
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง การออกแบบ สร้าง คุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ 

และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ 
ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซส าหรับสถานีบริการ 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗ (๒) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ 
๓๓ และข้อ ๓๔ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ท่ีกรมธุรกิจพลังงานมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกแบบ สร้าง 
คุณลักษณะและหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัด
ก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ ส าหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ” 

 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
 “ถังเก็บและจ่ายก๊าซ” หมายความว่า ภาชนะหรือถังบรรจุก๊าซธรรมชาติภายในสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ โดยมีการออกแบบ สร้าง ทดสอบและตรวจสอบ โดยมีเงื่อนไขในการเก็บ
ก๊าซ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความจุและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ 
 “ตู้จ่ายก๊าซ” (Dispenser) หมายถึง อุปกรณ์เครื่องจ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยานพาหนะ
ท่ีมาใช้บริการ 
 “เครื่องสูบอัดก๊าซ” (Compressor) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเพิ่มความดันให้สูงข้ึน 
ให้กับระบบ โดยมีความดันท่ีท่อทางออกสูงกว่าความดันท่ีท่อทางเข้า 
 “ลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซ” (Isolating Valve) หมายถึง ลิ้นประตูท่ีสามารถปิดเปิดก๊าซได้
อย่างรวดเร็วโดยมีช่วงการหมุนปิดเปิดไม่เกิน ๙๐ องศา 
 “ลิ้นประตูปิดก๊าซฉุกเฉิน” (Emergency Shut off Valve) หมายถึง ลิ้นประตูปิดก๊าซท่ี
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิดได้อย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉินโดยการหมุนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 



 “ข้อต่อชนิดป้องกันก๊าซรั่วเมื่อสายหลุด” (Breakaway Coupling) หมายถึง ข้อต่อท่ีติดต้ัง
ไว้ท่ีสายจ่ายก๊าซของตู้จ่ายก๊าซเมื่อมีแรงดึงมากระท าเกินกว่าท่ีออกแบบไว้ข้อต่อน้ีจะหลุดก่อนท่ี
สายจะขาดโดยท่ีก๊าซที่อยู่ในท่อและสายจะถูกเก็บไว้โดยไม่รั่วไหลออกสู่ภายนอกให้เกิดอันตรายได้ 
 “อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด” (Pressure Relief Device) หมายถึง อุปกรณ์ท่ี
ท าหน้าท่ีควบคุมความดันภายในไม่ให้สูงเกินกว่าท่ีอุปกรณ์น้ีต้ังไว้โดยจะท าหน้าท่ีระบายก๊าซออก
ก่อนท่ีถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือระบบท่อต่างๆ ท่ีต้องการควบคุมความดันไม่ให้เกิดการเสียหายและ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ 
 “การรับรองก่อนน ามาใช้งาน” หมายถึง การรับรองด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ
ก่อนน ามาใช้งานกับก๊าซธรรมชาติ 
 “การทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งาน” หมายถึง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
และจ่ายก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติภายหลังท าการ
ติดต้ังแล้วเสร็จก่อนท่ีจะบรรจุและใช้งานกับก๊าซธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน 
 “การทดสอบและตรวจสอบเมื่อได้รับความเสียหาย” หมายถึง การทดสอบและตรวจสอบ 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ เมื่อ
ได้รับความเสียหายจากสิ่งต่างๆ เช่น แรงจากภายนอก ความร้อน สารเคมี หรืออื่นๆ ท่ีมากระท า
แล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายจึงต้องมีการทดสอบและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ต่อไป 
 “การทดสอบและตรวจสอบตามวาระระหว่างใช้งาน” หมายถึง การทดสอบและตรวจสอบ 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ตาม
ก าหนดระยะเวลา ถึงแม้ว่าสภาพการใช้งานจะดูเป็นปกติ แต่ต้องมีการทดสอบและตรวจสอบตาม
มาตรฐานการออกแบบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป 

หมวด ๒ 

คุณลักษณะ การออกแบบ สร้าง 
 

 ข้อ ๔ การออกดแบบ สร้าง ทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ณ โรงงานผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 11439 หรือ ASME (Boiler and Pressure Vessel Code) หรือ
มาตรฐาน ISO 9808 หรือตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ข้อ ๕ ถังเก็บและจ่ายกาซท่ีหมดอายุการใช้งาน ตามมาตรฐานการออกแบบตามข้อ ๔ 
หรือมีอายุเกินกว่า ๒๐ ปี นับแต่วันท่ีผลิต ห้ามน ามาใช้เก็บก๊าซธรรมชาติ 

  

 

 



