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ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน 
เร่ือง  การกําหนดบริเวณอันตราย  อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  มาตรฐานขั้นตํ่าระบบไฟฟา 

การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๔  ตามประกาศกระทรวงพลังงาน  เร่ือง  หลักเกณฑและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
เพื่อกําหนดบริเวณอันตราย  อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  มาตรฐานขั้นตํ่าระบบไฟฟา  การตรวจสอบ
และการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  การกําหนดบริเวณอันตราย  
อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  มาตรฐานขั้นตํ่าระบบไฟฟา  การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรอง
ใหผูตรวจสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองใชไฟฟา”  หมายความวา  บริภัณฑสําหรับประโยชนใชสอยทั่วไป  โดยปกติสรางข้ึน

เปนมาตรฐานสากล  โดยติดต้ังหรือประกอบเขาเปนหมวดเดียว  เพื่อใชงานในหนาที่เดียวหรือหลาย
หนาที่  เชน  เคร่ืองปรับอากาศ,  พัดลม,  เคร่ืองสูบน้ํา 

“อุปกรณ”  หมายความวา  หนวยหนึ่งของระบบไฟฟาที่มุงหมายใหเปนทางผานกระแสไฟฟา  
แตไมใชพลังงานไฟฟา 

“บริภัณฑ”  หมายความวา  ส่ิงที่รวมทั้งวัสดุ  เคร่ืองประกอบ  อุปกรณ  เคร่ืองใชไฟฟา  ดวงโคม  
เคร่ืองสําเร็จและสิ่งอื่นที่คลายกัน  ที่ใชเปนสวนหนึ่งหรือใชในการตอเขากับการติดต้ังของไฟฟา   

“ทนการระเบิด”  หมายความวา  ความสามารถในการทนตอการระเบิด  ซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 
กลองหุมและปองกันมิใหประกายไฟหรือการระเบิดของไอกาซภายในกลองหุมเปนเหตุใหไอกาซ
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ภายนอกกลองหุมติดไฟ  หรือระเบิดได  และอุณหภูมิจะตองไมสูงจนเปนเหตุใหไอกาซภายนอก 
กลองหุมติดไฟหรือระเบิด 

“เคร่ืองประกอบ”  หมายความวา  สวนประกอบ  เชน  แปนเกลียวหรือสวนอื่น ๆ  ของระบบ
การเดินสายที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงคหลักทางกลมากกวาทางไฟฟา 

“การเดินสาย”  หมายความวา  การเดินสายทั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งประกอบดวย 
สายวงจรไฟฟากําลัง  แสงสวาง  ควบคุมและสัญญาณ  รวมทั้งอุปกรณและเคร่ืองประกอบการเดินสาย 
ทั้งแบบเดินสาย  แบบติดต้ังถาวรและชั่วคราวซ่ึงเปนสวนที่ตอจากจุดจายสายของการไฟฟา  (สวนหลัง
เคร่ืองวัดหนวยไฟฟาของการไฟฟา)  หรือจุดจายไฟของแหลงกําเนิดจากระบบที่มีตัวจาย  แยกตางหาก  
การเดินสายนี้ไมรวมถึงการเดินสายภายในเครื่องไฟฟา  ดวงโคม  มอเตอร  เคร่ืองควบคุม  ศูนยควบคุม
มอเตอร  และบริภัณฑที่คลายกัน 

“ขอตอปดผนึก”  หมายความวาเคร่ืองประกอบที่ใชในการตอทอและสามารถปองกันมิให 
ไอกาซไหลผานได 

“ขอตอปดผนึกชนิดระบายได”  หมายความวา  ขอตอปดผนึกที่มีชองใหไอกาซหรือไอน้ํา 
กลั่นตัวเปนของเหลวระบายออกได 

“การปดผนึก”  หมายความวา  สารที่ใชสําหรับปดผนึกที่ขอตอปดผนึกเพื่อปองกันมิใหไอกาซ
ไหลผานได 

“ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา”  หมายความวา  ระบบอิสระซ่ึงประกอบดวยเสาลอฟา   
สายตัวนํา  หลักสายดิน  และอุปกรณที่ใชในการตอหรือการจับยึด 

“ผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาภายในสถานที่ใชกาซ”  หมายความวา   
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 

“ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคล”  หมายความวา  บุคคลผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบและออก
หนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ 

“ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล”  หมายความวา  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ 

