
 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เร่ือง หลักเกณฑ มาตรฐาน การออกแบบ สราง ตรวจสอบและทดสอบ 
การทําเคร่ืองหมายหรือขอความ ภาชนะบรรจุกาซ เคร่ืองสูบอัดกาซ 

           ระบบทอกาซ อุปกรณกาซ และสถานีควบคุม  
พ.ศ.๒๕๕๐ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ ขอ ๑๕ (๒) (๔) (๕) ขอ ๑๘ ขอ ๒๒  ขอ ๒๖ และขอ ๓๐ 
แหงประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซ
ธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ  มาตรฐาน  
การออกแบบ สราง ตรวจสอบและทดสอบ การทําเครื่องหมายหรือขอความ ภาชนะบรรจุกาซ 
เคร่ืองสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซและสถานีควบคุมอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงไดออก
ประกาศไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ มาตรฐาน การ
ออกแบบ สราง ตรวจสอบและทดสอบ การทําเคร่ืองหมายหรือขอความ ภาชนะบรรจุกาซ เครื่อง
สูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซและสถานีควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐”  

 ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

 ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
 “สถานีควบคุม” หมายความวา สถานที่ใชควบคุมกาซธรรมชาติที่อยูภายในเขตสถานท่ีใช

กาซซึ่งประกอบดวยระบบทอหรืออุปกรณ เคร่ืองมือ ตลอดจนระบบไฟฟาและระบบความ
ปลอดภัยที่เก่ียวของเพื่อใชในการนี้  และตองเปนบริเวณที่ทอกาซธรรมชาติจากภายนอกเขต
สถานที่ใชกาซตอผานเขาเทาน้ัน 

 “เคร่ืองสูบอัดกาซ”  (Compressor) หมายความวา อุปกรณที่ทําหนาท่ีเพิ่มความดันให
สูงข้ึน ใหกับระบบ โดยมีความดันท่ีทอทางออกสูงกวาความดันท่ีทอทางเขา 

 “ลิ้นประตูปดเปดกาซ” (Isolating Valve) หมายความวา ลิ้นประตูที่สามารถปดเปดกาซ
ไดอยางรวดเร็วโดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา  



 “ลิ้นประตูปดกาซฉุกเฉิน” (Emergency Shut off Valve) หมายความวาลิ้นประตูปด
กาซที่ผูปฏิบัติงานสามารถปดไดอยางรวดเร็วในภาวะฉุกเฉินโดยการหมุนเพียงเล็กนอยเทานั้น 
  “อุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด”   (Pressure Relief Device) หมายความวา 
อุปกรณท่ีทําหนาที่ควบคุมความดันภายในไมใหสูงเกินกวาที่อุปกรณน้ีตั้งไวโดยจะทําหนาที่ระบาย
กาซออกกอนท่ีถังเก็บและจายกาซหรือระบบทอตางๆ ที่ตองการควบคุมความดันไมใหเกิดการ
เสียหายและกอใหเกิดอันตรายได 
 “การรับรองกอนนํามาใชงาน”หมายความวา การรับรองดานความปลอดภัยของอุปกรณ
ตางๆ กอนนํามาใชงานกับกาซธรรมชาติ 
  “การทดสอบและตรวจสอบกอนการใชงาน” หมายความวา การทดสอบและตรวจสอบ    
ถังเก็บและจายกาซ  เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซธรรมชาติและสถานีควบคุม 
ภายหลังทําการติดตั้งแลวเสร็จกอนที่จะใชงานกับกาซธรรมชาติ เพ่ือความปลอดภัยกอนการใชงาน  
  “การทดสอบและตรวจสอบเม่ือไดรับความเสียหาย” หมายความวา การทดสอบและ
ตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซธรรมชาติและสถานี
ควบคุม เม่ือไดรับความเสียหายจากสิ่งตางๆ เชน แรงจากภายนอก ความรอน สารเคมี หรืออื่นๆ 
ที่มากระทําแลวอาจกอใหเกิดอันตรายจึงตองมีการทดสอบและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยใน
การใชงานตอไป  
  “การทดสอบและตรวจสอบตามวาระระหวางใชงาน” หมายความวา การทดสอบและ
ตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ เคร่ืองสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซธรรมชาติและสถานี
ควบคุม ตามกําหนดระยะเวลา ถึงแมวาสภาพการใชงานจะดูเปนปกติแตตองมีการทดสอบและ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการออกแบบ เพ่ือความปลอดภัยในการใชงานตอไป 
            คําอื่นใดที่มิไดกําหนดความหมายไวในประกาศน้ีใหนําคํานิยามในขอ๔   ของประกาศ
กระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานท่ีใชกาซธรรมชาติ ที่กรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๒ 