ข้อ ๖ ตู้จ่ายก๊าซต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยดังน้ี 
 (๑) เครื่องกรองสิ่งปลอมปนในก๊าซ 
 (๒) มาตรวัดปริมาณก๊าซ และ/หรือมาตรแสดงจ านวนเงิน ในกรณีท่ีการวัดซื้อขายเป็ น
ลักษณะการวัดปริมาณก๊าซรวมท่ีจ่ายโดยระบบท่อจะไม่มีมาตรวัดปริมาณก๊าซหรือมาตรแสดง
จ านวนเงินท่ีตู้จ่ายก๊าซก็ได้ 
 (๓) ลิ้นควบคุมการไหล 
 (๔) ลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซ (Isolating Valve) ท่ีท่อทางเข้า 
 (๕) ลิ้นประตูปิดก๊าซฉุกเฉิน (Emergency Shut off Valve) ท่ีท่อทางออก 
 (๖) สายจ่ายก๊าซมีความยาวพอเพียงท่ีจะใช้งานโดยไม่สัมผัสกับพื้นขณะใช้งาน 
 (๗) ข้อต่อชนิดป้องกันก๊าซรั่วเมื่อสายหลุด (Breakaway Coupling) 
 (๘) หัวจ่ายก๊าซ (Nozzle) 

 ข้อ ๗ สายจ่ายก๊าซ ประกอบด้วยสายส่งก๊าซ และสายระบายไอก๊าซแฝดติดกันมีลักษณะ
เป็นสายอ่อน ท าด้วยวัสดุทนต่อการกัดกร่อนจากก๊าซธรรมชาติสายจ่ายก๊าซและข้อต่อ ต้อง
ออกแบบให้ทนความดันได้อย่างน้อย ๔ เท่าของความดันใช้งานสูงสุด และต้องได้รับการทดสอบ
และตรวจสอบท่ีความดัน ๒ เท่าของความดันใช้งานสูงสุดอย่างน้อย ๑ นาที 

 ข้อ ๘ หัวจ่ายก๊าซ (Nozzle) ต้องมีลักษณะดังน้ี 
 (๑) ต้องเป็นแบบมาตรฐาน ANSI / NGV 1 หรือแบบมาตรฐาน ISO 7241 หรือตามท่ี
กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ ชนิดท่ีเมื่อต่อเข้ากับท่อเติมก๊าซของถังก๊าซธรรมชาติรถยนต์แล้วต้อง
แน่นสนิท ไม่รั่ว มีระบบยึดแน่นจากระบบความดันก๊าซที่เติมและต้องมีลิ้นระบายไอออกเมื่อเติม
ก๊าซเสร็จ 
 (๒) ต้องปิดการจ่ายก๊าซทันที เมื่อถอดออกจากท่อเติมของถัง 
 (๓) สามารถป้องกันการไหลของก๊าซ กรณีหัวจ่ายก๊าซยึดติดกับท่อเติมก๊าซไม่สนิท 
 (๔) ป้องกันไม่ให้ก๊าซไฟลกลับเข้าถังเก็บและจ่ายก๊าซได้ หลังจากผ่านมาตรวัดปริมาณก๊าซ
แล้ว 

 ข้อ ๙ เครื่องสูบอัดก๊าซต้องเป็น ดังน้ี 
 (๑) ต้องมีแผ่นป้ายท าด้วยโลหะแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน และถาวรอยู่ในต าแหน่งท่ีอ่าน
ได้ง่ายโดยระบุรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  (ก) ช่ือบริษัทผู้ผลิต 
  (ข) รุ่นท่ีออกแบบ 
  (ค) หมายเลขเครื่อง หรือ เดือน ปี ท่ีผลิต 
  (ง) อัตราความสามารถท างาน ณ ความดันทางเข้าท่ีออกแบบไว้ 
  (จ) ความเร็วรอบในขณะท างาน 



  (ฉ) ก าลังขับเคลื่อนท่ีต้องการ (ในกรณีที่เป็นเครื่องแยกต่างหากไม่มีมอเตอร์ติดต้ัง
มาด้วย) 
  (ช) ความดันสูงสุดและความดันต่ าสุดท่ีสามารถท างานได้ 
  (ซ) ความดันสูงสุดท่ีทางออก 
  (ฌ) เครื่องหมายของระบบไฟฟ้าท่ีต้องการ 
 (๒) มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดหุ้มปิดกันประกายไฟอย่างสมบูรณ์
และได้รับการรับรองให้ใช้ในบริเวณอันตรายได้ 

 ข้อ ๑๐ ท่อ ลิ้น ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบของท่อให้ออกแบบ สร้าง ทดสอบและ
ตรวจสอบ ณ โรงงานผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ASME / ANSI B 31.8 หรือตามท่ีกรมธุรกิจ
พลังงานเห็นชอบ 