คําอื่นใดที่มิไดกําหนดความหมายไวในประกาศนี้ใหนําคํานิยามในขอ  ๔  ของประกาศ
กระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ  ที่กรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ ๔ ระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  อุปกรณ  บริภัณฑ  และระบบปองกันอันตรายจาก

ฟาผาตามประกาศนี้  ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  อุปกรณ  บริภัณฑ  และระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา  ที่อยูในบริเวณอันตราย  ของสถานที่ใชกาซ 

หมวด  ๒ 

การจําแนกบริเวณอันตราย  ของสถานที่ใชกาซ 
 

 

ขอ ๕ บริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซแบงเปน  ๓  โซน  ดังนี้ 

(๑) บริเวณอันตราย  โซน  ๐  ไดแกบริเวณดังตอไปนี้   

 (ก) สถานที่ซ่ึงมีกาซอยางตอเนื่องและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได 

 (ข) สถานที่ซ่ึงมีกาซตลอดเวลาและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได 

(๒) บริเวณอันตราย  โซน  ๑  ไดแกบริเวณดังตอไปนี้   

 (ก) สถานที่ซ่ึงในภาวะ  การทํางานปกติ  อาจมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได 

 (ข) สถานที่ ซ่ึงอาจมีกาซหรือไอที่มีความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดไดอยูบอย  ๆ  

เนื่องจากการซอมแซม  บํารุงรักษา  หรือร่ัว 

 (ค) สถานที่ซ่ึงเมื่ออุปกรณเกิดความเสียหาย  หรือทํางานผิดพลาดอาจทําใหเกิดกาซที่มี

ความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได  และในขณะเดียวกันอาจทําใหอุปกรณไฟฟาขัดของ  ซ่ึงเปนสาเหตุให

อุปกรณไฟฟาดังกลาวเปนแหลงกําเนิดของการระเบิดได 

 (ง) สถานที่ซ่ึงอยูใกลบริเวณอันตรายโซน  ๐  และอาจไดรับการถายเทกาซที่มีความ

เขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได  ถาไมมีการปองกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเขามาและมีระบบ

รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทํางานผิดพลาด 

(๓) บริเวณอนัตราย  โซน  ๒  ไดแกบริเวณดังตอไปนี้   

 (ก) สถานที่ซ่ึงในภาวะ  การทํางานปกติ  เกือบจะไมมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิด

ระเบิดได  และถามีกาซดังกลาวเกิดข้ึนก็จะมีชวงเวลาสั้น ๆ  เทานั้น 

 (ข) สถานที่ซ่ึงกาซนี้  จะถูกเก็บไวในภาชนะหรือระบบปดโดยอาจร่ัวออกมาไดจากการ

ทํางานของอุปกรณที่ผิดปกติในขณะที่มีการหยิบยก  ผลิต  หรือใชงานกาซ 
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 (ค) สถานที่ซ่ึงมีการปองกันการระเบิด  เนื่องจากกาซ  ที่มีความเขมขนเพียงพอ  โดยใช
ระบบระบายอากาศ  ที่ทํางานโดยเครื่องจักรกลและอาจเกิดอันตรายไดหากระบบระบายอากาศขัดของ  
หรือทํางานผิดปกติ 

 (ง) สถานที่ซ่ึงอยูใกลกับบริเวณอันตรายโซน  ๑  และอาจไดรับการถายเทกาซ  ที่มี
ความเขมขนพอที่จะจุดระเบิดได  ถาไมมีการปองกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเขามาและมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทํางานผิดพลาด 

หมวด  ๓ 
ระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซ 

 

 

ขอ ๖ สถานที่ใชกาซตองมีระยะหางของบริเวณอันตรายดังตารางตอไปนี้ 
 

ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง ประเภทของบริเวณ 
อันตราย 

๑. ถังเก็บและจายกาซ 
 (ในที่โลง) 

ภายในระยะ  ๗.๕๐  เมตร 
ทุกทิศทางรอบบริเวณถังเก็บ 
และจายกาซ 

โซน  ๑ 

๒. ปลายทอของกลอุปกรณ
นิรภัยแบบระบาย 

ก.  ภายในเสนทางที่กาซผาน โซน  ๐ 
หมายเหตุ  หามติดต้ัง
อุปกรณไฟฟาแบบ
ประจําที่ 

 ข.  ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตรทุกทิศทาง
จากจุดที่ ระบาย   (พื้นที่อันตรายตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน ฯ) 

