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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเก็บรักษา  การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ 
และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๐  (๕ )  และมาตรา  ๔๔   
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๒๐  (๑)  (๒)  มาตรา  ๒๐/๑  และมาตรา  ๓๖   
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ   

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ประกอบด้วยโพรเพน  โพรพิลีน  
นอร์แมลบิวเทน  ไอโซบิวเทน  หรือบิวทิลีน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ 
ซ่ึงบรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

“สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่มีการเก็บรักษา   
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิต  แต่ไม่รวมถึงการใช้ 
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสําหรับหุงต้มในครัวเรือน 

“ถังก๊าซหุงต้ม”  หมายความว่า  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้ในการหุงต้ม   
การให้แสงสว่าง  หรือจุดประสงค์อ่ืน  มีปริมาณความจุไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  หรือ  ๒๕๐  กิโลกรัม   
ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

“ถังเก็บและจ่ายก๊าซ”  หมายความว่า  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีปริมาณความจุ
เกิน  ๕๐๐  ลิตร  หรือ  ๒๕๐  กิโลกรัม  ขึ้นไป   

“ASME”  หมายความว่า  สมาคมวิศวกรเครื่องกลของสหรัฐอเมริกา  (The  American  
Society  of  Mechanical  Engineers) 

“API”  หมายความว่า  สถาบันปิโตรเลียมของสหรัฐอเมริกา  (American  Petroleum  
Institute) 
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“NFPA”  หมายความว่า  สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  (National  Fire  
Protection  Association) 

“เมกาปาสกาลมาตร”  หมายความว่า  หน่วยวัดความดันตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

“ปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เก็บได้
สูงสุด  ไม่ว่าจะมีก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุอยู่ในถังก๊าซหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือไม่ก็ตาม 

“เครื่องใช้ไฟฟ้า”  หมายความว่า  บริภัณฑ์สําหรับประโยชน์ใช้สอยทั่วไป  โดยปกติสร้างขึ้นเป็น
มาตรฐานสากล  โดยติดตั้งหรือประกอบเข้าเป็นหมวดเดียว  เพื่อใช้งานในหน้าที่เดียวหรือหลายหน้าที่  
เช่น  เครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซรั่ว  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  เครื่องสูบน้ํา 

“อุปกรณ์”  หมายความว่า  หน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มุ่งหมายให้เป็นทางผ่านกระแสไฟฟ้า  
แต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

“บริภัณฑ์”  หมายความว่า  ส่ิงที่รวมทั้งวัสดุ  เครื่องประกอบ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า   
ดวงโคม  เครื่องสําเร็จและสิ่งอ่ืนที่คล้ายกัน  ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือใช้ในการต่อเข้ากับการติดตั้งของไฟฟ้า 

“ทนการระเบิด”  หมายความว่า  ความสามารถในการทนต่อการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน
กล่องหุ้มและป้องกันมิให้ประกายไฟหรือการระเบิดของไอก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในกล่องหุ้มเป็นเหตุ 
ให้ไอก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายนอกกล่องหุ้มติดไฟ  หรือระเบิดได้  และอุณหภูมิจะต้องไม่สูงจนเป็นเหตุ 
ให้ไอก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายนอกกล่องหุ้มติดไฟหรือระเบิด 

“เครื่องประกอบ”  หมายความว่า  ส่วนประกอบเช่นแป้นเกลียวหรือส่วนอื่น ๆ  ของระบบ
การเดินสายที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลักทางกลมากกว่าทางไฟฟ้า 

“การเดินสายไฟฟ้า”  หมายความว่า  การเดินสายไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
ซ่ึงประกอบด้วยสายวงจรไฟฟ้ากําลัง  แสงสว่าง  ควบคุมและสัญญาณ  รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่อง
ประกอบการเดินสาย  ทั้งแบบเดินสาย  แบบติดตั้งถาวรและชั่วคราว 

“ข้อต่อปิดผนึก”  หมายความว่า  เครื่องประกอบในการต่อท่อและสามารถป้องกันมิให้ไอก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวไหลผ่านได้ 

