
 
        

 
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ มาตรฐาน การกอสรางและการติดต้ังสถานีควบคุม 
ภาชนะบรรจุกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ  ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซ  

พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน การกอสรางและการติดตั้งสถานีควบคุมภาชนะบรรจุกาซ  
เครื่องสูบอัดกาซ  ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ มาตรฐาน  
การกอสรางและการติดต้ังสถานีควบคุม  ภาชนะบรรจุกาซ   เคร่ืองสูบอัดกาซ  ระบบทอกาซ 
และอุปกรณกาซ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

ขอ ๓  ในประกาศน้ี 

“ผูปฏิบัติงาน” หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซ โดยตองไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

“กลุมถังเก็บกาซและจายกาซ” (Storage Unit) หมายถึง ถังเก็บและจายกาซตั้งแตสองถัง
ขึ้นไป ที่ตอถึงกันเปนกลุม เชื่อมโยงกันดวยระบบทอกาซ ในแนวต้ังหรือแนวนอนเพ่ือให
จุดประสงคในการใชกาซในแตละถังเปนระบบเดียวกันในแตละกลุม 

 “ลิ้นประตูปดเปดกาซ” (Isolating Valve) หมายถึง ลิ้นประตูที่สามารถปดเปดกาซได
อยางรวดเร็วโดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา 



 “ลิ้นประตูปดเปดกาซประจํากลุมถังเก็บและจายกาซ” (Storage Unit Isolating Valve) 
หมายถึง ลิ้นประตูท่ีสามารถปดเปดกาซประจํากลุมถังเก็บและจายกาซ ในแตละกลุมที่สามารถปด
เปดกาซท้ังกลุมไดอยางรวดเร็วโดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา 

 “ลิ้นประตูปดกาซฉุกเฉิน” (Emergency Shut off Valve) หมายถึง ลิ้นประตูปดกาซที่
ผูปฏิบัติงานสามารถปดไดอยางรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน โดยมีการหมุนเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 “ลิ้นประตูปดกาซตัวประธาน” (Master Shut off Valve) หมายถึง ลิ้นประตูปดกาซท่ี
สามารถปดเปดกาซไดอยางรวดเร็ว โดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา ไดทีละกลุมหรือ
หลายกลุมท่ีตอทอออกมาภายนอกรั้ว 
 คําอื่นใดที่มิไดกําหนดความหมายไวในประกาศน้ีใหนําคํานิยามในขอ ๔   ของประกาศ
กระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานท่ีใชกาซธรรมชาติ ที่กรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม    

หมวด ๒ 

การติดต้ังสถานีควบคุม 
 

 ขอ ๔  ระบบทอและอุปกรณในสถานีควบคุมจะตองประกอบดวยอุปกรณหลัก อยางนอย
คือ อุปกรณปรับความดัน (Pressure Regulator) และอุปกรณตรวจวัดปริมาณกาซ (Gas Meter) 

 ขอ ๕  การติดต้ังระบบทอและอุปกรณในสถานีควบคุม จะตองติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ASME/ANSI B 31.3 หรือ ASME/ANSI B 31.8 หรือ EN1555 หรือ JIS หรือมาตรฐาน
อื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ขอ ๖  การติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในสถานีควบคุมใหเปนไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

หมวด ๓ 

การติดตั้งภาชนะบรรจุกาซ 
 

 ขอ ๗  การติดต้ังภาชนะบรรจุกาซแบบเปนกลุม อาจวางตั้งหรือวางนอนซอนกันก็ได 

(๑)   กรณีวางตั้งเรียงกัน ขนาดของกลุมถังมีขนาดความกวางไมเกิน ๒.๒๐ เมตร และสูง
ไมเกิน ๑.๘๐ เมตร เหนือระดับพื้นซึ่งแตละกลุมถังจะตองหางกันไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร 

(๒)   กรณีวางนอนซอนกันเปนชั้น ขนาดของกลุมถังจะมีความสูงไมเกิน ๒.๐๐ เมตร 
เหนือระดับพื้น และความกวางไมเกิน ๒.๕๐ เมตร และความยาวไมเกินความยาวของถัง 



อุปกรณประกอบหัวถังจะตองจัดวางใหอยูในทิศทางเดียวกัน ในแตละกลุมถังท่ีวางนอน
ซอนกันเปนชั้น หามวางทับกันตองเวนชองวางระหวางถังบนและถังลางไวไมนอยกวา ๓๐ 
มิลลิเมตร การจัดวางถังจะตองจัดเรียงใหสามารถระบายกาซขึ้นขางบนไดสะดวก หากมีการ
ร่ัวไหล ถังที่วางซอนบนตองไมกีดขวางกาซ ลิ้นปดเปดหัวถัง ทอกาซ ทอเช่ือมตอระหวางถัง ตองมี
สิ่งปองกันกระแทก 