คุณลักษณะ การออกแบบ สราง 
 

ขอ ๔  การออกแบบ สราง ทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ ณ โรงงานผลิต 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 11439 หรือ ASME (Boiler and Pressure Vessel Code) หรือ
มาตรฐาน ISO 9809 หรอืตามมาตรฐาน ISO 11120 หรอืตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

ขอ ๕  ถังเก็บและจายกาซที่หมดอายุการใชงาน ตามมาตรฐานการออกแบบตามขอ ๔ 
หามนํามาใชเก็บกาซธรรมชาติ 

 



ขอ ๖  เคร่ืองสูบอัดกาซตองเปน ดงันี้ 

 (๑)  ตองมีแผนปายทําดวยโลหะแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน และถาวรอยูในตาํแหนงที่อาน
ไดงายโดยระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(ก)   ชื่อบริษัทผูผลิต 
(ข)   รุนที่ออกแบบ 
(ค)   หมายเลขเคร่ือง หรอื เดือน ป ที่ผลิต 
(ง)   อัตราความสามารถทํางาน ณ ความดันทางเขาที่ออกแบบไว  
(จ)   ความเร็วรอบในขณะทํางาน 
(ฉ)   กําลังขับเคลื่อนที่ตองการ (ในกรณทีี่เปนเครื่องแยกตางหาก ไมมีมอเตอร
ติดตั้งมาดวย)   
(ช)   ความดันสูงสุดและความดันตํ่าสุดที่สามารถทํางานได 
(ซ)   ความดันสูงสุดที่ทางออก 
(ฌ)  เคร่ืองหมายของระบบไฟฟาที่ตองการ 

 (๒)  มอเตอรไฟฟาจะตองมีอุปกรณปองกันการระเบิดหุมปดกันประกายไฟอยางสมบูรณ 
และไดรับการรับรองใหใชในบริเวณอันตรายได  

 ขอ ๗  สถานีควบคุมตองเปน ดังน้ี  
(๑)  เปนสถานที่ใชในการควบคุมความดันและตรวจวัดปริมาณกาซธรรมชาติที่อยูภายใน

เขตสถานที่ใชกาซเพื่อสามารถปรับความดันท่ีเหมาะสมในการใชงาน และวัดปริมาณกาซในการซื้อ
ขายได 
   (๒) ประกอบดวยระบบทอและอุปกรณหลัก อยางนอยคือ อุปกรณปรับความดัน 
(Pressure Regulator) และอุปกรณตรวจวัดปริมาณกาซ (Gas Meter ) 

(๓)  ประกอบดวยระบบไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ที่มีระบบความปลอดภัย
และเปนชนิดที่ปองกันการระเบิดหุมปดกันประกายไฟอยางสมบูรณ และไดรบัการรับรองใหใชใน
บริเวณอันตรายได   

 ขอ ๘  ทอ ลิ้น ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบของทอใหออกแบบ สราง ทดสอบและ
ตรวจสอบ ณ โรงงานผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME / ANSI B 31.3 หรือ ASME / ANSI B 
31.8 หรอืEN 1555 หรือ JIS หรอืตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ขอ ๙  ลิ้น (Valve) ทั่วไป ตองมีการทําเคร่ืองหมายไวบนตัวลิ้นอยางถาวรหรือวิธีการอื่น 
เพ่ือใหทราบถึงการนําไปใชงานและสามารถตรวจสอบได 

 ขอ ๑๐ อุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME / ANSI B 
31.3  หรือ ASME / ANSI B 31.8 หรือ JIS หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ และตองมี
ลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ 