“สารปิดผนึก”  หมายความว่า  สารที่ใช้สําหรับปิดผนึกที่ข้อต่อปิดผนึกเพื่อป้องกันมิให้ไอก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวไหลผ่านได้ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์  และวิธใีนการเก็บรักษา 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๓ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออก  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตสําหรับวัตถุอันตราย  
ตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออก  ไม่ต้องขึ้นทะเบียนสําหรับวัตถุอันตราย  ตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่มีปริมาณ  
การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
แต่ทั้งนี้หากปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกินกว่า  ๒๕๐  กิโลกรัม  ต้องแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครอง 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เก่ียวกับการเก็บรักษาที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่มีปริมาณ 
การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม  ต้องเก็บรักษาและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
จากถังเก็บและจ่ายก๊าซ   

ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ที่ประสงค์จะเลิกการประกอบ
กิจการโรงงาน  หรือเลิกใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องได้รับการรับรองจากผู้ทดสอบและตรวจสอบว่า 
ไม่มีก๊าซค้างอยู่ 

การแจ้งยกเลิกตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง 
เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ห้ามใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซอีก  จนกว่าจะได้รับอนุญาตใหม่ 

ส่วนที่  ๒ 

แผนผังและรูปแบบ 
 

 

ข้อ ๗ แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
ซ่ึงวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 

ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และการตั้ง 
 

 

ข้อ ๘ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องเป็นภาชนะที่มีขนาดและลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  มีความจุไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องเป็นถังที่ออกแบบ  ผลิตหรือ

สร้างตามมาตรฐาน  ASME  Section  Ⅷ  Division  1 : Rules  for  Construction  of  Pressure  
Vessels  โดยให้ใช้ความดันในการออกแบบไม่น้อยกว่า  ๑.๖๕  เมกาปาสกาลมาตร   

ถังเก็บและจ่ายก๊าซมีความจุเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องเป็นถังที่ออกแบบ  หรือสร้างตาม
มาตรฐาน  ASME  Section  Ⅷ  Division  1 : Rules  for  Construction  of  Pressure  Vessels  
หรือ  ASME  Section  Ⅷ  Division  2 : Alternative  Rules  for  Construction  of  Pressure  
Vessels  โดยให้ใช้ความดันในการออกแบบ  ไม่น้อยกว่า  ๑.๒๕  เท่าของความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ชนิดที่จะเก็บที่อุณหภูมิ  ๔๒  องศาเซลเซียส   
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ถังเก็บและจ่ายก๊าซเก็บเฉพาะโพรเพน  โพรพิลีน  นอร์แมลบิวเทน  ไอโซบิวเทน  หรือบิวทิลีน  
ต้องเป็นถังออกแบบผลิตหรือสร้างตามมาตรฐาน  ASME  Section  Ⅷ  Division  1 : Rules  for  
Construction  of  Pressure  Vessels  หรือ  ASME  Section  Ⅷ  Division  2 : Alternative  Rules  
for  Construction  of  Pressure  Vessels  หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  
โดยให้ใช้ความดันในการออกแบบให้รับความดันของก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดที่จะเก็บที่อุณหภูมิ  ๔๒  
องศาเซลเซียส 

(๒) ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน  ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่า
สองครั้ง  แล้วทาทับหน้าด้วยสีลดความร้อนจากภายนอกไม่น้อยกวา่สองครั้ง 

(๓) ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ  หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน  
ต้องทาทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกกร่อน  เช่น  ยางแอสฟัลท์  หรือวัสดุอ่ืนที่ใช้แทนกันได้และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษไม่น้อยกว่าสองครั้ง 

(๔) ตัวถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่ว่าจะเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน  หรือถังเก็บจ่าย
ก๊าซแบบกลบ  หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน  ต้องยึดแน่นกับฐานของถังเก็บและจ่ายก๊าซ   
และฐานของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องยึดแน่นกับเสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซและฐานรากของถังเก็บ 
และจ่ายก๊าซในลักษณะที่  ไม่อาจเคลื่อนหรือลอยตัวได้  และเสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และฐานราก 
ของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
และน้ําหนักของก๊าซในอัตราสูงสุดที่บรรจุอยู่ในถังเก็บและจ่ายก๊าซนั้น  รวมทั้งน้ําหนักอ่ืน ๆ  ที่อาจกระทํา
ต่อเสาหรือฐานรากนั้นได้โดยปลอดภัย 