โซน  ๑ 

 ค.  ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไปถึง  
๔.๐๐  เมตร  ในแนวต้ังเหนือระดับ 

โซน  ๑ 

๓. เคร่ืองสูบอัดกาซ  สถานี
ควบคุม   ถังเก็บและจายกาซ  
(ในอาคาร) 

ก.  ภายในหองที่มีเคร่ืองดังกลาว โซน  ๑ 
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ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง ประเภทของบริเวณ 
อันตราย 

 ข.  ภายในระยะ  ๕.๐๐  เมตร  ภายนอก
หองที่มีเคร่ืองดังกลาวหรือหลังคาที่ไมกัน
ไอกาซหรือภายในระยะ  ๕.๐๐  เมตรของ
ชองเปดภายนอกใด ๆ 

โซน  ๑ 

๔. ระบบทอ ก.  ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตรทุกทิศทาง โซน  ๑ 
๕. จุดจายกาซ  และจุดรับกาซ ก.  ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตรทุกทิศทาง

จากจุดที่มีการจายกาซ  และรับกาซ 
โซน  ๑ 

 ข.  ต้ังแตระยะ  ๑.๕๐  เมตร  ข้ึนไปถึง
ระยะ  ๕.๐๐  เมตรทุกทิศทางจากจุดที่มี
การจายกาซหรือรับกาซ 

โซน  ๒ 

ขอ ๗ ภายในบริเวณอันตรายโซน  ๐  และโซนที่  ๑  ถาหากมีผนังกันกาซซ่ึงตามปกติ
สามารถเก็บกาซไมใหผานไปได  ใหถือวาบริเวณอันตรายไมรวมไปถึงบริเวณอีกดานหนึ่งของผนังนั้น 

หมวด  ๔ 
ระบบไฟฟา  เคร่ืองไฟฟา  อุปกรณ  บริภัณฑ  ที่ใชในบริเวณอันตราย 

ของสถานที่ใชกาซ 
 

 

ขอ ๘ กําหนดใหเปนดังนี้ 
(๑) ระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  บริภัณฑ  และอุปกรณที่ใชในบริเวณอันตรายโซน  ๐   

โซน  ๑  และโซน  ๒  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับ  เชน  NFPA  หมายเลข  ๗๐  NEC  IEC  
หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

(๒) อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดที่จะนํามาใชในบริเวณอันตรายโซน  ๐  โซน  ๑  และ
โซน  ๒  จะตองไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  หรือไดรับการรับรองจากสถาบันตางประเทศที่กรมธุรกิจพลังงานเชื่อถือ  เชน  
สถาบัน  UL  แหงประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือ  สถาบัน  BASEEFA  แหงประเทศอังกฤษ  หรือสถาบัน  PTB  
แหงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  เปนตน 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเดินสายไฟฟา 

และการติดต้ังเคร่ืองใชไฟฟา  หรืออุปกรณไฟฟา  ในบริเวณอันตราย 
ของสถานที่ใชกาซ 

 

 

ขอ ๙ สายไฟฟาในบริเวณอันตราย  โซน  ๐  ตองเปนไปดังนี้ 

(๑) การเดินสายในบริเวณอันตรายโซน  ๐  ทําได  ๒  แบบ  คือ  การเดินสายดวยระบบทอ

รอยสาย  และระบบสายเคเบิลที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 

(๒) การเดินสายดวยระบบทอ  ตองเปนทอโลหะอยางหนา  หรืออยางหนาปานกลางชนิด 

ตอดวยเกลียว  สายไฟฟาที่วางไวใตดินตองใชสายที่ใชสําหรับใตดินโดยเฉพาะ 

(๓) ทอโลหะที่รอยสายไฟฟาตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือไดมาตรฐาน  

ANSI  หรือ  UL  แหงประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

(๔) สายเคเบิลที่ใชในบริเวณอันตราย  ตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ

มาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

(๕) กลอง  เคร่ืองประกอบการเดินทอ  ทอออน  และขอตอตองเปนชนิดที่มีเกลียวใน  

สําหรับตอเขากับทอรอยสายไฟฟา  หรือเครื่องประกอบปลายสายเคเบิลและตองเปนไปตามเทคนิคการ