 (๑)  แบบฝาครอบประทุ (Burst Disc) เปนอุปกรณปองกันความดันเกินพิกัด ใหประทุท่ี
ความดันไมเกิน รอยละ ๑๒๕ ของความดันที่ใชงานสูงสุดในกรณีที่ความดันสูงสุดเกินพิกัด แผนปด
รูระบายจะระเบิดใหกาซระบายไหลผานรูดังกลาว 
 (๒)  ลิ้นระบายกาซ (Relief Valve) เปนลิ้นประตูกาซที่ควบคุมความดันทํางานในระบบ
เชิงกล ระบายกาซออก ที่มีความดันสูงเกินพิกัด ไมเกินรอยละ ๑๑๐ ของความดันใชงานสูงสุดเมื่อ
มีการระบายลดลง ลิ้นจะปดโดยอัตโนมัติ 
  ขอ ๑๑  วัสดุท่ีนํามาใชเปนชิ้นสวนอุปกรณตองเปนไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบหรือมีลักษณะ ดังน้ี 

 (๑) ชิ้นสวนอุปกรณท้ังหลายที่ใชสามารถใชกับกาซธรรมชาติและเหมาะสมท่ีจะรองรับ
นํ้าหนัก ความดันและอุณหภูมิที่ออกแบบไว หากชิ้นสวนอุปกรณและเคร่ืองจักรกลจําเปนท่ีจะ
นํามาประกอบรวมกันเปนหนวยทํางานรวมในระบบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ดังกลาว จะตองมี
คุณสมบัติและมีขีดความสามารถเหมาะสมในการทํางานที่เก่ียวของเฉพาะดานไดอยางสมบูรณ
ถูกตองดวย 

 (๒)  ชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ที่เปนโลหะที่นํามาใชในลิ้น (Valve) จะตองมีคุณสมบัติที่ใชกับ
กาซธรรมชาติได หากเปนโลหะอลูมิเนียมผสม (Aluminum Alloys) สามารถนํามาใชไดแตหาม
นํามาใชเปนทอสงกาซหรืออุปกรณของอ ขอตอ 

 (๓)  ชิ้นสวนอุปกรณที่ทําดวยโลหะ ท่ีมีจุดหลอมเหลวตํ่ากวา ๔๓๐ องศาเซลเซียส หาม
นํามาใชเปนชิ้นสวนอุปกรณท่ีเมื่อชํารุดหรือบกพรองแลว ทําใหกาซร่ัวไหลได 
   (๔)  ช้ินสวนอุปกรณที่เปนอโลหะสังเคราะหและมีสวนที่สัมผัสกับกาซธรรมชาติอยูเสมอ 
ตองไมมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาตร หรือนํ้าหนักเกินกวาที่กําหนด เม่ือทดสอบโดยตรวจวัด
หลังจากจุมจมในสาร Hexane หรือ Pentane ณ อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอย
กวา ๗๒ ชั่วโมง ตองเปนไปตามตาราง ตามนี้ 
 
 

สวนที่เปลี่ยนแปลง 
คาเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ยอมรับได 

สวนที่เปนแผนบาง สวนท่ีเปนกอนหรือช้ินสวน 

การบวมขยายตัวในเชิงปริมาตร ๒๕ % ๒๕ % 

การหดตัวในเชิงปริมาตร ๑๐ % ๑ % 

การสูญเสยีน้ําหนัก ๑๕ % ๑๐ % 

 

 



ขอ ๑๒  มาตรวัดความดันกาซมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
 (๑)  ตองเปนชนิดท่ีทนความดันสูง และใชสําหรับกาซธรรมชาติโดยเฉพาะ หนาปทมตองมี

การแบงขีดคาความดันสามารถอานคาได ๑.๒ เทา ถึง ๒ เทา ของความดันกาซที่ใชงานปกติ 
 (๒)  มาตรวัดความดันกาซท่ีใชกับถังเก็บและจายกาซ หนาปทมตองมีการแบงขีดคาความดัน

สามารถอานคาได ๑.๒ เทา ถึง ๒ เทา ของความดันที่สามารถสูบอัดไดสูงสุด 

หมวด ๓ 

การรับรองกอนนํามาใชงาน 
 

 ขอ ๑๓  ถังเก็บและจายกาซ  เคร่ืองสูบอัดกาซ และอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด 
ที่ผลิตหรือสรางข้ึนใหมจะตองมีผลทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยสถาบันท่ีเชื่อถือไดและไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 ในกรณีนอกเหนือจากตามวรรคหนึ่ง โดยไมไดผลิตหรือสรางข้ึนใหมจะตองไดรับการ
รับรองจากกรมธุรกิจพลังงานกอนนํามาใชงานเปนคร้ังๆ ไป 

