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ประกาศกรมธุรกจิพลงังาน 

เรื$อง  หลกัเกณฑ์และวธีิการตดิตั7งถงัขนส่งก๊าซที$ยกและเคลื$อนที$ย้ายได้ 

        

 

 อาศัยความในข้อ   ๔๘   และข้อ   ๔๙   (๒ )  แห่ งกฎกระทรวง   ฉบับ ที>  ๔                  

(พ .ศ. ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบับที>   ๒๘  ลงวนัที>   ๒๙  ธันวาคม                     

พ .ศ .  ๒๕๑๔   และตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน         

อาํนาจหน้าที>ของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั  ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  

กรม   พ .ศ .  ๒๕๔๕   อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  

ดงัต่อไปนีV  

 ข้อ ๑  ประกาศนีV เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน  เรื>อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ติดตัVงถงัขนส่งก๊าซที>ยกและเคลื>อนที>ยา้ยได ้ ” 

 ข้อ ๒  ประกาศนีV ให้ใช้บังคับตัV งแต่วนัที>ถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา        

เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓  การติดตัVงถงัขนส่งก๊าซที>ยกและเคลื>อนยา้ยไดต้อ้งปฏิบติัดงันีV  

 ข้อ  ๔   ถังขนส่งก๊าซชนิดยกและเคลื>อนยา้ยได้จะต้องได้รับการออกแบบและ        

สร้างพร้อมกับโครงสร้างฐานหรือแท่นรองรับ  (Skids)  โครงกรอบ  (Frame work)  และ   

คานหาม  ( radles)  เพื>อให้มีความปลอดภัย  ในระหว่างการขนส่ง  โดยสามารถยกด้วย        

รถยก  (Forklift)  บริเวณแท่นรองรับหรือสามารถเกี>ยวและยกที>หูยกของ  โครงกรอบหรือที>

คานหาม  หรือโครงสร้างอื>นๆ  ที>คลา้ยกนั  โดยโครงสร้างและฐานรองรับจะตอ้งมีความ

มั>นคงแขง็แรงเพียงพอ  โดยสามารถรับแรงในการยกหรือเคลื>อนยา้ยไดม้ากเป็นสองเท่าจากที>



 

 

๒ 

คาํนวณไดต้ามหลกัการคาํนวณออกแบบโครงสร้าง  และตอ้งแขง็แรงเพียงพอในการป้องกนั

ตวัถงัขนส่งก๊าซ  ไม่ให้ไดรั้บความเสียหายโดยการกระแทกจากดา้นหลงัหรือจากดา้นขา้ง  

หรือการพลิกคว ํ>าเนื>องจากอุบติัเหตุ  ทัVงนีV อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น อุปกรณ์เสริมหรือ

กล่องโลหะป้องกันหัวรับก๊าซ  หัวจ่ายก๊าซและหัวท่อไอก๊าซต้องได้รับการป้องกันการ

กระแทก  จากโครงสร้างฐาน  หรือแท่นรองรับ  โครงกรอบ   คานหาม  และคานเสริมโดย

ตอ้งมีคานเสริม  ติดตัVงบนโครงกรอบทุกๆดา้น  โดยคานเสริมในแต่ละดา้นอาจติดตัVงเสริม

ตามแนวนอน  หรือแนวตัVง  หรือแนวทแยง  ก็ได ้ ยกเวน้โครงกรอบที>มีช่องสอดที>ยึดติดกบั

แท่นรองรับดา้นล่าง  สําหรับยกดว้ยรถยก  ให้ถือว่าช่องสอดดงักล่าวเป็นคานเสริมดา้นล่าง  

โดยคานเสริมทุกด้านต้องสามารถป้องกันถังขนส่งก๊าซไม่ให้ เกิดความเสียหายหรือ             

การรั>วไหลของก๊าซ  หลกัจากการกระแทกหรือการพลิกคว ํ>าของถงัขนส่งก๊าซ 

 ข้อ ๕   การติดตัV งถังขนส่งก๊าซเข้ากับโครงกรอบและแท่นรองรับจะต้องติดตัV ง        

อย่างแน่นหนา  และแข็งแรงเพียงพอที>จะยึดถงัขนส่งก๊าซไม่ให้หลุดออกจากโครงกรอบ     

และแท่นรองรับ   โดยการกระแทกจากด้านหลังหรือด้านข้าง  หรือจากการพลิกคว ํ>า    

เนื>องจากอุบัติเหตุ  โดยอุปกรณ์ยึดแน่นถงัขนส่งก๊าซเขา้กับโครงกรอบและแท่นรองรับ

จะตอ้งคาํนวณออกแบบใหส้ามารถรับแรงและความเคน้ที>เกิดขึVนไดอ้ยา่งปลอดภยั  ทัVงนีV การ