ปองกันการระเบิดที่เหมาะสมกับบริเวณอันตราย 

ขอตอที่เปนเกลียว  ตองกินเกลียวกันอยางนอย  ๕  เกลียว 

(๖) การปดผนึกและการระบายตองเปนดังนี้ 

 (ก) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอกับกลองหุมอุปกรณไฟฟา  หรืออุปกรณอื่นที่อาจมีประกาย

ไฟหรือมีอุณหภูมิสูงตองติดต้ังขอตอ  ปดผนึกในตําแหนงใกลกับกลองหุมมากที่สุดที่จะทําไดและ   

ตองหางจากกลองหุมไมเกิน  ๐.๔๖  เมตร  ทอรอยสายไฟฟาที่มีขนาดระบุไมเกิน  ๔๐  มิลลิเมตร  ตอกับ

กลองหุมชนิดทนการระเบิดตามวรรคหนึ่ง  ไมจําเปนตองติดต้ังขอตอปดผนึก  หากหนาสัมผัสที่ตัด

กระแสไฟฟาอยูภายในกลองที่ปดผนึกหรือจุมอยูในน้ํามัน 

 (ข) ทอรอยสายไฟที่ตอกับกลองหุม  ซ่ึงภายในบรรจุข้ัวตอสายเทานั้น  หากทอดังกลาว

มีขนาดระบุต้ังแต  ๕๐  มิลลิเมตรขึ้นไป  ตองติดต้ังขอตอปดผนึกหางจากกลองหุมไมเกิน  ๐.๔๖  เมตร 
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 (ค) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตรายโซน  ๐  ไปยังบริเวณไมอันตรายตอง

ติดต้ังขอตอปดผนึกไวที่ตําแหนงสุดเขตของบริเวณอันตราย  โซน  ๐  ทอรอยสายไฟฟาที่วางผานบริเวณ

อันตราย  โซน  ๐  และไมมีรอยตอใด ๆ  ในบริเวณอันตรายดังกลาว  รวมถึงในระยะ  ๐.๓๐  เมตร   

จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองขางไมตองติดต้ังขอตอปดผนึกก็ได  ถาปลายทั้งสองขางของทอดังกลาว

อยูในบริเวณไมอันตราย 

 (ง) การปดผนึกสายเคเบิล  ถาสายเคเบิลเปนชนิดที่ไอกาซไมสามารถไหลผานระหวาง

แกนของเคเบิล  การปดสายเคเบิลตองเปนไปทํานองเดียวกับ  (ก)  ถาเปนสายเคเบิลชนิดเปลือกนอก 

เปนเนื้อเดียวตอเนื่อง  และไอกาซไมสามารถไหลผานเปลือกนอกได  ถาไอกาซไหลผานระหวางแกน

ของเคเบิลได  ตองปดผนึกสายเคเบิลโดยปลอกเปลือกนอกและสิ่งหอหุมอื่น ๆ  ออก  เพื่อใหสารผนึก

หุมรอบฉนวนของแตละตัวนําและเปลือกนอกดวย 

 (จ) เคร่ืองควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา  ที่ติดต้ังในบริเวณซ่ึงอาจทําใหไอกาซ

สะสมอยูภายในกลองหุมของเครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา  หรือที่จุดใด ๆ  ในระบบทอ

รอยสายไฟฟาตองติดต้ังขอตอปดผนึกชนิดระบายได   

 (ฉ) เคร่ืองสูบกาซ  เคร่ืองวัดการไหลหรือแรงอัด  ที่ใชไฟฟาและมีลักษณะเปนแผน

ไดอะแฟรมหรือขอตอปดผนึก  ก้ันไมใหไอกาซไหลเขาสูระบบทอรอยสายไฟฟาตองมีการปดผนึกอยางนอย

