
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 
ของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
หลักการ 

 
   กําหนดเก่ียวกับระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่
ประกอบกิจการน้ํามัน 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่มาตรา ๗ (๑) (๒) (๕) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดใหมีและบํารุงรักษา
อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด เพื่อประโยชนในการดําเนินการเก็บรักษา การขนสง การใช การจําหนาย 
และการแบงบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  
และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการควบคุมอื่นใดหรือกําหนดการอ่ืนใดอันจําเปน โดยระบบไฟฟาและ
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับถัง อุปกรณ 
หรือเครื่องมือของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงไดแยกน้ํามันเชื้อเพลิงออกเปนน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว 
และกาซธรรมชาติ และการประกอบกิจการควบคุมแตละประเภทก็ไดแยกเปนสามลักษณะเชนกัน  
ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกลาว สมควรกําหนดระบบไฟฟาและ
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 



 
 

กฎกระทรวง 
ระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 

ของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) (๒) (๕) และ (๗) และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
  “น้ํามัน” หมายความวา น้ํามันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 
  “สถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน” หมายความวา สถานีบริการน้ํามัน สถานท่ีเก็บ
รักษาน้ํามัน คลังน้ํามัน และสถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันโดยระบบการขนสงน้ํามันทางทอตาม
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต  
และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  “ระบบไฟฟา” หมายความวา องคประกอบตาง ๆ ของอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา  
และบริภัณฑที่ใชตอเขากับการติดตั้งทางไฟฟา ไมวาจะเปนระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบเตือนภัย 
ระบบควบคุมระยะไกล ระบบสื่อสาร และระบบสูบจายน้ํามัน 
  “อุปกรณ” (device) หมายความวา สวนประกอบหนวยหนึ่งของระบบไฟฟา 
ที่มุงหมายใหเปนทางผานของกระแสไฟฟาแตไมใชพลังงานไฟฟา เชน สวิตช เตารับ เซอรกิต 
เบรกเกอร  
  “เครื่องใชไฟฟา” (appliance) หมายความวา เครื่องใชที่ทํางานโดยใชพลังงาน
ไฟฟา โดยมรีูปแบบและขนาดตามมาตรฐาน ซึ่งประกอบเขาเปนหนวยเดียวเพ่ือทํางานหนาที่เดียว
หรือหลายหนาที่ เชน ตูจายน้ํามัน เครื่องเติมลมไฟฟา กลองวงจรปด เครื่องควบคุมการจายน้ํามัน  
ไฟฉาย อุปกรณสื่อสาร แตไมหมายความรวมถึงเครื่องจักรในทางอุตสาหกรรม  



 
 

๒

  “บริภัณฑ” (equipment) หมายความวา สิ่งทีร่วมทั้งวัสดุ เครื่องประกอบ อุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟา ดวงโคม และสิ่งอ่ืน ๆ ที่คลายกัน ใชเปนสวนประกอบในการติดตั้งระบบไฟฟา หรือ 
ตอเขากับระบบไฟฟา เชน ตูแผงสวิตซ ตูแผงเซอรกิตเบรกเกอร กลองตอสายไฟฟา  

“ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา” หมายความวา ระบบอิสระที่ประกอบดวย 
ตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน รากสายดิน และอุปกรณท่ีใชในการตอหรือการจับยึด เพ่ือทําหนาที่ปองกัน
อันตรายที่เกิดจากฟาผา และใหหมายความรวมถึงตัวนําประสาน ในกรณีที่มีการติดตั้งตัวนําดังกลาว 

“ตัวนําลอฟา” (air terminal) หมายความวา สวนของระบบปองกันอันตราย 
จากฟาผาที่ใชรับกระแสฟาผา 

“ตัวนําลงดิน” (down conductor) หมายความวา สวนของระบบปองกันอันตราย
จากฟาผาที่ใชนํากระแสฟาผาจากตัวนําลอฟาลงสูรากสายดิน 

“ตัวนําประสาน” (bonding conductor) หมายความวา ตัวนําสําหรับทําให
ศักยไฟฟาจากกระแสฟาผาเทากัน 

“รากสายดิน” (earth terminal) หมายความวา สวนของระบบปองกันอันตราย
จากฟาผาท่ีตอจากปลายตัวนําลงดินและฝงไวในดิน  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
  ขอ ๓  ระบบไฟฟาตามกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟาที่อยูภายในบริเวณ
อันตรายของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
   ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาตามกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมเฉพาะระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผาที่อยูในเขตสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
 
  ขอ ๔  การเดินสายไฟฟา การติดตั้งระบบไฟฟา และการติดตั้งระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผา ใหออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรไฟฟาซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
 
  ขอ ๕  การออกแบบ การเดินสายไฟฟา การติดตั้งระบบไฟฟา และการติดตั้งระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาและมาตรฐานการปองกันฟาผา
สําหรับสิ่งปลูกสรางของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) มาตรฐาน 
ของ National Fire Protection Association (NFPA) มาตรฐานของ International Electrotechnical 
Commission (IEC) หรือมาตรฐานอื่นทีอ่ธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
 
  ขอ ๖  บริเวณที่มีการถายเทน้ํามันภายในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันตองทํา
การปองกันการสะสมของประจุไฟฟาสถิต โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
 



 
 