ยึดแน่นถงัขนส่งก๊าซเขา้กบัโครงสร้าง  ตอ้งยึดติดกบัโครงสร้างฐานหรือฐานรองรับโดยใช้

สลกัเกลียวหรือสลกัเกลียวสองขา้ง  และหา้มเชื>อมเหลก็ประกบเขา้กบัฐานรองรับโดยตรง 

 ข้อ ๖  อุปกรณ์ยึดแน่นฐานรองรับถงัขนส่งก๊าซเขา้กบัรถบรรทุก  จะตอ้งออกแบบ

คาํนวณใหส้ามารถรับแรงกระทาํและความเคน้ที>เกิดขึVนโดยถงัขนส่งก๊าซและโครงสร้างรวม

ทัVงหมดอนัเนื>องมาจากการที>ยานพาหนะขนส่งก๊าซเริ>มเคลื>อนที>  หยดุหรือเปลี>ยนทิศทาง 

 ในกรณีถงัขนส่งก๊าซขนาดเล็กที>ติดตัVงในโครงกรอบที>มีขนาดเล็กกว่าขนาดของตู้

ขนส่งสินคา้ (Container) ขนาดมาตรฐานทั>วไป  ซึ> งไม่สามารถยึดโครงกรอบของถงัขนส่ง

ก๊าซไวก้ับโครงของรถบรรทุกได้  และใช้วิธีบรรทุกถังขนส่งก๊าซลงในกระบะบรรทุก      

ของรถบรรทุก  โดยกระบะบรรทุกจะตอ้งแข็งแรงเพียงพอ  ในการรับแรงกระแทกจากการ

เคลื>อนตวัของถงั  ขณะรถเคลื>อนที>  หยดุ  หรือเปลี>ยนทิศทาง  และตอ้งจบัยึดโครงกรอบไว้

กบัรถบรรทุกอยา่งแน่นหนา  โดยสามารถป้องกนัการหลุดออกจากถงัขนส่งก๊าซ  ในกรณีเกิด

อุบติัเหตุรถบรรทุกถงัขนส่งก๊าซพลิกคว ํ>า 
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 ข้อ ๗  ถงัขนส่งก๊าซที>ติดตัVงในโครงกรอบ  ซึ> งตอ้งยกดว้ยหูยก  การออกแบบหูยกของ

โครงกรอบ   ต้องออกแบบให้สามารถยกได้จากด้านบนของทัV งสี> มุม  ของโครงกรอบ         

โดยออกแบบใหค่้าความแขง็แรงปลอดภยัเป็น  ๒  เท่าของความแขง็แรงที>ไดจ้ากการคาํนวณ

ให้สามารถรองรับแรงหรือนํV าหนักถังขนส่งก๊าซ  รวมกับโครงสร้างทัV งหมดอันได้แก่         

แท่นรองรับ  โครงกรอบ  และคานหาม  รวมถึงคานเสริม 

 ในกรณีถงัขนส่งก๊าซที>ติดตัVงในโครงกรอบ  ซึ> งตอ้งยกโครงกรอบของถงัขนส่งก๊าซ

ดว้ยรถยก  (Forklift)  จะตอ้งมีช่องสอดสาํหรับง่าม  (Fork)  ของรถยก  ซึ> งช่องสอดดงักล่าว

จะตอ้งเป็นส่วนหนึ>งของโครงกรอบ  หรือติดไวก้บัโครงกรอบอยา่งถาวรทัVงนีVผนงัโครงสร้าง  

รวมทัVงส่วนประกอบทัVงหมดจะตอ้งไดรั้บการป้องกนัไม่ใหถู้กกระทบโดยง่ามของรถยก 

 ข้อ ๘   ถังขนส่งก๊าซที>จะนํามาติดตัV ง  ต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อนภายหลัง        

การเชื>อม  (Post weld heat treatment)  หรือวิธีอื>นที>อธิบดีกรมธุรกิจพลงังานเห็นชอบยกเวน้

ถงัขนส่งก๊าซที>สร้างจากเหล็กกลา้ส่วนผสมสูง  (high alloy steel)  หรือวสัดุที>ไม่ใช่เหล็ก 

(non- Ferrous material)  ทัVงนีV ถงัขนส่งก๊าซที>ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนภายหลงัการเชื>อม

ตอ้งมีเอกสารรับรองจากโรงงานประกอบ 

 ข้อ ๙  ถงัขนส่งก๊าซชนิดยกและเคลื>อนยา้ยได ้ จะตอ้งทาดว้ยสีขาวและตอ้งมีขอ้ความ

แสดงเครื>องหมายการคา้  และหมายเลขโทรศพัท์ของผูค้า้นํV ามนั  ไวที้>ภายนอกของตวัถงั