สองชั้น   

(๗) การปดผนึกตองเปนดังนี้ 

 (ก) ขอตอปดผนึก  ตองติดต้ังอยูบริเวณที่เขาถึงไดโดยสะดวก 

 (ข) สารปดผนึก  ตองปองกันการร่ัวไหลของไอกาซที่ขอตอปดผนึกได  ตองทน 

ตอสภาวะแวดลอมได  และมีจุดหลอมเหลวไมตํ่ากวา  ๙๓  องศาเซลเซียส 

 (ค) การใสสารปดผนึกลงในขอตอปดผนึกตองไมนอยกวาขนาดระบุของทอรอย

สายไฟฟา  และไมวากรณีใด ๆ  สารปดผนึกตองหนาไมนอยกวา  ๑๖  มิลลิเมตร 

 (ง)  หามตอสายภายในขอตอปดผนึกและหามใชสารปดผนึกหุมข้ัวตอสายหรือข้ัวตอ

แยกสาย 

(๘) สายเมนเสนเฟสทุกเสนที่ตอเขาไปในบริเวณสถานที่ใชกาซธรรมชาติตองปองกันดวย

เคร่ืองลอฟา  (Surge  arrester)  ที่เหมาะสม  การติดต้ังและการตอลงดินของเครื่องลอฟาใหเปนไปตาม
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มาตรฐานที่เชื่อถือได  เคร่ืองลอฟาถาติดต้ังอยูในบริเวณอันตราย  โซน  ๐  ตองอยูภายในกลองหุมชนิด

ทนการระเบิดหรือกลองหุมชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์และควบคุมแรงอัดภายใน  (Purge  and  Pressurized) 

(๙) ระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  และอุปกรณไฟฟา  ตองตอลงดิน  รายละเอียดและวิธีการ

ตอลงดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน  วสท.  หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

(๑๐) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา  และวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไปซ่ึงไมไดระบุไวใน

ขอกําหนดนี้  ใหเปนไปตามมาตรฐาน  วสท.  หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

ขอ ๑๐ สายไฟฟาในบริเวณอันตราย  โซน  ๑  ตองเปนดังนี้ 

(๑) ใหใชวิธีเดินสายไฟฟา 

 (ก) เปนไปตามขอ  ๙  (๑) 

 (ข) เดินสายในรางเดินสายไฟฟาชนิดหอหุมมิดชิด  มีประเก็น  (en - closed  gasketed  

busway  or  wireway)  หรือ 

 (ค) การเดินสายโดยวิธีอื่น ๆ  นอกเหนือไปจาก  (ก)  และ  (ข)  ตองไดรับความเห็นชอบ

จากกรมธุรกิจพลังงาน 

(๒) กลอง  เคร่ืองประกอบการเดินทอ  ขอตอทอ  ทอออนและเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล  

ไมจําเปนตองใชชนิดทนการระเบิด  (ทอออนยอมใหใชชนิดกันของเหลวได)  เวนแตเคร่ืองประกอบ 

ดังกลาวติดต้ังอยูระหวางกลองหุมชนิดทนการระเบิดกับขอตอปดผนึกขอตอที่ เปนเกลียวจะตอง 

กินเกลียวกันอยางนอย  ๕  เกลียว 

(๓) การปดผนึกและการระบาย  ตองเปนดังนี้ 

 (ก) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอเขากับกลองหุมชนิดทนการระเบิด  ตองทําการปดผนึกตามที่

กําหนดไวในขอ  ๙  (๖)  (ก)  และ  (ข)  ทอและเครื่องประกอบการเดินทอที่อยูระหวางขอตอปดผนึกกับ

กลองหุมชนิดทนการระเบิดตองเปนไปตาม  (๒) 

 (ข) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตราย  โซน  ๑  ไปยังบริเวณไมอันตรายตองมี

การปดผนึก  ทํานองเดียวกับขอ  ๙  (๖)  (ค) 

 (ค) สายเคเบิลที่ผานเขาไปในกลองหุมชนิดทนการระเบิด  ตองปดผนึกสายเคเบิล 

ในตําแหนงที่ผานเขาไปในกลองหุม  ขอตอปดผนึกตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน  (ก)  สายเคเบิลหลาย

แกนตองมีการปดผนึกตามขอ  ๙  (๖)  (ง) 
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 (ง) สายเคเบิลที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่องและไอกาซไมสามารถซึมผานเปลือกนอกได  
ถาอากาศสามารถไหลผานไประหวางแกนของสายเคเบิลไดในอัตราไมเกิน  ๑๙๘  ลูกบาศกเซนติเมตร
ตอชั่วโมง  ที่แรงอัด  ๑,๔๙๓  ปาสคาล  ไมจําเปนตองมีการปดผนึก  เวนแตสายเคเบิลที่กําหนดไว  (ค) 