ข้อ ๙ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องมีข้อต่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท่อรับและท่อจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
(๒) ท่อสําหรับระบายของเหลวออก 
(๓) เครื่องวัดความดัน 
(๔) เครื่องวัดระดับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๕) กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย 
(๖) ฝาครอบหรือโกร่งกําบังอุปกรณ์ตาม  (๓)  และ  (๔) 
ในกรณีที่เป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ  หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินต้องมี 

ช่องคนลอด  (manhole)  ต่อจากถังออกมาภายนอก  หรือเหนือวัสดุที่กลบ  หรือเหนือพื้นดิน  เพื่อติดตั้ง
อุปกรณ์ตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ตามที่เหมาะสม 

ข้อ ๑๐ ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน  ต้องมีแผ่นป้ายทําด้วยโลหะติดแน่นไว้ที่ถัง   
โดยต้องแสดงรายละเอียดเป็นข้อความภาษาไทย  และหรือภาษาอังกฤษที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ   
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(๒) ชื่อ  หรือตรา  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือสร้าง   
(๓) ชื่อ  หรือตรา  ของผู้ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ   
(๔) วัน  เดือน  ปี  ที่  ผลิตหรือสร้าง   
(๕) ความดันใช้งานและความดันสูงสุด  อุณหภูมิปลอดภัยสูงสุดและต่ําสุดที่ใช้ในการคํานวณ

ออกแบบ 
(๖) ความจุสุทธิ 
(๗) น้ําหนัก  รวมทั้งส่วนประกอบที่ติดอยู่กับถัง 
(๘) ชนิด  และปริมาณของก๊าซที่จะบรรจุได้   
(๙) หมายเลขทะเบียนประจําถังที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน   
วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิตหรือสร้างตาม  (๔)  ให้หมายถึงวันที่ทําการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก   
การติดแผ่นป้ายที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องไม่ทําให้เสียความม่ันคงแข็งแรงแก่ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
ข้อ ๑๑ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ให้มีระยะห่างตามตารางที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
(๒) ไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซซ้อนกัน 
(๓) ไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซไว้ในห้องใต้ดิน 
(๔) บริเวณพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องไม่ต่ํากว่าระดับพื้นภายนอก  ทําให้ลาดต่ําลงไป

ทางด้านใดดา้นหนึ่ง  ตามความเหมาะสม  และต้องเป็นพื้นคอนกรีต  หรือลาดด้วยยางแอสฟัลท์ให้เรียบ  
ไม่มีร่อง  บ่อ  หรือที่ต่ําซ่ึงจะเป็นที่สะสมก๊าซได้ภายในรัศมี  ๓.๐๐  เมตร  โดยรอบจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

(๕) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องมีรั้วโปร่งทําด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  
ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และที่รั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง  กว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร  
และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องเป็นประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก   
มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน 

(๖) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ของท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ต้องห่างจากอาคาร  หรือจากแนวเขตที่ดินของผู้อ่ืนในรัศมีไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร 

หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  อยู่ห่างจากอาคารหรือแนวเขตของผู้อ่ืนไม่ถึง  ๑๐.๐๐  เมตร   
แต่เกิน  ๕.๐๐  เมตร  สองด้านหรือด้านเดียว  ให้ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซได้  ผู้ประกอบกิจการต้องสร้าง
กําแพงกันไฟแทนรั้วโปร่งตรงด้านที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  อยู่ห่างจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่ 
หรือแนวเขตที่ดินของผู้ อ่ืนไม่ถึง  ๑๐.๐๐  เมตรทุกด้าน  กําแพงกันไฟต้องมี  ความสูงไม่น้อยกว่า   
๑.๘๐  เมตร  และอยู่ห่างจากหัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

(๗) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องอยู่ภายในบริเวณรั้วโปร่ง   
หรือภายในกําแพงกันไฟซ่ึงใช้แทนรั้วโปร่ง 

(๘) ห้ามเก็บวัสดุใด ๆ  ภายในบริเวณรั้วโปร่งหรือภายในกําแพงกันไฟซ่ึงใช้แทนรั้วโปร่ง 
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(๙)  ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่งให้มีป้ายที่มีข้อความ  ดังต่อไปนี้   
 “  อันตราย 
 ๑.  ห้ามสูบบุหรี่ 
 ๒.  ห้ามก่อประกายไฟ 
 ๓.  ห้ามบุคคลภายนอกเข้า 
 ๔.  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ  ” 
ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  

โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร  และตอ้งติดป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย 
(๑๐) รั้ ว โปร่ งด้ าน ใดที่ ยานพาหนะอาจเข้ าไปชนได้   ต้องจัด ให้ มี เสาท่อเหล็กขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินนอกแนว
รั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า   
๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  
และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร 

ข้อ ๑๒ ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่คํานวณออกแบบนอกเหนือจากที่กําหนดตามข้อ  ๘  โดยใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ  เช่น  ระบบควบคุมอุณหภูมิ  เป็นต้น  ให้ออกแบบผลิตหรือสร้างตามมาตรฐาน   
API  620  Recommended  Rules  for  Design  and  Construction  of  Large,  Welded,  Low-
Pressure  Storage  Tanks  หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๔ 

ระบบท่อและอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 

ข้อ ๑๓ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด   

ส่วนที่  ๕ 

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

 

ข้อ ๑๔ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  หรือน้ํายาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอ่ืน 
ที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัมมีความสามารถในการดับเพลิง
ไม่น้อยกว่า  10BC  ตามมาตรฐาน  NFPA  58  หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า  ต่อพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  
๕๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๕๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๕๐  ตารางเมตร  การคํานวณพื้นที่ใต้ถังเก็บ
และจ่ายก๊าซ  ให้รวมพื้นที่ที่ห่างจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ๓.๐๐  เมตร  โดยรอบ  แต่ทั้งนี้ทุกสถานที่
ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีเครื่องดับเพลิง  ไม่น้อยกว่า  ๒  เครื่อง 
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(๒) ต้องติดตั้งท่อน้ําประปาสําหรับดับเพลิงสองหัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๖๒.๕  
มิลลิเมตร  หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และต้องมี
เครื่องสูบน้ําสําหรับสูบน้ําดับเพลิงโดยเฉพาะจากท่อดังกล่าว  และต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า  
๑๙  มิลลิเมตร  ยาวพอที่จะฉีดน้ําคลุมพื้นที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซติดตั้ง  ณ  ที่ที่จะนํามาใช้ได้ง่าย   
ถ้าไม่ใช้น้ําประปาตามข้างต้นต้องต่อท่อสําหรับสูบน้ําจากแหล่งน้ําหรือที่เก็บน้ําที่มีน้ําอยู่ตลอดเวลา   
และแหล่งน้ํานั้นต้องมีปริมาตรน้ําไม่น้อยกว่า  ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  หรือ  ๑๗,๐๐๐  ลิตร  ต่อปริมาณ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ๑๒,๐๐๐  ลิตร  และต้องเพิ่มปริมาตรน้ําอีก  ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  หรือ  ๑๗,๐๐๐  ลิตร  
และสายสูบน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๙  มิลลิเมตร  อีก  ๑  สายต่อปริมาณก๊าซปิโตรเลียม
เหลวที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ  ๒๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๒๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๒๐,๐๐๐  ลิตร   

(๓) ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน  ๕๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี
แห้งหรือน้ํายาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอ่ืน  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  กิโลกรัม  มีความสามารถในการดับเพลิง  
ไม่น้อยกว่า  10BC  ตามมาตรฐาน  NFPA  58  หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า  ติดตั้งบนล้อเลื่อนเพิ่มขึ้นอีก  
สองเครื่องต่อถังเก็บและจ่ายก๊าซหนึ่งถัง  เครื่องดับเพลิงดงักล่าวต้องตั้งอยู่ใกล้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

(๔) เครื่องดับเพลิงตามข้างต้นต้องอยู่ ในสภาพที่ ใช้งานได้ดี  และผู้ประกอบกิจการ 
ต้องตรวจสอบและบํารุงรักษาทุกหกเดือน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ที่เครื่องดับเพลิง 

ข้อ ๑๕ ระบบดับเพลิงตามข้างต้น  จะใช้ระบบตามมาตรฐานอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงาน  
 ประกาศกําหนดก็ได้ 

ส่วนที่  ๖ 
ระบบไฟฟ้า  และเครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซรั่ว 

 

 

ข้อ ๑๖ การกําหนดบริเวณอันตรายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์   
และบริภัณฑ์  ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๗ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่จะนํามาใช้ในบริเวณอันตราย  ต้องเป็นชนิด   
ทนการระเบิด  และได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  หรือได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