 ขอ ๘  ถังแตละกลุมตองวางหางกันไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร และหางจากตูจายนํ้ามัน
เชื้อเพลิงหรือกาซปโตรเลียมเหลวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร ยกเวนกนถังท่ีไมมีอุปกรณประกอบ
สามารถจัดวางแตละกลุมหางกัน นอยกวา ๑.๐๐ เมตรได 

 ขอ ๙  กลุมถังดังกลาวจะตองต้ังหรือวางบนพื้นรองรับที่แข็งแรงและระบายน้ําไดดี 

 ขอ ๑๐  ภาชนะบรรจุกาซแตละกลุมตองจัดใหมีอุปกรณนิรภัยแบบระบาย ( Pressure 
Relief Device) เพื่อปองกันความดันกาซเกินกวาที่ออกแบบไว หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบ 

 ขอ ๑๑  ภาชนะบรรจุก าซแตละกลุมตองมีลิ้นประตูกาซ (Storage Unit Isolating 
Valve) ที่ทอทางออก โดยตองติดตั้งในร้ัวลอมรอบยกเวนภายในอาคารไมตองมีร้ัวลอมรอบก็ได 

 ขอ ๑๒  ตองติดต้ังมาตรวัดความดันเพ่ือวัดความดันในแตละกลุมภาชนะบรรจุกาซ 
อยางนอย ๑ ตัว 

 ขอ ๑๓  ในกรณี ท่ีติดต้ังล้ินประตูปดเปดกาซ ( Isolating Valve) ที่ทอทางออกของ
ภาชนะบรรจุกาซแตละถังจะตองติดตั้งอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด แบบระบายไอ 
(Pressure Relief Device) ในตําแหนงท่ีเขาไปทํางานสะดวกโดยลิ้นประตูปดเปดกาซ ( Isolating 
Valve)  ไมสามารถปดอุปกรณควบคุมความดันเกินพิกัด แบบระบายได 

ขอ ๑๔  ใหทําเครื่องหมายที่สามารถเห็นไดชัดเจนหรือจะติดดวยแผนเหล็กก็ได โดยมี
ขนาดตวัหนังสือสูงไมนอยกวา ๖ มิลลิเมตร โดยมีขอความใหเปนไปตามมาตรฐานผูผลิตถัง 

หมวด ๔ 

การติดตั้งเคร่ืองสูบอัดกาซ 
 

 ขอ ๑๕  เครื่องสูบอัดกาซ มอเตอร และคอยลเย็น จะตองติดตั้งบนโครงสรางท่ีม่ันคงและ
อุปกรณตางๆ ท่ีมาประกอบกับโครงสรางจะตองสามารถรับการส่ันสะเทือนไดไมคลายตัว 

 ขอ ๑๖  การควบคุมและการปองกันภัยที่เคร่ืองสูบอัดกาซ 
(๑) ตองมีระบบควบคุมกระแสไฟฟา โดยมีระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด 
(๒) ตองมีมาตรวัดและสวิทซเตือนสําหรับความดันและอุณหภูมิของกาซเกินกําหนด       



(๓) กรณีเปนชนิดที่ระบายความรอนดวยน้ําตองติดตั้งสวิทซควบคุมการไหลของน้ํา
สําหรับคอยลเย็น เพื่อหยุดการทํางานของเครื่องสูบอัดกาซ เมื่ออัตราการไหลของนํ้าสําหรับคอยล
เย็นไมเพียงพอ    
   (๔)   สําหรับเคร่ืองสูบอัดกาซประเภทหลายตัวที่เรียงกันตามระดับความดันตัวเคร่ืองสูบ
อัดแตละระดับ แตละตัวจะตองจัดใหมีไฟเตือนปุมควบคุมการปดเคร่ืองฉุกเฉิน ไฟเตือนกรณี
กระแสไฟตก ที่ แยก กันเป น อิสระแต ละตั ว  เม่ื อ เค ร่ือ งสูบอั ด ตัวห น่ึ งตั วใดห ยุดจะไม
กระทบกระเทอืนกับตัวอ่ืน 

 ขอ ๑๗  ปุมหยุดการทํางานฉุกเฉิน ตองติดต้ังไวดานนอกกลองโครงเหล็กของหนวย
เคร่ืองสูบอัดกาซได แตทั้งนี้จะตองสามารถกดปุมหยุดการทํางานจากภายนอกกลองโครงเหล็กได 
ในกรณีที่ตองติดตั้งปุมหยุดการทํางานฉุกเฉินหางจากหนวยเคร่ืองสูบอัดกาซนี้ จะตองแสดงการ
ทํางานของปุมไวอยางชัดเจน และเห็นไดงาย 