๓

หมวด ๒ 
แบบระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 

   
 
  ขอ ๗  แบบระบบไฟฟาตองแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้ 
  (๑) แบบแผนผังแสดงการแบงขอบเขตพ้ืนที่บริเวณอันตราย 
  (๒) แบบแผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา และบริภัณฑภายในบริเวณ
อันตรายและสวนตอเนื่องที่จําเปน 
  (๓) แบบแผนผังแสดงการติดตั้งเดินสายไฟฟา สายควบคมุ สายสื่อสาร การปดผนึก  
และการตอลงดินภายในบริเวณอันตรายและสวนตอเนื่องที่จําเปน 
  (๔) แบบแสดงแผนภาพเสนเดียว (single line diagram) 
  (๕) แบบแสดงรายการคํานวณโหลดไฟฟา (load schedule)  
 

ขอ ๘  แบบระบบปองกันอันตรายจากฟาผาตองแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(๑) แบบแผนผังแสดงบริเวณปองกัน 
(๒) แบบแสดงการติดตั้งตัวนําลอฟา 
(๓) แบบแสดงการติดตั้งตัวนําลงดินพรอมจุดตอทดสอบ 
(๔) แบบแสดงการติดตั้งรากสายดิน 

 
หมวด ๓ 

บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
   

 
  ขอ ๙  บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันแบงออกเปนสองแบบ 
ไดแก  

(๑) บริเวณอันตรายแบบที่ ๑ หมายถึง บริเวณที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
(ก) บริเวณที่ในภาวะการทํางานปกติมีกาซหรือไอที่มีความเขมขนพอท่ีจะติดไฟได 
(ข) บริเวณที่อาจมีกาซหรือไอท่ีมีความเขมขนพอที่จะติดไฟไดอยูบอย ๆ เนื่องจาก

การซอมแซม บํารุงรักษา หรือรั่ว 
(ค) บริเวณที่เม่ือบริภัณฑเกิดความเสียหายหรือทํางานผิดพลาด อาจทําใหเกิด

กาซหรือไอท่ีมีความเขมขนพอที่จะติดไฟได และอาจทําใหบริภัณฑขัดของและกลายเปนแหลงกําเนิด
ประกายไฟได 

(๒) บริเวณอันตรายแบบที่ ๒ หมายถึง บริเวณที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
(ก) บริเวณที่ใชเก็บของเหลวติดไฟซึ่งระเหยงายหรือกาซที่ติดไฟได ซึ่งโดยปกติ

ของเหลว ไอ หรือกาซจะถูกเก็บไวในภาชนะหรือระบบที่ปด และอาจรั่วออกมาไดเฉพาะในกรณีท่ี
บริภัณฑทํางานผิดปกติ 



 
 

๔

(ข) บริเวณที่มีการปองกันการติดไฟเนื่องจากกาซหรือไอที่มีความเขมขนเพียงพอ 
โดยใชระบบระบายอากาศซึ่งทํางานโดยเครื่องจักรกล และอาจเกิดอันตรายไดหากระบบระบายอากาศ
ขัดของหรือทํางานผิดปกติ 

(ค) บริเวณที่อยูใกลกับบริเวณอนัตรายแบบที่ ๑ และอาจไดรับการถายเทกาซ 
หรือไอที่มีความเขมขนพอท่ีจะติดไฟไดในบางครั้ง ถาไมมีการปองกันโดยการทําใหความดันภายในหอง 
สูงกวาความดันบรรยากาศ โดยการดูดอากาศสะอาดเขามาภายในหอง และมีระบบตรวจสอบดาน 
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลหากระบบการอัดและระบายอากาศขัดของหรือทํางานผิดปกติ 
 

ขอ ๑๐  บริเวณใดที่กําหนดใหเปนบริเวณอันตรายแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒  
ตองเลือกใชอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา และบริภัณฑท่ีไดมาตรฐานเหมาะสมกับบริเวณนั้น 
 
  ขอ ๑๑  บริเวณอันตรายภายในเขตสถานีบริการน้ํามันประเภท ก ประเภท ข 
ประเภท ค ประเภท ง และประเภท จ สําหรับน้ํามันชนิดไวไฟมาก ใหเปนไปตามตาราง
ดังตอไปนี้ 
 

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
ก. ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน  

ในบริเวณตอไปนี้ 
(๑) หัวทอรับน้ํามัน 

 

 
 
(๑.๑) ภายในหลุมหรือบอที่อยูต่ํากวาระดับพื้นภายในบริเวณ

อันตรายแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ 
(๑.๒) ภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบโดยรอบหัวทอ

รับน้ํามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดับ 
๐.๕๐ เมตร สําหรับหัวทอรับน้ํามันชนิด Loose Fill 
Connection  

(๑.๓) ภายในระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ในแนวราบโดยรอบ 
หัวทอรับน้ํามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึงระดับ 
๐.๕๐ เมตร สําหรับหัวทอรับน้ํามันชนิด Tight Fill 
Connection  

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

(๒) ปลายทอระบายไอ
น้ํามัน 

 

(๒.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเปด
ปลายทอระบายไอน้ํามัน 

(๒.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร 
ทุกทิศทาง จากจุดเปดปลายทอระบายไอน้ํามัน 

ทั้งนี ้ดังตัวอยางภาพประกอบท่ี ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 