ข้อ ๑๘ การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย  ตามบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  หรือ  ๒  
ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ต้องเดินสายไฟฟ้าด้วยระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและต้องเป็นท่อโลหะอย่างหนา  หรืออย่างหนา
ปานกลางชนิดต่อด้วยเกลียวท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า  ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  สายไฟฟ้าที่วางไว้ใต้ดินต้องเป็นชนิด 
ที่ใช้สําหรับ  ใต้ดินโดยเฉพาะ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) กล่อง  เครื่องประกอบการเดินท่อ  ท่ออ่อน  และข้อต่อ  ต้องเป็นชนิดที่มีเกลียวใน  
สําหรับต่อเข้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้า  และต้องเป็นชนิดทนการระเบิด 

(๓) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อกับกล่องหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์อ่ืนที่อาจมีประกายไฟ   
หรือมีอุณหภูมิสูงต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกในตําแหน่งใกล้กับกล่องหุ้มมากที่สุดที่จะทําได้และต้องห่างจาก
กล่องหุ้มไม่เกิน  ๐.๔๖  เมตร 

(๔) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตรายไปยังบริเวณไม่อันตราย  ต้องติดตั้งข้อต่อ 
ปิดผนึกไว้ที่ตําแหน่งสุดเขตของบริเวณอันตราย 

(๕) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตรายและไม่มีรอยต่อใด ๆ  ในบริเวณอันตราย
ดังกล่าว  รวมถึงในระยะ  ๐.๓๐  เมตร  จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองข้าง  ไม่ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึก 
ก็ได้  ถ้าปลายทั้งสองข้างของท่อดังกล่าวอยู่ในบริเวณไม่อันตราย 

(๖) ข้อต่อปิดผนึก  ต้องติดตั้งอยู่บริเวณที่เข้าถึงโดยสะดวก  และสารปิดผนึก  ต้องมีคุณสมบัติ
ป้องกันการรั่วไหลของไอก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ข้อต่อปิดผนึกได้  ต้องทนต่อสภาวะแวดล้อมได้  และมี 
จุดหลอมเหลวไม่ต่ํากว่า  ๙๓  องศาเซลเซียส 

(๗) การใส่สารปิดผนึกลงในข้อต่อปิดผนึกต้องไม่น้อยกว่าขนาดระบุของท่อร้อยสายไฟฟ้า 
และไม่ว่ากรณีใด ๆ  สารปิดผนึกต้องหนาไม่น้อยกว่า  ๑๖  มิลลิเมตร  และห้ามต่อสายภายในข้อต่อ 
ปิดผนึกและห้ามใช้สารปิดผนึกหุ้มขั้วต่อสายหรือขั้วต่อแยกสาย 

ข้อ ๑๙ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๓  ต้องมี 
กล่องหุ้มมิดชิด  เพื่อป้องกันไม่ให้ประกายไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนของวัสดุร้อนผ่านออกสู่ภายนอกได้   
และอุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ที่ติดตั้งอยู่ในตําแหน่งที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพได้ง่าย 
ต้องมีตะแกรงเหล็กป้องกันด้วย 

ข้อ ๒๐ การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณอันตรายตามข้อ  ๑๙  ต้องเป็นดังนี้ 
(๑) การเดินสายไฟฟ้าต้องร้อยภายในท่อร้อยสายไฟฟ้า  สําหรับร้อยสายไฟฟ้าชนิดอย่างบาง

หรือวางไว้ในรางเดินสายไฟฟ้าโลหะ 
(๒) กล่อง  เครื่องประกอบการเดินท่อ  และข้อต่อ  ไม่จําเป็นต้องมีเกลียว  แต่ต้องมี 

เครื่องประกอบที่จับยึดแข็งแรงและปิดมิดชิด 
ข้อ ๒๑ ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิธี เดินสายไฟฟ้าต้องต่อลงดิน  รายละเอียด 

และวิธีการต่อลงดินให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๒ ข้อกําหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า  และวิธีเดินสายไฟฟ้าทั่วไปซ่ึงไม่ได้ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดของประกาศนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  หรือมาตรฐานอ่ืน  
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๓ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่มีปริมาณ 
การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม  ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณ
ที่ตั้งถังก๊าซหุงต้ม  หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซ  อย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง 

เครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซรั่วตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นไปตามข้อ  ๑๗  และต้องอยู่ในสภาพที่ 
ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา   

ส่วนที่  ๗ 
การทดสอบและตรวจสอบ 

 

 

ข้อ ๒๔ ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่  ผู้ผลิตหรือสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซ  
ต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีที่ไม่ทําลายสภาพเดิม  
(Nondestructive  examination)  ของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ผู้ผลิตหรือผู้สร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซ  หรือผู้ทดสอบและตรวจสอบแล้วแต่กรณี  ต้องจัดทํา
หนังสือรับรองตามแบบท้ายประกาศนี้  ยื่นพร้อมผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ   
ต่อกรมธุรกิจพลังงาน 

ข้อ ๒๕ ก่อนบรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถัง เ ก็บและจ่ายก๊าซที่ ผ่ านการทดสอบ 
และตรวจสอบตามข้อ  ๒๔  ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ  
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  โดยใช้ความดันไฮดรอลิก  ตามมาตรฐาน
การออกแบบ  หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๖ เม่ือใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๒๔  ครบทุก ๆ  
๕  ปี  นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด  ผู้ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย  ต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซตามข้อ  ๒๔  โดยผู้ทดสอบ 
และตรวจสอบ 

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ  ต้องจัดทําหนังสือรับรองตามแบบท้ายประกาศนี้  ยื่นพร้อมผลการ
ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซต่อกรมธุรกิจพลังงาน 

ข้อ ๒๗ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ  ๒๔   
ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๒๖  สามารถที่จะใช้วิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบก็ได้ 

ข้อ ๒๘ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประจําปีทุกครั้ง  ผู้ได้รับใบอนุญาต  มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินโดยผู้ทดสอบ
และตรวจสอบด้วยกรรมวิธีตรวจพนิิจด้วยสายตา  (Visual  Inspection)  เป็นอย่างน้อย 

หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบเพื่อการพิจารณานอกจากวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๙ ผู้ทดสอบและตรวจสอบตามประกาศนี้  ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๐ ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซทุกกรณี  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรมธุรกิจพลังงาน 

หมวด  ๒ 

บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบ 
 

 

ข้อ ๓๑ ผู้ได้ รับใบอนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุ อันตราย  ต้องมีบุคลากรเฉพาะ   
ที่รับผิดชอบดูแลไม่น้อยกว่า  ๑  คน   

บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์  
และสอบผ่านการฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  การระวังและป้องกันอันตราย  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๒ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้แจ้ง
ข้อเท็จจริงการครอบครองหรือยื่นขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ   

ข้อ ๓๓ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องจัดให้มี
บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลตามข้อ  ๓๑  ภายในเวลาสองปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๓๔ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซ 
หุงต้มที่มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม  ซ่ึงดําเนินกิจการอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๕  ภายในเวลาสองปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ 

หากการปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  มีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๕)  และ  (๖)  
ต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อกรมธุรกิจพลังงานโดยตรง  ให้ระบุถึงรูปแบบและรายการที่ได้มีการจัดระบบ
ป้องกันผลอันอาจเกิดจากข้อขัดข้องในทางปฏิบัตินั้นว่ามีความปลอดภัยเพียงพอต่อการประกอบกิจการ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารูปแบบและรายการที่ได้รับความเห็นชอบนั้น  เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นการเฉพาะ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

วรรณรตัน์  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 



 
 

 

ตารางที่ ๑  สําหรับถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพ้ืนดนิ 

 

ความจุของถังเก็บและจายกาซ 
(ลิตร) 

ระยะต่ําสุด (เมตร) 

ก ข ค ง จ 
๕๐๑ - ๒,๒๕๐ 
๒,๒๕๑ – ๙,๐๐๐ 
๙,๐๐๑ – ๑๓๕,๐๐๐ 

๑๓๕,๐๐๑ – ๓๓๗,๐๐๐ 
เกิน  ๓๓๗,๐๐๐ 

๓.๐๐ 
๕.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๓.๐๐ 
๓๐.๐๐ 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 

X 
X 

๑.๕๐ 
๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 

๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 

๖.๐๐ 
๖.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ  ก  =  เปนระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซกับถนนสาธารณะหรือทางหลวง 
                                                    หรือแนวเขตที่ดินหรืออาคารอ่ืน 
   ข  =  ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซดวยกัน 
   ค  =  ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซกับรั้วโปรง 