 ขอ ๑๘  เคร่ืองสูบอัดกาซตองมีทอทางเขากาซ ประกอบดวย 
 (๑)   ลิ้นประตูปดเปด (Isolating Valve) 
 (๒)   การตอทอกาซใหยืดหยุนได 
 (๓)   ตัวกรองกาซตามท่ีบริษัทผูผลิตกําหนดใหใช 
 (๔)   ลิ้นประตูกันกาซไหลกลับ ( Non return valve) ที่ติดต้ังลิ้นนิรภัยแบบระบายที่ 

ขอตอกาซประเภททอออน 

 ขอ ๑๙  เคร่ืองสูบอัดกาซตองมีทอทางออกกาซ ประกอบดวย 
 (๑)   ขอตอกาซใหยืดหยุนได 
          (๒)   ลิ้นประตูกันกาซไหลกลับ 

 ขอ ๒๐  อุปกรณไฟฟา สายไฟฟา สายเคเบ้ิล ทอสายไฟ ตลอดจนกลองสายไฟฟาของ
เคร่ืองสูบอัดกาซ จะตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นๆที่  กรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบและผานการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได การเดินสายไฟฟาหรือสายเคเบิ้ลจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดของบริเวณอันตรายการเช่ือมตอทอสายไฟฟาขอตอหรอืของอตาง ๆ จะตอง
เปนชนิดปองกันประกายไฟ 

ขอ ๒๑  อุปกรณสวนประกอบและเคร่ืองมือควบคุมตาง ๆ ที่ตั้งอยูบนแผงควบคุมและอยู
ภายในโครงหนวยเครื่องสูบอัดกาซ จะตองติดแถบเครื่องหมายแสดงหนาท่ีการทํางาน และ 
เลขหมายอางอิงไวอยางถาวร ยากแกการหลุดหรือถูกทําลายใหลบเลือนไดงาย สายไฟฟาตางๆ 
จะตองมีปลอกแถบเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงตามที่กําหนดในแผงไฟฟา 

 

 



หมวด ๕ 

การติดตั้งระบบทอกาซ ลิ้น อุปกรณควบคุมความดนักาซเกินพิกัด 

และอุปกรณตาง ๆ 
 

ขอ ๒๒  ทอออนใหใชเฉพาะชวงท่ีตองการใหทอกาซขยับตัวไดเทานั้นและตองเปนชนิดทน
ความดันสูง และใชสําหรับกาซธรรมชาติ 

ขอ ๒๓  การวางทอกาซเหนือพื้นดิน ตองยึดกับฐานรองรับที่แข็งแรงเพียงพอและปองกัน
การกระแทก และผุกรอนดวย หากจําเปนตองเดินทอสงกาซขามทางท่ีรถยนตว่ิงผานตองวางสูง
เกินกวา ๕.๐๐ เมตร จากระดับพื้นถนน หรือตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ โดยติดปายแสดง
ความสูงของระดับโครงสรางที่รองรับทอกาซใหเห็นไดชัดเจนและมีขนาดที่เหมาะสม 

 ขอ ๒๔  การวางทอกาซฝงใตดิน ตองหอหุมหรือมีระบบปองกันการกัดกรอนและตองฝงไว
ลึกไมนอยกวา ๐.๗๕ เมตร โดยเปนไปตามสภาพคุณสมบัติของดินและสภาพการจราจร วัสดุที่
นํามาฝงกลบตองมีคุณสมบัติไมทําลายส่ิงที่หอหุมทอดวยและตองจัดใหมีเคร่ืองหมายถาวรไวเหนือ
พื้นดินแสดงตําแหนงและแนวของทอใหเห็นไดชัดเจน โดยมีผังแสดงแนวทอที่กอสรางจริง แสดงไว
ในที่เปดเผย 

 ในกรณีการวางทอกาซฝงใตดินนอยกวา ๐.๗๕  เมตร จะตองวางอยูในรางคอนกรีตและมี
ฝาปดที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอใหสามารถรับแรงท่ีมากระทําจากรถยนตว่ิงผานไดหรือ
วิธีการอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ขอ ๒๕  การเชื่อมทอกาซในสวนความดันสูงของระบบถังเก็บและจายกาซและเคร่ืองสูบ
อัดกาซจะตองกระทําโดยชางเชื่อมที่ไดรับใบรับรองจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 

 ขอ ๒๖  ทอระบายกาซ และสวนของทอระบายกาซ ที่ติดตั้งอุปกรณควบคุมความดันเกิน
พิกัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME / ANSI B 31.3 หรือ ASME / ANSI B 31.8 หรือตามท่ีกรมธุรกิจ
พลังงานเห็นชอบ  