๑ 
 

๒ 
 



 
 

๕

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
ข. ตูจายน้ํามัน 

(๑) ตูจายน้ํามันชนิด
ตั้งพ้ืน 

 

 
(๑.๑) ภายในหลุมหรือบอที่อยูต่ํากวาระดับพื้นภายในบริเวณ

อันตรายแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ 
(๑.๒) ภายในตูจายน้ํามัน 
(๑.๓) ภายในระยะไมเกิน ๐.๕๐ เมตร ในแนวราบโดยรอบ 

ตูจายน้ํามัน 
(๑.๔) ภายในระยะไมเกิน ๖ เมตร ในแนวราบโดยรอบตูจาย

น้ํามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดับ ๐.๕๐ 
เมตร เหนือระดับพ้ืน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที ่๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
๑ 
 

๑ 
๒ 
 

๒ 

(๒) ตูจายน้ํามันชนิด
แขวนหรือชนิด
ติดตั้งเหนือศีรษะ 

(๒.๑) ภายในตูจายน้ํามัน 
(๒.๒) ภายในระยะไมเกิน ๐.๕๐ เมตร ในแนวราบโดยรอบ

จากตูจายน้ํามันถึงระดับพื้น 
(๒.๓) ภายในระยะไมเกิน ๖ เมตร ในแนวราบโดยรอบตูจาย

น้ํามัน และในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึงระดับ ๐.๕๐ 
เมตร เหนือระดับพ้ืน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๑ 
๒ 
 

๒ 
 

(๓) ตูจายน้ํามันชนิด
ตั้งพ้ืนพรอมถัง
น้ํามันอยูภายใน 
ทํางานโดยหยอด
เหรียญหรือ
ธนบัตร 

(๓.๑) ภายในหลุมหรือบอที่อยูต่ํากวาระดับพ้ืนภายในบริเวณ
อันตรายแบบที ่๑ หรือแบบที่ ๒  

(๓.๒) ภายในตูจายน้ํามันเฉพาะในสวนที่บรรจุถังน้ํามันและ
อุปกรณที่เก่ียวของกับน้ํามัน 

(๓.๓) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเปด
ระบายไอหรือจุดบรรจุน้ํามัน  

(๓.๔) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร  
ทุกทิศทางจากจุดเปดระบายไอหรือจุดบรรจุน้ํามัน 

(๓.๕) ภายในระยะไมเกิน ๖ เมตร ในแนวราบโดยรอบตูจาย
น้ํามัน และในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึงระดับ ๐.๕๐ 
เมตร เหนือระดับพ้ืน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที ่๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๒ 



 
 

๖

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
ค. เครื่องสูบน้ํามัน 

(๑) ติดตั้งภายใน
อาคาร 

 

 
(๑.๑) ภายในหลุมหรือบอทั้งหมดที่อยูในหองเดียวกันกับ 

ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํามัน 
(๑.๒) ภายในระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากขอบ

เครื่องสูบน้ํามัน และภายในระยะไมเกิน ๗.๕๐ เมตร  
ในแนวราบโดยรอบจากขอบเครื่องสูบน้ํามัน รวมทั้ง 
ในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึงระดับ ๑ เมตร เหนือ
ระดับพื้น 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๖ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
๑ 
 

๒ 
 

(๒) ติดตั้งภายนอก
อาคาร 

 

(๒.๑) ภายในหลุมหรือบอที่อยูต่ํากวาระดับพื้น ภายในระยะ
ไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบโดยรอบจากขอบเครื่องสูบ
น้ํามัน 

(๒.๒) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากขอบ 
เครื่องสูบน้ํามัน และภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร  
ในแนวราบโดยรอบจากขอบเครื่องสูบน้ํามัน รวมทั้ง 
ในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึงระดับ ๐.๕๐ เมตร  
เหนือระดับพ้ืน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๖ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

 

  ขอ ๑๒  บริเวณอันตรายภายในสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ คลังน้ํามัน และ
สถานทีท่ีม่ีการรับหรือจายน้ํามันโดยระบบการขนสงน้ํามันทางทอ สําหรับน้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา หรือน้ํามันอ่ืนตามทีอ่ธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานประกาศกําหนด ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 
 

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
ก. ถังเก็บน้ํามันเหนือ

พ้ืนดิน ในบริเวณ
ตอไปนี้ 
(๑) ภายในเขื่อนหรือ

กําแพง 
 

 
 
 
(๑.๑) ภายในเข่ือนหรือกําแพงท่ีเข่ือนหรือกําแพงมีความสูง

มากกวาระยะทางจากผนังถังไปยังเข่ือนหรือกําแพง 
เกินกวารอยละ ๕๐ ของเสนรอบวงถัง 

(๑.๒) ภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร จากขอบผนังหรือหลังคา
ของถังและพื้นที่ภายในเข่ือนหรือกําแพงถึงระดับสูงสุด
ของเขื่อนหรือกําแพง 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๗ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 



 
 

๗

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
(๒) ปลายทอระบาย 

ไอน้ํามัน 
(๒.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเปด

ปลายทอระบายไอน้ํามัน 
(๒.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑.๕๐ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๓ เมตร  

ทุกทิศทางจากจุดเปดปลายทอระบายไอน้ํามัน 
ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๑ 
 