 ง  =  ในกรณีท่ีอยูใกลกับถังเก็บน้ํามันท่ีตองมีเขื่อนหรือกําแพงลอมรอบเปนระยะหาง 
 ระหวางผนังเก็บและจายกาซกับจุดศูนยกลางเขื่อน หรือกําแพงลอมรอบถังเก็บ                      
 น้ํามัน แตในกรณีท่ีอยูใกลกับถังเก็บน้ํามันท่ีไมตองมีเขื่อนหรือกําแพงลอมรอบ   
 เปนระยะระหวางผนังถังเก็บและจายกาซกับผนังถังเก็บน้ํามันโดยใหลดระยะ  
 ดังกลาวลงกึ่งหนึ่ง 

 จ  =  ระยะหางระหวางถังเก็บและจายกาซกับเครื่องสูบน้ํามัน 
 X  =  ๑/๔ ของผลบวกของเสนผาศูนยกลางของถังเก็บและจายกาซที่อยูติดกัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ตารางที่ ๒ สําหรับถังเก็บและจายกาซแบบกลบและแบบฝงไวในดิน 
 

ความจขุองถังเก็บ 
และจายกาซ (ลิตร) 

ระยะต่ําสุด (เมตร) 

ก ข ค ง จ 

๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ 

๓.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

 
หมายเหตุ ก  =  ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซกับกําแพงกันไฟหรืออาคาร  
                                             หรือเขตที่ดิน 
 ข  =  ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซดวยกัน 
 ค  =  ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซกับรั้วโปรง 
 ง  =  ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซกับเครื่องสูบน้ํามัน 
 จ  =  ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายกาซกับถังเก็บน้ํามันท่ีฝงไวในดิน 
 

ถังเก็บและจายกาซแบบกลบ  หมายถึง  ถังเก็บและจายกาซบนดินท่ีหุมดวยดินทราย หรือวัสดุ
ทนไฟที่ฉาบดวยปูนกอ หรือกอดวยอิฐ หรือวัสดุทนไฟอยางอ่ืน และความหนาของวัสดุท่ีหุมถังเก็บและจายกาซ
ไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตรโดยรอบ 

ระยะหางระหวางถังเก็บและจายกาซตาม ก ค หรือ ง ใหวัดจากจุดต่ําสุดของเชิงลาดสวนท่ีหุม 
ถังเก็บและจายกาซแบบกลบ     

ถังเก็บและจายกาซแบบฝงไวในดิน  หมายถึง ถังเก็บและจายกาซที่ติดตั้งไวภายในบอคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีมีความหนาของผนังและพื้นไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร ซ่ึงมีการปองกันน้ํารั่วซึมผานได และกลบดวย
ทรายน้ําจืดเม็ดหยาบแหงสนิท มีความหนาของวัสดุท่ีกลบถังไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตรโดยรอบ มีฝาคอนกรีต
เสริมเหล็กปดท่ีสวนบนของบอและบนฝาดังกลาวมีรูปลักษณะและตําแหนงของถังเก็บและจายกาซแสดงไว  
บอคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบอตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ 
ท่ีมากระทําตอไดโดยปลอดภัย 

 
 



 
 

 

หนังสือรับรอง 

ถังเก็บและจายกาซ 

หมายเลขประจําถัง................................ 

๑. ขอมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ผูผลิต  .................................................................................................. 
   ๑.๒ วัน เดือน ป ที่ ผลิต ............................................................................  
   ๑.๓ หมายเลขถังผูผลิต............................................................................... 
   ๑.๔ ใชสําหรับเก็บชนิดของกาซที่เก็บ (ระบุสัดสวน)................................. 
๒. การออกแบบ    
    ๒.๑ มาตรฐานออกแบบ ............................................................................ 
    ๒.๒ ความดันออกแบบ     .......................  Mpa.   
    ๒.๓ อุณหภูมิออกแบบ     .......................  องศาเซลเซียส 

