบคุม ถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบ
อัดกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณเครื่องมือ
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๓ ผูใชกาซ ณ สถานที่ใชกาซ ซึ่งประกอบกิจการอยูแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ใหผูใชกาซปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้ ภายในสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