๒ 

(๓) ภายในหลังคาลอย พ้ืนที่เหนือหลังคาลอยภายในถัง 
ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

๑ 

ข. ถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน  
ในบริเวณตอไปนี้  
(๑) หัวทอรับน้ํามัน 

 

 
 
(๑.๑) ภายในหลุมหรือบอที่อยูต่ํากวาระดับพ้ืนภายในบริเวณ

อันตรายแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ 
(๑.๒) ภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบโดยรอบหัวทอ

รับน้ํามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดับ 
๐.๕๐ เมตร สําหรับหัวทอรับน้ํามันชนิด loose fill 
connection  

(๑.๓) ภายในระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ในแนวราบโดยรอบ 
หัวทอรับน้ํามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึง 
ระดับ ๐.๕๐ เมตร สําหรับหัวทอรับน้ํามันชนิด  
tight fill connection  

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๙ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

(๒) ปลายทอระบาย 
ไอน้ํามัน 

 

(๒.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเปด
ปลายทอระบายไอน้ํามัน 

(๒.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร  
ทุกทิศทางจากจุดเปดปลายทอระบายไอน้ํามัน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

๑ 
 

๒ 

ค. จุดท่ีมีการบรรจุน้ํามัน
ลงถังหรือภาชนะบรรจุ
น้ํามันภายในอาคาร
หรือภายนอกอาคาร 

(๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเปดระบาย
ไอหรือจุดบรรจุน้ํามัน  

(๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร  
ทุกทิศทางจากจุดเปดระบายไอหรือจุดบรรจุน้ํามัน 

(๓) ภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบโดยรอบจุดเปด
ระบายไอหรือจุดบรรจุน้ํามัน รวมทั้งในแนวตั้งฉาก 
จากระดับพ้ืนถึงระดับ ๐.๕๐ เมตร เหนือระดับพ้ืน  

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๒ 



 
 

๘

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
ง. เครื่องสูบน้ํามัน 

อุปกรณรีดอากาศ 
(bleeders) ขอตอ 
มาตรวัด และอุปกรณ
อ่ืนที่คลายกัน 
(๑) ติดตั้งภายใน

อาคาร 
 

 
 
 
 
 
ภายในระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากขอบอุปกรณ
แตละตัวดังกลาว และภายในระยะไมเกิน ๗.๕๐ เมตร  
ในแนวราบโดยรอบอุปกรณแตละตัวดังกลาว รวมทั้งใน
แนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดับ ๑ เมตร เหนือระดับพื้น 
ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 

๒ 

(๒) ติดตั้งภายนอก
อาคาร 

ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากขอบอุปกรณแตละ
ตัวดังกลาว และภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบ
โดยรอบอุปกรณแตละตัวดังกลาว รวมทัง้ในแนวตั้งฉาก 
จากระดับพ้ืนถึงระดับ ๐.๕๐ เมตร เหนือระดับพ้ืน 
ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

๒ 

จ. เครื่องผสมอากาศกับ
ไอน้ํามัน (vapor-air 
mixtures) 
(๑) ติดตั้งภายใน

อาคาร 

 
 
 
(๑.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากขอบ

เครื่องผสมอากาศกับไอน้ํามัน 
(๑.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑.๕๐ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๒.๕๐ 

เมตร ทุกทิศทางจากขอบเครื่องผสมอากาศกับไอน้ํามัน 
และตั้งแตระยะเกิน ๑.๕๐ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๗.๕๐ 
เมตร ในแนวราบโดยรอบจากขอบเครื่องผสมอากาศ 
กับไอน้ํามัน รวมทั้งในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึง 
ระดับ ๑ เมตร เหนือระดับพื้น 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 

๑ 
 

๒ 
 

(๒) ติดตั้งภายนอก
อาคาร 

 

(๒.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากขอบ 
เครื่องผสมอากาศกับไอน้ํามัน 

(๒.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๒.๕๐ เมตร  
ทุกทิศทางจากขอบเครื่องผสมอากาศกับไอน้ํามัน  
และตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๓ เมตร  
ในแนวราบโดยรอบจากขอบเครื่องผสมอากาศกับ 
ไอน้ํามัน รวมทั้งในแนวตั้งฉากจากระดับพื้นถึงระดับ  
๑ เมตร เหนือระดับพ้ืน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๑ 
 

๒ 
 



 
 

๙

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
ฉ. หลุม รอง หรือบอ 

(๑) ไมมีอุปกรณ
ระบายอากาศ 

 

 
ภายในหลุม รอง หรือบอที่มีสวนหนึ่งสวนใดอยูภายในบริเวณ
อันตรายแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ 
ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
๑ 

(๒) มีการระบาย
อากาศทางกล 

 

ภายในหลุม รอง หรือบอที่มีสวนหนึ่งสวนใดอยูภายในบริเวณ
อันตรายแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ 
ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๒ 
 

(๓) ภายในมีวาลว  
ขอตอทอหรือ
ระบบทอทีไ่มอยู
ภายในบริเวณ
อันตรายแบบที่ ๑ 
หรือแบบที่ ๒ 

 

ภายในหลุม รอง หรือบอ  
ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๒ 

ช. ทอระบายหรือบอแยก
น้ําปนเปอนน้ํามัน 
(๑) ติดตั้งภายใน

อาคาร 

 
 
ตามที่กําหนดใน ฉ.  

 
 

ตามที่กําหนด
ใน ฉ. 