    ๒.๔ อัตราการไหลอยางนอย  .........................................................  scfm 
    ๒.๕ คาความกัดกรอนตามการคํานวณ 
               -  ตัวถัง   ..............  มม.   -  หัวถัง  ..............  มม. 
    ๒.๖ ผลการคํานวณคาความหนาต่ําสุด (Minimum Required Thickness) 
               -  ตัวถัง   ..............  มม.  -  หัวถัง  .............. มม. 
    ๒.๗ ผูออกแบบ  .........................................  ทะเบียน.  ......................... 
๓. ชนิดและคุณสมบัติของแผนเหล็กที่ใชผลิต 
   ๓.๑ ตามมาตรฐาน   .................................................................................. 
   ๓.๒ ชนิดแผนเหล็กตัวถัง ........................................................................... 
   ๓.๓ แรงดึงประลัย     ............................. กก. / ตร.มม. ......................Mpa. 
   ๓.๔ ความหนาตัวถัง  ............................. มม.  
   ๓.๕ ชนิดแผนเหล็กหัวถัง ........................................................................... 
   ๓.๖ แรงดึงประลัย     ............................. กก. / ตร.มม. ......................Mpa. 
   ๓.๗ ความหนาหัวถัง  ............................. มม. 
๔. การเชื่อม 
   ๔.๑ มาตรฐานการเชื่อม............................................................................... 
   ๔.๒ ลักษณะการเชื่อม 
                     ตามแนวรอบถัง  ..................................................................... 
                     ตามแนวยาวถัง  ...................................................................... 
  ๔.๓ ประสิทธิภาพของแนวเชื่อม (Joint  Efficiency) 
               -  ตัวถัง  .............. %   -  หัวถัง  .............. % 
๕ การอบดวยความรอน 
   ๕.๑ กรรมวิธี Postweld  Heat Treatment 
        เมื่อวันที่  .......................................................................................... 
๖ รูปลักษณะทั่วไป 
   ๖.๑ รูปลักษณะ ................................................ ขนาด ...................... ลิตร 

   ๖.๒ ลักษณะตัวถัง (Shell)          ทรงกระบอก (Cylinder) 
                                                             ทรงกลม(Sphere) ขาแตละขาหาง.....ซม. 
         เสนผาศูนยกลางภายใน                  ....................................  มม. 
         ความยาวแนวเชื่อมถึงแนวเชื่อม     ...................................... มม. 
         ระยะหางระหวางฐานรองรับ        ....................................... มม. 
   ๖.๓ ลักษณะตัวถัง (Shell)           คร่ึงทรงกลม (Hemispherical)  ……… กลีบ 
                                                           คร่ึงทรงรี (Ellipsoidal) 
                                                  เสนผาศูนยกลางภายใน ............... มม. 

 

๗. การทดสอบและตรวจสอบ 
    กรณี ผลิตหรือสรางขึ้นใหม หรือครบวาระ หรืออื่นๆ.......................................... 
    เมื่อวันที่................................................................................................................ 
    ๗.๑ ผลการวัดคาขนาดถัง 
          -  เสนผาศูนยกลางหลักภายนอกถัง   ..........................................  มม. 
          -  ความยาวของถังจากแนวเชื่อม       ........................................   มม. 
          -  ระยะหางระหวางฐานรองรับถัง      .......................................  มม. 
          -  ความหนาของถัง 
                                        -  ตัวถัง  ..............  มม.  -  หัวถัง  ..............  มม. 
         ความดันทดสอบ     .......................   Mpa.   
         คงความดัน             .......................    นาที 
   ๗.๒  ทดสอบโดยวิธีอื่น........................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................    
รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ เลขที่..............วันที่................................................... 
ขอรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาว  ไดผานเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  ทุกประการ  และตองตรวจสอบครบวาระ 
คร้ังตอไป  วันที่ ................................................................................ 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... 
( ..........................................  ) 

ผูปฏิบัติงานในการทดสอบและตรวจสอบที่ไดรับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน 
เลขทะเบียน ...................................................... 

 
 

ลงชื่อ ....................................................... 
( .....................................  ) 

ผูผลิตหรือสรางขึ้นใหม/ผูทดสอบและตรวจสอบ 
 
 

ลงชื่อ  ....................................................... 
         ( ................................................... ) 
ตําแหนง ................................................... 

           เจาหนาทีก่รมธุรกิจพลังงาน 
 

เห็นชอบ 

 
ลงชื่อ  ....................................................... 

        (................................................. ) 
      อธิบดกีรมธุรกิจพลังงาน 

 
 

 




