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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๖  แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเก็บรักษา  การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่กรมธุรกิจ
พลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้ 
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศ  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การทดสอบและตรวจสอบ 
ถังเก็บ  และจ่ายก๊าซ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ถังที่ผลิตขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่”  หมายความว่า  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม่  

ซ่ึงได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรกจากผู้ทดสอบและตรวจสอบ   
“ถังครบวาระ”  หมายความว่า  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครบ   

๕  ปี  นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก  และจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบทุก ๆ  ๕  ปี  
หลังจากนั้น 

ข้อ ๔ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ถังที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม่  ต้องทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ที่  ๑  

ท้ายประกาศนี้ 
(๒) ถังครบวาระต้องทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ที่  ๒  และ  ๓   

แล้วแต่กรณี  ท้ายประกาศนี้   
(๓) วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้  ให้ปฏิบัติตามวิธีการ

ทดสอบและตรวจสอบถังด้วยวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม  (Non  Destructive  Examination)  ของ  ASME  
หรือมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

(๔) หากผลการทดสอบและตรวจสอบถัง  ตามวิธีการใน  (๓)  แล้วแต่กรณีนั้น  ปรากฏเหตุ 
อันควรสงสัยจากการทดสอบและตรวจสอบว่าอาจทําให้เกิดความไม่ม่ันคงแข็งแรงต่อถัง  หรืออาจเกิด
อันตรายขึ้นเม่ือใช้งานตอ่ไป  และจําต้องได้รับการแก้ไข  ให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบนําเสนอวิธีการแก้ไข
และวิธีการทดสอบและตรวจสอบ  ให้กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
จึงดําเนินการได้   
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ข้อ ๕ ถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๒๙)  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  หรือพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ต่อไปได้จนกว่าจะครบกําหนดการทดสอบและตรวจสอบ  เม่ือผู้มีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประสงค์จะใช้งานต่อไป  ต้องดําเนินการ 
ทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๖ ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ออกแบบตามข้อ  ๑๒  แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง   
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเก็บรักษา  การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่กรมธุรกิจพลังงาน 
รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไม่อยู่ในบังคับตามข้อ  ๔  แต่ให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบนําเสนอวิธีการ 
การทดสอบและตรวจสอบถัง  ที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม่  หรือถังครบวาระตามมาตรฐานให้กรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ดําเนินการได้  และให้ถือเป็นการทดสอบและตรวจสอบ 
ตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
วีระพล  จิรประดิษฐกุล 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



หลักเกณฑ์ที ่๑ 

หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม ่

 

 ๑. ตรวจสอบเอกสารแสดงการออกแบบ ผลิตหรือสร้างถัง พร้อมด้วยวิธีการคํานวณถัง 

 ๒. ตรวจสอบวัสดุที่ใช้สร้างถังและกรรมวิธีการเชื่อม 

 ๓. ตรวจสอบขนาดของถัง 

 ๔. ตรวจพินิจภายนอก  

 ๕. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Examination)  

     ทุกแนวเชื่อมแบบต่อชน 

 ๖. ทดสอบและตรวจสอบด้วยความดันไฮดรอลิก 

 ๗. จัดทํารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑ - ๖  
 
 หมายเหตุ   

   ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถทําการทดสอบตามข้อ ๕ ให้ทําการทดสอบด้วยวิธีคลื่น
เสียงความถี่สูง (Ultrasonic Examination) หรือวิธีอ่ืนแทน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนดําเนินการ 

 

 

 

 

 



 
 

 
หลักเกณฑ์ที ่๒ 

หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระแบบเหนือพื้นดิน 

 ๑. ตรวจสอบขนาดของถัง 

 ๒. ตรวจพินิจภายนอก 

 ๓. ตรวจพินิจภายใน 

 ๔. ตรวจสอบความหนาของถัง 

 ๕. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (Magnetic 
Particle Examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (Liquid Dye Penetrant Examination) ยกเว้นสําหรับถังไม่มี
ช่องคนลอด (manhole)  

  ๖. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ( Radiographic Examination) ยกเว้น
ถัง ที่ทําการทดสอบและตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ที่ ๑ ครบวาระครั้งแรก 

 ๗. ทดสอบและตรวจสอบด้วยความดันไฮดรอลิก 

 ๘. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (Magnetic 
Particle Examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (Liquid Dye Penetrant Examination) ยกเว้นสําหรับ           
ถังหุ้มฉนวน   

 ๙. ตรวจสอบความแข็งแรงของขาถังด้วยวิธีพินิจภายนอก 

 ๑๐. จัดทํารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบตาม ข้อ ๑-๙ พร้อมด้วยวิธีคํานวณถัง 

 
 หมายเหตุ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถทําการทดสอบตามข้อ ๖ ให้ทําการทดสอบด้วยวิธีคลื่น
เสียงความถี่สูง (Ultrasonic Examination) หรือวิธีอ่ืนแทน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนดําเนินการ 

 



 
 

หลักเกณฑ์ที ่๓ 

หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระแบบกลบหรือฝังไว้ในดิน  

 ๑. ตรวจสอบขนาดของถัง 

 ๒. ตรวจพินิจภายนอก 

 ๓. ตรวจพินิจภายใน 

 ๔. ตรวจสอบความหนาของถัง 

 ๕. ตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Examination) 
หรือวิธีสารแทรกซึม (Liquid Dye Penetrant  Examination) 

 ๖. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ( Radiographic Examination) ยกเว้น
ถังที่ทําการทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ ๑ ครบวาระครั้งแรก 

 ๗. ทดสอบและตรวจสอบด้วยความดันไฮดรอลิก  

๘. ทดสอบและตรวจสอบระบบท่อ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ  

 ๙. จัดทํารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑-๘ พร้อมด้วยวิธีคํานวณถัง 

 

 หมายเหตุ   

    ในกรณีทีม่ีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถทําการทดสอบตามข้อ ๖ ให้ทําการทดสอบด้วยวิธีคลื่น
เสียงความถี่สูง (Ultrasonic Examination) หรือวิธีอ่ืนแทน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนดําเนินการ 