(๒) ติดตั้งภายนอก
อาคาร 

ภายในระยะไมเกิน ๔.๕๐ เมตร ในแนวราบโดยรอบทอ
ระบายหรือบอแยกน้ําปนเปอนน้ํามันและในแนวตั้งฉาก 
จากระดับพ้ืนถึงระดับ ๐.๕๐ เมตร เหนือระดับพ้ืน 
ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

๒ 
 

ซ. จุดท่ีมีการรับหรือจาย
น้ํามันกับยานพาหนะ
ขนสงน้ํามัน  
(๑) กรณีเติมหลังถัง

แบบเปดฝาถัง 
 

 
 
 
(๑.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากขอบฝาถัง 
(๑.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๔.๕๐ เมตร  

ทุกทิศทางจากขอบฝาถัง 
ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๖ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑ 
๒ 
 



 
 

๑๐

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
(๒) กรณีเติมหลังถัง

แบบปดฝาถังมี
การระบายไอ
น้ํามันออกสู
บรรยากาศ 

 

(๒.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเปด
ปลายทอระบายไอที่มีการระบายไอน้ํามันออกสู
บรรยากาศ 

(๒.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๔.๕๐ เมตร  
ทุกทิศทางจากจุดเปดปลายทอระบายไอที่มีการระบาย 
ไอน้ํามันออกสูบรรยากาศ 

(๒.๓) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากขอบฝาถัง 
ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๖ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

(๓) กรณีเติมหลังถัง
แบบปดฝาถังมี
การควบคุมไอ
น้ํามันออกสู
บรรยากาศ 

ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเชื่อมตอหัวทอ
รับหรือจายน้ํามัน และปลายทอระบายไอน้ํามัน 
ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๗ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๒ 
 

(๔) กรณีเติมใตถัง 
มีการระบาย 
ไอน้ํามันออกสู
บรรยากาศ 

 

(๔.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มี 
การระบายไอน้ํามันออกสูบรรยากาศ 

(๔.๒) ตั้งแตระยะเกิน ๑ เมตร ถึงระยะไมเกิน ๔.๕๐ เมตร  
ทุกทิศทางจากจุดท่ีมีการระบายไอน้ํามันออกสู
บรรยากาศ 

(๔.๓) ภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบโดยรอบหัวตอ 
ทอรับหรือจายน้ํามัน และในแนวตั้งฉากจากระดับพื้น
ถึงระดับ ๐.๕๐ เมตร เหนือระดับพื้น 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๗ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๑ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

(๕) กรณีเติมใตถัง 
มีการควบคุม 
ไอน้ํามันออกสู
บรรยากาศ 

(๕.๑) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากจุดเชื่อมตอ 
หัวทอรับหรือจายน้ํามัน และปลายทอระบายไอน้ํามัน 

(๕.๒) ภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบโดยรอบ
จุดเชื่อมตอหัวทอรับหรือจายน้ํามัน และในแนวตั้งฉาก
จากระดับพ้ืนถึงระดับ ๐.๕๐ เมตร เหนือระดับพ้ืน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

๒ 
 

๒ 

หมายเหตุ การระบายอากาศทางกล (artificial ventilation) ตาม ฉ. (๒) ตองจัดใหมีการระบายอากาศ 
โดยใชอุปกรณที่สามารถระบายอากาศไดไมนอยกวาหาเทาของปริมาตรหลุม รอง หรือบอตอชั่วโมง 
และตองมีอุปกรณแจงเหตุฉุกเฉินท่ีมีเสียงดังชัดเจน ถาการระบายอากาศโดยเครื่องจักรกลขัดของ
หรือทํางานผิดปกติ 

 



 
 

๑๑

ขอ ๑๓  บริเวณอันตรายภายในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สําหรับน้ํามัน
ชนิดไวไฟมาก ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 

 

ตําแหนง พ้ืนที่และขอบเขตระยะหาง 
บริเวณอันตราย 

แบบที่ 
ก. ตามทีกํ่าหนดไวใน

ตารางขอ ๑๒ หัวขอ 
ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. 
และ ซ. 

 

ตามทีกํ่าหนดไวในตารางขอ ๑๒ หัวขอ ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. 
และ ซ. 
 

ตามทีกํ่าหนด 
ไวในตาราง 
ขอ ๑๒ หัวขอ 
ก. ข. ค. ง. จ. 
ฉ. ช. และ ซ. 

ข. หองเก็บน้ํามัน (๑) ภายในหลุมหรือบอที่อยูภายในหองเก็บน้ํามัน 
(๒) ภายในระยะไมเกิน ๑ เมตร ทุกทิศทางจากภาชนะบรรจุ

น้ํามัน 
(๓) ภายในระยะไมเกิน ๓ เมตร ในแนวราบโดยรอบภาชนะ

บรรจุน้ํามัน และในแนวตัง้ฉากจากระดับพ้ืนถึงระดับ ๑ 
เมตร เหนือระดับพ้ืน 

ทั้งนี้ ดังตัวอยางภาพประกอบที ่๑๙ ทายกฎกระทรวงนี้ 

๑ 
๑ 
 

๒ 

 
ขอ ๑๔  ภายในสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันตามขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ 