ขนส่งก๊าซทัVงสองดา้น  ดว้ยตวัอกัษรสีแดงที>มีขนาดที>มองเห็น  และอ่านไดช้ดัเจนในระยะ 

๒๕  เมตร  ทัVงนีV ตอ้งมีสัญลกัษณ์  ป้าย  หรือเครื>องหมาย  แสดงชนิดลกัษณะหรือคุณสมบติั

ของวตัถุอนัตรายตามมาตรฐานและขอ้บงัคบัของกฎหมายอื>นที>เกี>ยวขอ้ง 

 ข้อ ๑๐  ส่วนประกอบของถงัขนส่งก๊าซและอุปกรณ์ของถงัขนส่งก๊าซตอ้งติดตัVงสูง

จากพืVนของฐานรองรับไม่นอ้ยกวา่  ๔๐  มิลลิเมตร 

 ข้อ ๑๑  ตอ้งมีกล่องโลหะที>มีความแขง็แรงยดึแน่นติดกบัโครงกรอบที>ดา้นหวัจ่ายก๊าซ

เพื>อป้องกนัหวัรับท่อก๊าซ  หวัจ่ายก๊าซ  และหวัท่อไอก๊าซ 

 ข้อ ๑๒  ถงัขนส่งก๊าซที>มีขนาดความจุเกิน  ๕,๐๐๐ลิตร  ตอ้งมีท่อ  (manhole)  ขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ ๔๐๐  มิลลิเมตร 

ข้อ ๑๓  ลกัษณะภายในถงัขนส่งก๊าซจะตอ้งติดตัV งแผ่นเหล็กกันกระฉอก  (baffle)  

โดยแผ่นเหล็กกนักระฉอกดงักล่าว  ตอ้งมีขนาดพืVนที>ไม่น้อยกว่าครึ> งหนึ> งของพืVนที>หน้าตดั



 

 

๔ 

ตามขวางของตวัถงัขนส่งก๊าซ  และตอ้งติดตัVงให้ศูนยก์ลางของแผ่นเหล็กกนักระฉอกอยูใ่น

แนวเดียวกบัศูนยก์ลางของถงัขนส่งก๊าซ 

 

ข้อ ๑๔   การติดตัVงอุปกรณ์นิรภยัแบบระบายบนถงัขนส่งก๊าซตอ้งปฏิบติั  ดงันีV  

(ก) ทิศทางที>ระบายออกตอ้งอยูใ่นแนวดิ>ง 
(ข) กลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบายตอ้งติดตัVงไม่ใหมี้ส่วนใดส่วนหนึ>งโผล่พน้

เหนือผวิถงัหรือถา้มีส่วนใดส่วนหนึ>งพน้เหนือผวิถงัตอ้งมีฝาครอบหรือโกร่งกาํบงั 

ข้อ ๑๕   การติดตัVงลิVนปิดเปิดที>ควบคุมไดใ้นระยะไกลสําหรับถงัขนส่งก๊าซ  ให้มีที>

ปิดลิVนควบคุมไดใ้นระยะไกลไวอ้ยา่งนอ้ยสองจุด  โดยให้อยูที่>ทา้ยโครงสร้างถงัขนส่งก๊าซ

จุดหนึ>งและใหอ้ยูภ่ายในกล่องโลหะอีกจุดหนึ>ง  และใหส่้วนที>ทาํหนา้ที>ปิดเปิดลิVนสามารถทาํ

ไดท้นัทีเมื>อเปิดฝากกล่องโลหะและกรณีที>ลิVนปิดเปิดที>ควบคุมไดใ้นระยะไกลเป็นแบบสาย

ดึงจะตอ้งติดตัVงโลหะหลอมละลายตํ>า  (Fuse metal)  ให้เป็นส่วนหนึ> งของสายดึงลิVนปิดเปิด  

เพื>อที>สามารถหลอมละลายและปิดตวัเองไดใ้นกรณีเกิดเพลิงไหมไ้วด้ว้ย 

ข้อ ๑๖   หัวท่อจ่ายก๊าซให้ติดตัVงขอ้ต่อ  (Coupling)  เป็นชนิดตรึงแน่นในตวัหรือเป็น

ชนิดเกลียวไวที้>ปลายหัวท่อจ่ายก๊าซของถงัขนส่งก๊าซชนิดยกและเคลื>อนยา้ยไดแ้ละสามารถ

ปิดไดด้ว้ยตวัเองเมื>อสายหลุด  (Check lock) 

 

    ประกาศ  ณ  วนัที>  ๑๔  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 

วโิรจน ์  คลงับุญครอง 

(นายวโิรจน์   คลงับุญครอง) 

          อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 

 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๙๑ ง  วนัที@  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘) 

 

 

  