หมวด ๔ 

การทดสอบและตรวจสอบ 
 

 ขอ ๑๔  การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซกอนการใชงาน หรือถังที่ไดรับ
ความเสียหายท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ออกแบบไว 

 ขอ ๑๕  การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซตามวาระระหวางการใชงานให
เปนไปตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน โดยถังทุกใบตองไดรับการตรวจ
พินิจดวยสายตาอยางนอยทุก ๆ ๓ ป โดยมีวิธีการและกรรมวิธีใหเปนไปตามมาตรฐานที่ออกแบบ
ไว หรอืวิธีการอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ขอ ๑๖  การดําเนินการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ตองกระทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่
และตองใหกระทําโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 
และผลคํานวณ ผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาว ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน  

 ขอ ๑๗  การทดสอบและตรวจสอบ เคร่ืองสูบอัดกาซ สถานีควบคุม กอนการใชงาน หรือ
ไดรับความเสียหายท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย หรือตามวาระระหวางการใชงาน ใหมีวิธีการและ
กรรมวิธีเปนไปตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดหรอืวิธีการอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ขอ ๑๘  การดําเนินการตามขอ ๑๗ ตองกระทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีและใหอยูใน
ความควบคุมของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 



ขอ ๑๙  ทอกาซเม่ือประกอบเสร็จแลวกอนใชงานหรือทอที่ไดรับความเสียหายที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายตองไดรับการทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกอยางนอย ๑.๕ เทาของความดันใชงาน
สูงสุดหรือทดสอบดวยความดันนิวแมติกอยางนอย ๑.๑ เทาของความดันใชงานสูงสุด เปนเวลาไม
นอยกวา ๒ ชั่วโมงและทดสอบและตรวจสอบการร่ัวซึมที่ความดันทดสอบอยางนอยเทากับความ
ดันใชงานสูงสุดและตองไมมีการร่ัวซึม 

 ขอ ๒๐  การทดสอบและตรวจสอบการร่ัวซึมของทอกาซตามวาระระหวางการใชงาน ให
กระทาํทุก ๆ ๕ ป  

ขอ ๒๑  อุปกรณนิรภัยทุกตัวยกเวนฝาครอบประทุ (Burst Disc) ของอุปกรณควบคุม
ความดันกาซเกินพิกัด ตองตรวจสอบและทดสอบอยางนอย ทุก ๆ ๕ ป 

ขอ ๒๒  การดําเนินการตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ตองกระทําตอหนาพนักงาน
เจาหนาที่และตองใหกระทําโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงานและผลคาํนวณ ผลการทดสอบดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 ขอ ๒๓ ในการตออายุใบอนุญาตประจําป ตองทําการทดสอบและปรับแตงคาความดันเกิน
พิกัดของอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัดแบบระบาย อยางนอยปละคร้ัง 

 ขอ ๒๔  อุปกรณนิรภัยทุกตัวยกเวนฝาครอบประทุ (Burst Disc) ของอุปกรณควบคุม
ความดันกาซเกินพิกัด ตองตรวจสอบและทดสอบอยางนอย ทุก ๆ ๕ ป 

 ขอ ๒๕ วัสดุหลอมละลาย (Fusible Plug) หรือฝาครอบประทุของอุปกรณควบคุมความดัน
กาซเกินพิกัด ตองตรวจพินิจวาไมมีสวนชํารุดเสียหาย หรือบวมปูดอยางนอย ทุก ๆ ๕ ป 

 ขอ ๒๖  การดําเนินการตาม ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ตองกระทําตอหนาพนักงาน
เจาหนาทีแ่ละตองใหกระทําโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

ขอ ๒๗  มาตรวัดความดันกาซตองไดรับการทดสอบปรับเทียบทุก ๆ  ๓ ป 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๕ 

การควบคุมการดําเนินการ 
 

 ขอ ๒๘  การทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามประกาศฉบับน้ีผูขออนุญาตจะตองแจง
ใหกรมธุรกิจพลังงานทราบกอนดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ ไมนอยกวา ๗ วัน 

 

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                                                                                 เมตตา บันเทิงสุข 
                                                                             อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
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