หากมีตําแหนงอื่นใดที่สมควรกําหนดใหเปนบริเวณอันตรายแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ เพ่ิมเติม 
นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ ๑๕  ภายในบริเวณอันตรายแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ตามที่กําหนดไวในตาราง
ขอ ๑๑ หัวขอ ค. (๑) ขอ ๑๒ หัวขอ ง. (๑) หัวขอ จ. (๑) และขอ ๑๓ หัวขอ ข. และตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเพ่ิมเติมตามขอ ๑๔ ในพ้ืนท่ีลักษณะเดียวกัน หากมีผนังก้ันไอน้ํามันท่ีปดก้ันถาวรและ 
สูงจนถึงฝาเพดาน สามารถกันไอน้ํามันไมใหผานไปได ใหถือวาบริเวณอันตรายไมรวมถึงบริเวณ 
อีกดานหนึ่งของผนังนั้น 
   ภายในบริเวณอันตรายแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ นอกจากพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง หากมี
ผนังก้ันไอน้ํามันที่ปดก้ันถาวร และสามารถกันไอน้ํามันไมใหผานไปได ใหถือวาบริเวณอันตราย 
ไมรวมถึงบริเวณอีกดานหนึ่งของผนังนั้น 

 
ขอ ๑๖  อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา และบริภัณฑที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตราย

แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ตองไดรับการรับรองจากองคกรใดองคกรหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๒) Underwriters Laboratories , Inc. (UL) 
(๓) Electrical Equipment Certification Services (EECS) 
(๔) Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) 
(๕) Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) 



 
 

๑๒

(๖) Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) 
(๗) Canada Standard Association (CSA) 
(๘) Technology Institution of Industrial Safety (TIIS)  
(๙) องคกรอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 
หมวด ๔ 

ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 
   

 
  ขอ ๑๗  สิ่งปลูกสรางที่มีความสูงมากกวา ๑๕ เมตร และอยูหางจากถังเก็บน้ํามัน
ชนิดไวไฟมากในระยะ ๕๐ เมตร โดยวัดจากผนังถังที่ใกลที่สุด ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันประเภท 
ก ประเภท ข ประเภท ค และประเภท จ ตองจัดใหมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา  
 
  ขอ ๑๘  สิ่งปลูกสรางภายในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ที่มีการ
เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร ที่ตองจัดใหมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 
ไดแก 
  (๑) ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก 
  (๒) อาคารเก็บถังน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากหรือเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก 
อยูดวย 
  (๓) สิ่งปลูกสรางที่มีความสูงมากกวา ๑๕ เมตร และอยูหางจากถังเก็บน้ํามันชนิด
ไวไฟมากในระยะ ๕๐ เมตร โดยวัดจากผนังถังที่ใกลที่สุด 
 
  ขอ ๑๙  สิ่งปลูกสรางภายในเขตสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ และคลังน้ํามัน 
ที่ตองจัดใหมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ไดแก 
  (๑) ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน 
  (๒) อาคารแทนจายน้ํามัน 
  (๓) อาคารเก็บถังน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากหรือเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากอยูดวย 
  (๔) สิ่งปลูกสรางที่มีความสูงมากกวา ๑๕ เมตร และอยูหางจากถังเก็บน้ํามัน 
ในระยะ ๕๐ เมตร โดยวัดจากผนังถังที่ใกลที่สุด 
 

ขอ ๒๐  ตัวนําลอฟาภายในเขตสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันตองออกแบบและ
ติดตั้งใหมีบริเวณปองกันครอบคลุมสิ่งปลูกสรางตามขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ที่อาจไดรับอันตราย
จากฟาผา 

 
ขอ ๒๑  วัสดุที่ใชในระบบปองกันอันตรายจากฟาผาตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน และตัวนําประสานตองเปนทองแดงที่มีความตานทาน

จําเพาะไมเกิน ๐.๐๒ โอหมตารางมลิลิเมตรตอเมตร หรืออะลูมิเนียมที่มีความตานทานจําเพาะไมเกิน 
๐.๐๓ โอหมตารางมิลลิเมตรตอเมตร เวนแตสถานที่ที่มีการผุกรอนรุนแรง ใหใชทองแดงเทานั้น 



 
 

๑๓

(๒) รากสายดินตองเปนทองแดง เหล็กกลาปลอดสนิม เหล็กชบุสังกะสี (hot – dipped 
galvanized steel) หรือเหล็กหุมดวยทองแดง (copper – clad steel) ที่มีทองแดงหุมแบบแนบ
สนิทและหนาไมนอยกวา ๐.๒๕ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนแทงกลมตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ไมนอยกวา ๑๒.๗๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร 

(๓) อุปกรณที่ใชในการตอตัวนําลอฟา ตัวนําลงดนิ ตัวนําประสาน และรากสายดิน 
ใหใชทองแดงหรืออะลูมิเนียมตามที่กําหนดไวใน (๑) ทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไมนอยกวารอยละ
หกสิบสอง หรือวัสดุอ่ืนทีอ่ธิบดกีรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

(๔) อุปกรณที่ใชในการจับยึดตัวนําลอฟา ตัวนําลงดนิ ตัวนําประสาน และรากสายดิน 
ใหใชทองแดงเจือ เหล็กกลาปลอดสนิม เหล็กชุบสังกะสี (hot – dip galvanized steel) หรือโลหะอ่ืน 
ที่ทนตอการกัดกรอน และการจับยึดตองมั่นคงแข็งแรง 