ขอ ๒๗  ตองติดต้ังขอตอระบายกาซ เพื่อใชระบายกาซสําหรับการซอมบํารุง 

 ขอ ๒๘  ระบบทอกาซของกลุมถังเก็บและจายกาซ ตองมีอุปกรณควบคุมความดันเกิน
พิกัด และต้ังคาความดันระบายกาซไวไมเกินรอยละ ๑๒๕ ของความดันที่ใชงานสูงสุดในแตละจุด 
หรือที่ความดันที่จะทําใหเกิดความเคนในแนวเสนรอบวง (Hoop Stress) ไมเกินรอยละ ๗๕ ของ
ความเคนคราก (Minimum Yield Strength) ทั้งนี้แลวแตคาไหนจะต่ํากวากัน 

ขอ ๒๙  อุปกรณควบคุมความดันเกินพิกัดตองติดต้ังในตําแหนงท่ีงายตอการเขาไปติดต้ัง 
และตองดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ   



ขอ ๓๐  อุปกรณควบคุมความดันเกินพิกัดใหติดตั้งทอสงเพื่อใหกาซที่ระบายออกพุงไป
ตามทิศทางที่ตองการ ภายนอกอาคารหรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ และไมมีส่ิงกีดขวาง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดแกผูปฏิบัติงาน และบุคคลที่อยูบริเวณใกลเคยีง 

 ขอ ๓๑  อุปกรณนิรภัยปองกันความดันเกินพิกัดแบบระบาย นอกเหนือจากแบบแผนจาน
จุดระเบิด (Burst Disc) ที่ติดบนถังเก็บและจายกาซตองมีที่คลุมเพื่อปองกันน้ําและสิ่งสกปรกเขา
ไปอุดตันได  

ขอ ๓๒  อุปกรณควบคุมความดันเกินพิกัดแบบระบาย ตองมีการผนึกลวดประทับตราผูกติด
ไว เพื่อปองกันไมใหบุคลภายนอกเขามาปรับแตงความดันได ในกรณีที่จะตองถอดอุปกรณดังกลาว
ไปทดสอบให ทําลายผนึกได เมื่อทําการทดสอบ และตั้งคาความดันกาซแลวตองติดแผน
เคร่ืองหมายที่แสดงคาความดนัเกินพิกัด และติดผนกึใหม 

การทดสอบและปรับแตงคาความดันเกินพิกัดแบบระบาย ตามวรรคหน่ึงใหกระทําโดย
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ยกเวนเฉพาะในสถานีควบคุมใหดําเนินการทดสอบปรับแตงคา
ความดันเกินพิกัดโดยผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๓๓  ทอกาซที่อยูภายนอกร้ัวของกลุมภาชนะบรรจุกาซที่อาจเปนกลุมเดียวหรือหลาย
กลุมรวมกันเปนทอเดียว ตองติดตั้งล้ินประตูปดกาซตัวประธาน (Master Shut off Valve) ใน
ตําแหนงท่ีใกลถังท่ีสุด 

ในกรณีที่กลุมภาชนะบรรจุกาซอยูในที่โลงกลางแจงใหถือวาลิ้นประตูกาซที่ติดตั้งตรงทอ
ทางออกกาซของแตละกลุมภาชนะบรรจุกาซน้ันเปนเสมือนลิ้นประตูกาซตัวประธานสําหรับปด
ฉุกเฉินได สําหรับระบบทอสงกาซที่มีหลายทอ จะตองติดต้ังลิ้นประตูปดกาซตัวประธานแตละทอ
ใหอยูใกลกันและสามารถใชงานไดสะดวก  

ขอ ๓๔  ลิ้นประตูปดกาซตัวประธานสําหรับปดฉุกเฉินแตละแหง และลิ้นปดฉุกเฉินตองมี
ปายขอความ “วาลวฉุกเฉิน” หรือ “ปดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน” เขียนดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดความสูง
ของตัวอักษรไมนอยกวา ๒.๕ เซนติเมตร บนพื้นสีขาว ตองมีลูกศรแสดงทิศทางการปดลิ้นประตูไว
อยางชัดเจนบนตัวลิ้น หรือควบคูกับขอความดังกลาว 

หมวด ๖ 

การตรวจสอบการติดตั้ง 
 

 ขอ ๓๕  การตรวจสอบการติดตั้งใหเปนไปตามประกาศฉบับน้ี สามารถกระทําโดยวิศวกร
ทดสอบและตรวจสอบได แตตองไมเปนรายเดียวกับวิศวกรออกแบบ  

ผูขออนุญาตจะตองสงผลการตรวจสอบการติดตั้งตามประกาศฉบับน้ีใหกรมธุรกิจพลังงาน
ทราบกอนดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ 
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