 (จ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่อง  และไอกาซไมสามารถซึมผาน 
เปลือกนอกได  ถาไอกาซสามารถไหลผานไประหวางแกนของสายเคเบิลไดตองมีการปดผนึก 
ในตําแหนงปลายสาย  เพื่อปองกันไมใหกาซไหลผานสายเคเบิลเขาไปในบริเวณไมอันตรายสายเคเบิล 
ที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่อง  และไอกาซไมสามารถซึมผานเปลือกนอกไดหากไมมีรอยตอหรือ 
รอยแตก  ใหวางผานบริเวณอันตรายโซน  ๑  ไดโดยไมมีการปดผนึก 

 (ฉ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกไมสามารถปองกันไอกาซซึมผานเปลือกนอกตองมีการ 
ปดผนึกในตําแหนงสุดเขตบริเวณอันตราย  โซน  ๑  เพื่อปองกันไอกาซไมใหไหลผานสายเคเบิลเขาไป
ในบริเวณไมอันตราย 

 (ช) การปดผนึกและการระบายของเครื่องควบคุมมอเตอร  และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
ใหเปนไปตามขอ  ๙  (๖)  (จ) 

 (ซ) การปดผนึกและการระบายของเครื่องสูบกาซ  เคร่ืองวัดการไหลหรือแรงอัด 
ใหเปนไปตาม  ขอ  ๙  (๖)  (ฉ) 

(๔) การปดผนึก  ใหเปนไปตามขอ  ๙  (๗) 
(๕) เคร่ืองลอฟา  ใหเปนไปตามขอ  ๙  (๘) 
(๖) การตอลงดิน  ใหเปนไปตามขอ  ๙  (๙) 
(๗) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา  และวิธีเดินสายไฟฟาทั่วไปใหเปนไปตามขอ  ๙  (๑๐) 
ขอ ๑๑ สายไฟฟาในบริเวณอันตราย  โซน  ๒  ตองเปนดังนี้ 
(๑) วิธีเดินสาย  สายไฟฟาชนิดประจําที่ตองรอยอยูภายในทอสําหรับรอยสายไฟฟา  หรือ 

วางไวในรางเดินสายหรือสายเคเบิลพรอมเคร่ืองประกอบเขาปลายสายเคเบิลโดยไมตองรอยอยู 
ภายในทอก็ได 

สายเคเบิลตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ  ๙  (๔)   
(๒) กลอง  เคร่ืองประกอบการเดินทอและขอตอทอไมจําเปนตองมีเกลียวแตตองมีเคร่ือง

ประกอบที่จับยึดแข็งแรง  และปดมิดชิด 
(๓) การตอลงดิน  ใหเปนไปตามขอ  ๙  (๙) 
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(๔) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟาและวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไปใหเปนไปตามขอ  ๙  (๑๐) 

ขอ ๑๒ ส่ิงกอสรางภายในบริเวณสถานที่ใชกาซดังตอไปนี้ตองจัดใหมีระบบปองกัน

อันตรายจากฟาผา 

(๑) หลังคาคลุมสถานีควบคุม 

(๒) บริเวณถังเก็บและจายกาซ 

(๓) อาคารที่ต้ังถังเก็บและจายกาซหรือเครื่องสูบอัดกาซ 

ขอ ๑๓ การออกแบบและการติดต้ังระบบปองกันอันตรายจากฟาผาตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากล  เชน  NFPA  780  หรือมาตรฐาน  วสท.  หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

ขอ ๑๔ ใหกรมธุรกิจพลังงานเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติ  ตามขอ  

๒๔  (๓)  ตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง  หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช

กาซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  สําหรับสถานที่ใชกาซทั่วราชอาณาจักร 

หมวด  ๖ 
กําหนดผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 

 

 

ขอ ๑๕ นอกจากขอ  ๑๔  แลวใหผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟา

นิติบุคคลเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามขอ  ๒๔  (๓)  ตามประกาศกระทรวง

พลังงาน  เร่ืองหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจ

พลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

หมวด  ๗ 
คุณสมบัติผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบคุคล 

 

 

ขอ ๑๖ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(๒) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลรวมกันต้ังแต  ๓  คร้ังข้ึนไป 
(๓) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลในระหวางระยะเวลา 

ไมเกิน  ๑  ป  หลังจากถูกเพิกถอน 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๔) มีอายุไมตํ่ากวา  ๒๕  ป  บริบูรณ   
(๕) มีความรูความชํานาญและประสบการณในการเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง

ระบบไฟฟา 
(๖) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา  แขนงไฟฟากําลังหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคี
วิศวกรที่สามารถตรวจสอบไดตามขอบเขตจํากัดที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๗ ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๒) เปนนิติบุคคล  ตองมีทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวาหาแสนบาท  ชําระเต็มจํานวน 
(๓) มีสํานักงานที่แนนอนเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ 
(๔) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(๕) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลรวมกันต้ังแต  ๓  คร้ัง

ข้ึนไป 
(๖) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลในระหวางระยะเวลา

ไมเกิน  ๑  ป  หลังจากถูกเพิกถอน 
(๗) การดําเนินการตรวจสอบตองใชบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  แขนงไฟฟากําลัง  หรือมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกรที่สามารถตรวจสอบไดตามขอบเขตจํากัด 
ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิศวกร 

หมวด  ๘ 
หนาที่ของผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 

 

 

ขอ ๑๘ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลจะทําการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไดเฉพาะ
สถานที่ใชกาซที่ไมมีการติดต้ังเคร่ืองสูบอัดกาซที่ใชกับกาซธรรมชาติ 

ขอ ๑๙ ในการตรวจสอบ  จะตองดําเนินการตามขอกําหนดของบริเวณอันตรายและ
มาตรฐานขั้นตํ่าระบบไฟฟาภายในสถานที่ใชกาซ 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๒๐ ในการตรวจสอบ   ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟา 

นิติบุคคลจะตองจัดเตรียมแบบแปลนแผนผังระบบไฟฟา  แผนการตรวจโดยใชแบบการตรวจสอบ

ระบบไฟฟาในสถานที่ใชกาซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด   

ขอ ๒๑ ในการตรวจสอบ   ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟา 

นิติบุคคลจะตองจัดเตรียมเคร่ืองมือวัดพื้นฐานในการตรวจวัดระบบไฟฟาขณะที่มีการจายไฟแลว 

อยางนอยดังนี้ 

๑. เคร่ืองวัดปริมาณไอกาซแบบพกพา 

๒. เคร่ืองตรวจวัดความรอนแบบพกพา 

๓. เคร่ืองตรวจวัดมัลติมิเตอรแบบทั่วไป 

๔. เคร่ืองตรวจวัดกระแสไฟฟาร่ัวไหลแบบฮอรทไลน 

๕. เคร่ืองตรวจวัดความตานทานสายดินแบบฮอรทไลน 

โดยเคร่ืองมือดังกลาว  ตองมีเอกสารรับรองการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดและอุปกรณตาง ๆ   

โดยใหมีการสอบเทียบทุก ๆ  ๑  ป 

หมวด  ๙ 
การออกใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล 

 

 

ขอ ๒๒ ผูที่จะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล

จะตองย่ืนคําขอใบรับรองพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบ  สธช./ฟ.๑/๑  ทายประกาศนี้ตออธิบดี

กรมธุรกิจพลังงาน 

ขอ ๒๓ เมื่อผูที่ประสงคจะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบ

ไฟฟานิติบุคคล  ย่ืนคําขอและไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถวนแลว  กรมธุรกิจ

พลังงานจะออกใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาตามแบบ  สธช./ฟ.๒/๑  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๒๔ ใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟา 

นิติบุคคลที่กรมธุรกิจพลังงานออกใหมีอายุไมเกิน  ๓  ป  หากผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือ 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลประสงคจะเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบไฟฟา

นิติบุคคลตอเนื่อง  จะตองย่ืนคําขอตออายุใบรับรองพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบ  สธช./ฟ.๑/๑  

ทายประกาศนี้  กอนใบรับรองจะสิ้นอายุไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

ขอ ๒๕ ใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟา 

นิติบุคคลจะถูกพักใชเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลกระทํา

ความผิดดังนี้ 

(๑) ละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

(๒) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

(๓) มีพฤติการณที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่

การพักใชจะถูกพักใชคราวละไมเกิน  ๑  ป 

ขอ ๒๖ ใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟา 

นิติบุคคลจะถูกเพิกถอนเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลขาด

คุณสมบัติหรือกระทําความผิด  ดังนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรองตามแบบ  สธช./ฟ.๑/๑   

(๒) กระทําความผิดกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายใหมีบทกาํหนดโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๓) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอยางรายแรง 

ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลผูถูกส่ังเพิกถอนจะขอ

ใบรับรองใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ป 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่พบในภายหลังวารายงานผลการตรวจสอบเปนเท็จ  เนื่องจากไมไดมีการ

ตรวจสอบจริง  หรือบิดเบือนขอเท็จจริง  เพื่อชวยเหลือใหการตรวจสอบนั้นผานเกณฑมาตรฐาน   

ใหกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองและหามผูกระทํานั้นเปนผูตรวจสอบอีกตอไป  รวมทั้ง

แจงหนวยงานที่ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของวิศวกร 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๑๐ 
อัตราการเก็บคาตรวจสอบระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  และอุปกรณไฟฟา 

 

 

ขอ ๒๘ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล  สามารถเก็บ

คาตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบระบบไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา   

ของสถานที่ใชกาซในราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เมตตา  บันเทิงสุข 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



 
   สธช./ฟ๑/๑  

คําขอใบรับรองหรือขอตออายุ  
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคล/นิติบุคคล สถานที่ใชกาซธรรมชาติ 

                

                    เขียนที่                   

                    วันที่    เดือน   พ.ศ.     

 
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ                                                       อายุ           ป    

                        

มีความประสงคขอ เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาประเภท   

  
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที ่                                 

 

สถานที่ตั้งสํานักงาน              เลขที่  หมูที่   ตรอก/ซอย    ถนน   

 

ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต      จังหวัด  รหัสไปรษณีย  

 

โทรศัพท      โทรสาร        ไปรษณียอิเลคทรอนคิส   

  ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบตัิครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง  การกําหนด

บริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา  เคร่ืองใชไฟฟา  มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา  การตรวจสอบและการออกหนังสือ

รับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐    

                                                                                           

                                                                                                        

                                              (    ) 
                                                           ผูยื่นคําขอ 
 

หมายเหตุ  ขอความหรือรายการใดที่ไมตองการใชใหขีดออก และขอความหรือรายการใดไมมี ใหเขียนวา  “ไมมี ” หรือ ขีด “ (-) “ 

(ใบรบัรอง / ตออายใุบรับรอง) (บุคคล/ นิตบิุคคล) 

 



 
เอกสารแนบทายแบบ สธช. /ฟ.๑/๑ 

 
 
 

เอกสารและหลกัฐานประกอบการพิจารณาคําขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคล 

 

๑.ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.ภาพถายสําเนาทะเบียนบาน 

๓.ภาพถายวุฒิบัตรการศกึษา 

๔.หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมปีระสบการณ 

๕.ภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

๖.ใบรับรองแพทย 

               ๗.หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสิทธใินการใชสํานักงาน 

           ๘.หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสิทธใินการใชเคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบ พรอมใบรับรองการ   

                   ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลตามระยะเวลาทีก่ําหนด  
 

 

เอกสารและหลกัฐานประกอบการพิจารณาคําขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟานิตบิุคคล 

 

๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคล 

๒.แผนผังที่ตัง้สํานักงาน 

๓.ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม 

๔.ภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรที่ปฏิบัตงิานให 

   นิติบุคคล   

๕.หนังสือมอบอํานาจพรอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

    และผูรับมอบอํานาจ  

   ๖.หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสิทธใินการใชสํานกังาน 

    ๗.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชเคร่ืองมือตรวจสอบ พรอมใบรับรองการ  ตรวจสอบ    

                      ความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลตามระยะเวลาที่กําหนด  



                                                                                   
ท่ี ………/…..                                                                                      สธช. / ฟ.๒ /๑ 

         

ใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟา 
สถานที่ใชกาซธรรมชาติ 

 

 ใบรับรองนีใ้หไวเพื่อแสดงวา                       

 

สถานที่ตั้งสํานักงาน                 เลขที ่  หมูที ่   

 

ตรอก/ซอย   ถนน     ตําบล/แขวง    

 

อําเภอ/เขต   จังหวัด     รหัสไปรษณีย   

  

 เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา ประเภท    ตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน  

เร่ือง   การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบ 

และการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

       

                                      ใหไว  ณ  วันที่         เดือน      พ.ศ.                         
                                                                         ใชไดจนถึง วันที่         เดือน      พ.ศ.       

  

 

                       

                 (                                         ) 
                      อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน        