 
ขอ ๒๒  ขนาดของวัสดุที่ใชเปนตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน และตัวนําประสาน ใหเปนไป

ตามตารางดังตอไปนี้ 
 

สวนของระบบปองกัน 
อันตรายจากฟาผา 

ขนาด ทองแดง อะลูมิเนียม 

ตัวนําลอฟา (แทงตัน) เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา (มิลลิเมตร) 
ความยาวไมนอยกวา  (เมตร) 

๙.๕๐ 
๐.๒๕ 

๑๒.๗๐ 
๐.๒๕ 

ตัวนําลอฟา (แทงกลวง) เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา (มิลลิเมตร) 
ความหนาไมนอยกวา  (มิลลิเมตร) 
ความยาวไมนอยกวา  (เมตร) 

๑๕.๙๐ 
๐.๘๐ 
๐.๒๕ 

๑๕.๙๐ 
๑.๖๓ 
๐.๒๕ 

ตัวนําลอฟา (ลวดตีเกลียว) เสนผาศูนยกลางต่ําสุด 
ของลวดแตละเสนที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) 
พ้ืนที่ภาคตัดขวางไมนอยกวา (ตารางมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 
๓๕ 

 
๑.๖๓ 
๕๐ 

ตัวนําลอฟา (แถบตัน) ความหนาไมนอยกวา  (มิลลิเมตร) 
ความกวางไมนอยกวา  (มิลลิเมตร) 

๑.๓๐ 
๒๕.๔๐ 

๑.๖๓ 
๒๕.๔๐ 

ตัวนําลงดิน (ลวดตีเกลียว) เสนผาศูนยกลางต่ําสุด 
ของลวดแตละเสนที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) 
พ้ืนที่ภาคตัดขวางไมนอยกวา (ตารางมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 
๓๕ 

 
๑.๖๓ 
๕๐ 

ตัวนําลงดิน (แถบตัน) ความหนาไมนอยกวา  (มิลลิเมตร) 
ความกวางไมนอยกวา  (มิลลิเมตร) 

๑.๓๐ 
๒๕.๔๐ 

๑.๖๓ 
๒๕.๔๐ 

ตัวนําประสาน (ลวดตีเกลียว) เสนผาศูนยกลางต่ําสุด 
ของลวดแตละเสนที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) 
พ้ืนที่ภาคตัดขวางไมนอยกวา (ตารางมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 
๑๖ 

 
๑.๖๓ 
๒๕ 

ตัวนําประสาน (แถบตัน) ความหนาไมนอยกวา  (มิลลิเมตร) 
ความกวางไมนอยกวา  (มิลลิเมตร) 

๑.๓๐ 
๑๒.๗๐ 

๑.๖๓ 
๑๒.๗๐ 

 



 
 

๑๔

ขอ ๒๓  การใชวัสดุตางชนิดที่สัมผัสกันแลวจะทําใหเกิดการผุกรอนขึ้นเองตอเขา
ดวยกัน ตองมีการปองกันการผุกรอน 
 
  ขอ ๒๔  การตอตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ตัวนําประสาน และรากสายดิน ใหใช 
วิธีเชื่อมแบบหลอมละลาย (exothermic weld) หรือวิธีจับยึดที่มีหมุดเกลียวขันยึดใหแนน 
ไมนอยกวาสองตัว 
 
  ขอ ๒๕  ตัวนําลอฟาตองติดตั้งท่ีสวนบนของสิ่งปลูกสราง หรือติดตั้งบนเสา 
ทีใ่ชสําหรับติดตั้งตวันําลอฟา 
  การติดตั้งตัวนําลอฟาท่ีถังเก็บน้ํามัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีร่ัฐมนตรปีระกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ ๒๖  ตัวนําลงดินตองติดตั้ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) ปลายตัวนําลงดินดานหนึ่งตองตอเขากับตัวนําลอฟาและปลายตัวนําลงดินอีก
ดานหนึ่งตองตอเขากับรากสายดินอยางมั่นคงแข็งแรง และมีความตอเนื่องทางไฟฟาโดยตลอดจนถึง
รากสายดิน 
  (๒) ตัวนําลงดินที่ติดตั้งกับสิ่งปลูกสรางตองมีไมนอยกวาสองตัวนํา และระยะหาง
ระหวางตัวนําลงดินเม่ือวัดตามเสนขอบโดยรอบสิ่งปลูกสรางตองไมเกิน ๓๐ เมตร ในกรณีถังเก็บน้ํามัน 
จํานวนและระยะหางของตัวนําลงดินใหเปนไปตามทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ตัวนําลงดินตองเดินใหเปนเสนตรง หากจําเปนตองโคงงอ รัศมีความโคงงอตอง
ไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร และมุมของตัวนําลงดินที่โคงงอแลวนั้นตองไมนอยกวา ๙๐ องศา 
  (๔) ตัวนําลงดินตองจับยึดใหมั่นคงแข็งแรงทุกระยะไมเกิน ๐.๙๐ เมตร 
  (๕) ตัวนําลงดินสวนท่ีตอกับรากสายดินในชวง ๑.๘๐ เมตร จากพื้นดิน ตองมีการ
ปองกันความเสียหายทางกายภาพ 
   (๖) ตัวนําลงดินตองมจีุดตอทดสอบที่ออกแบบและติดตั้งใหงายตอการทดสอบและ
การวัดทางไฟฟา 
 
  ขอ ๒๗  ตัวนําประสานตองติดตั้ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) โลหะตาง ๆ เชน ทอน้ํา ทอลม ที่อยูหางจากตัวนําลงดินไมเกิน ๑.๘๐ เมตร  
ตองตอตัวนําประสานเขากับตัวนําลงดิน โดยจับยึดใหมั่นคงแข็งแรง ยกเวนกรณีมีผนังคอนกรีต 
เสริมเหล็กปดก้ัน 
  (๒) ระบบการตอลงดินของระบบไฟฟา ระบบโทรศพัท ระบบเสาอากาศ และระบบ
ทอโลหะของสิ่งปลูกสราง ตองตอตัวนําประสานเขากับตัวนําลงดินหรือรากสายดิน โดยจับยึดใหมั่นคง
แข็งแรง 
 



 
 

๑๕

  ขอ ๒๘  รากสายดินตองติดตั้ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) รากสายดินตองอยูหางจากฐานรากของสิ่งปลูกสรางไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตร 
  (๒) ความตานทานระหวางรากสายดินกับดินตองไมเกิน ๑๐ โอหม ในกรณีที่ตอง
เพ่ิมจํานวนรากสายดินเพ่ือใหไดความตานทานดังกลาว รากสายดินแตละรากตองอยูหางกัน 
ไมนอยกวา ๖ เมตร  
 
  ขอ ๒๙  สิ่งปลูกสรางที่มีโครงสรางเปนโลหะตอถึงกันโดยตลอด อาจใชตัวโครงสราง
โลหะสวนที่อยูบนสุดหรือราวกันตกโลหะที่อยูบนสุดของสิ่งปลูกสรางและตอเชื่อมกับโครงสรางโลหะ
ทําหนาที่เปนตัวนําลอฟา และอาจใชโครงสรางโลหะสวนที่เปนเสาหรือผนังของสิ่งปลูกสรางทําหนาที่
เปนตัวนําลงดิน  
   ในกรณทีี่ไมมีโครงสรางโลหะหรือราวกันตกโลหะท่ีสวนบนสุดของสิ่งปลูกสรางตาม
วรรคหนึ่ง ใหติดตั้งตัวนําลอฟาตอเขากับโครงสรางโลหะโดยตรงหรือตอเขากับตัวนําลงดินเพ่ือเชื่อม
กับโครงสรางโลหะ ทุกระยะไมเกิน ๑๘ เมตร  
   การติดตั้งรากสายดินสําหรับสิ่งปลูกสรางที่มีโครงสรางเปนโลหะ ใหตอรากสายดิน
เขากับตัวนําลงดินดานหนึ่ง และตอตัวนําลงดินอีกดานหนึ่งเขากับโคนเสาหรือผนังของโครงสรางโลหะ  
โดยตัวนําลงดินตองมีไมนอยกวาสองตัวนํา และระยะหางกันไมเกิน ๑๘ เมตร 
  การตอตัวนําลอฟาเขากับโครงสรางโลหะ การตอตัวนําลงดินระหวางตัวนําลอฟากับ 
โครงสรางโลหะ และการตอตัวนําลงดินระหวางโคนเสาหรือผนังของโครงสรางโลหะกับรากสายดิน 
ตองใชแผนประกับที่ทําดวยทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไมนอยกวารอยละหกสิบสอง  
  ลักษณะของแผนประกับดานหนึ่งมีอุปกรณจับยึดสําหรับตอตัวนําลอฟาหรือตัวนํา
ลงดิน และอีกดานหนึ่งของแผนประกับตองมีพื้นที่สัมผัสโครงสรางโลหะไดไมนอยกวา ๕,๒๐๐ ตาราง
มิลลิเมตร 
 

หมวด ๕ 
การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 

   
 
  ขอ ๓๐  สถานที่ประกอบกิจการน้ํามันตองทําการตรวจสอบระบบไฟฟาและระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผากอนเริ่มประกอบกิจการน้ํามันหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเขตสถานที่
ประกอบกิจการน้ํามันที่มีผลตอระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผา โดยผูประกอบ
กิจการควบคุมตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบดังกลาวโดยกรมธุรกิจพลังงานหรือผูทดสอบและ
ตรวจสอบตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 
   ในกรณีที่ผูทดสอบและตรวจสอบทําการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ตองออกหนังสือ
รับรองการตรวจสอบระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาดวย 
 



 
 

๑๖

บทเฉพาะกาล 
   

 
  ขอ ๓๑  สถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่มอียูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนีภ้ายในสามปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ในการนี้ ใหผูประกอบ
กิจการควบคุมยื่นแบบตามขอ ๗ (๑) และ (๒) และขอ ๘ ตอกรมธุรกิจพลังงาน สํานักงานพลังงาน
จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ภายในสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี ้
ใชบังคับ  
   อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา และบริภัณฑที่นํามาใชในบริเวณอันตรายของระบบไฟฟา 
ตองมีเอกสารรับรองหรือไดรับการตรวจรับรองจากผูทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงวาดวย
การกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 
 
 

ใหไว ณ วันที่   ๑๘   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นายพงษศกัดิ์  รักตพงศไพศาล 
 (นายพงษศกัดิ์  รักตพงศไพศาล) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖, หนา 
๔๙ 