 ข้อ ๑๑ ลิ้น (Valve) ท่ัวไป ต้องมีการท าเครื่องหมายไว้บนตัวลิ้นอย่างถาวรเพื่อให้ทราบถึง
การน าไปใช้งาน 
 ข้อ ๑๒ อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 52 หรือ 
Code of Practice for NGV Refueling Station AG 901 หรือตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 
และต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
 (๑) แบบฝาครอบประทุ (Burst Disc) เป็นอุปกรณ์ป้องกันความดันเกินพิกัด ให้ประทุท่ี
ความดันไม่เกิน ร้อยละ ๑๒๕ ของความดันท่ีใช้งานสูงสุดในกรณีที่ความดันสูงสุดเกินพิกัด แผ่นปิด
รูระบายจะระเบิดให้ก๊าซระบายไหลผ่านรูดังกล่าว 
 (๒) ลิ้นระบายก๊าซ (Relief Valve) เป็นลิ้นประตูก๊าซท่ีควบคุมความดันท างานในระบบ
เชิงกล ระบายก๊าซออก ท่ีมีความดันสูงเกินพิกัด ไม่เกินร้อยละ ๑๑๐ ของความดันใช้งานสูงสุดเมื่อ
มีการระบายลดลง ลิ้นจะปิดโดยอัตโนมัติ 
 ข้อ ๑๓ วัสดุท่ีน ามาใช้เป็นช้ินส่วนอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบหรือมีลักษณะ ดังน้ี 
 (๑) ช้ินส่วนอุปกรณ์ท้ังหลายท่ีใช้สามารถใช้กับก๊าซธรรมชาติและเหมาะสมท่ีจะรองรับ
น้ าหนัก ความดันและอุณหภูมิท่ีออกแบบไว้ หากช้ินส่วนอุปกรณ์และเครื่องจักรกลจ าเป็นท่ีจะ
น ามาประกอบรวมกันเป็นหน่วยท างานรวมในระบบช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าว จะต้องมี
คุณสมบัติและมีขีดความสามารถเหมาะสมในการท างานท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะด้านได้อย่างสมบูรณ์
ถูกต้องด้วย 
 (๒) ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นโลหะท่ีน ามาใช้ในลิ้น (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติท่ีใช้กับ
ก๊าซธรรมชาติได้ หากเป็นโลหะอลูมิเนียมผสม (Aluminum Alloys) สามารถน ามาใช้ได้แต่ห้าม
น ามาใช้เป็นท่อส่งก๊าซหรืออุปกรณ์ข้องอ ข้อต่อ 
 (๓) ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีท าด้วยโลหะ ท่ีมีจุดหลอมเหลวต่ ากว่า ๔๓๐ องศาเซลเซียส ห้าม
น ามาใช้เป็นช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเมื่อช ารุดหรือบกพร่องแล้ว ท าให้ก๊าซรั่วไหลได้ 



 (๔) ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเป็นอโลหะสังเคราะห์และมีส่วนท่ีสัมผัสกับก๊าซธรรมชาติอยู่เสมอ
ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาตร หรือน้ าหนักเกินกว่าท่ีก าหนด เมื่อทดสอบโดยตรวจวัด
หลังจากจุ่มจมในสาร Hexane หรือ Pentane ณ อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๗๒ ช่ัวโมง ต้องเป็นไปตามตาราง ตามน้ี 

ส่วนท่ีเปลี่ยนแปลง ค่าเปลี่ยนแปลงสูงสุดท่ียอมรับได้ 

ส่วนท่ีเป็นแผ่นบาง ส่วนท่ีเป็นก้อนหรือช้ินส่วน 

การบวมขยายตัวในเชิง
ปริมาตร 

๒๕% ๒๕% 

การหดตัวในเชิงปริมาตร ๑๐% ๑% 

การสูญเสียน้ าหนัก ๑๕% ๑๐% 

 ข้อ ๑๔ มาตรวัดความดันก๊าซมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
 (๑) ต้องเป็นชนิดท่ีทนความดันสูง และใช้ส าหรับก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ หน้าปัทม์ต้องมี
การแบ่งขีดค่าความดันสามารถอ่านค่าได้ ๑.๒ เท่า ถึง ๒ เท่า ของความดันก๊าซที่ใช้งานปกติ 
 (๒) มาตรวัดความดันก๊าซที่ใช้กับถังเก็บและจ่ายก๊าซ หน้าปัทม์ต้องมีการแบ่งขีดค่าความ
ดันสามารถอ่านค่าได้ ๑.๒ เท่า ถึง ๒ เท่า ของความดัน ท่ีสามารถสูบอัดได้สูงสุด 

หมวด ๓ 

การรับรองก่อนน ามาใช้งาน 
 

 ข้อ ๑๕ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ และอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซ
เกินพิกัดท่ีผลิตหรือสร้างข้ึนใหม่จะต้องมีผลทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยสถาบันท่ีเช่ือถือได้
และได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 
 ในกรณีนอกเหนือจากตามวรรคหน่ึง โดยไม่ได้ผลิตหรือสร้างข้ึนใหม่จะต้องได้รับการ
รับรองจากกรมธุรกิจพลังงานก่อนน ามาใช้งานเป็นครั้งๆ ไป 

หมวด ๔ 

การทดสอบและตรวจสอบ 
 

 ข้อ ๑๖ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซก่อนการใช้งาน หรือถังท่ีได้รับความ
เสียหายท่ีอาจก่อนให้เกิดอันตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีออกแบบไว้ 

 ข้อ ๑๗ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซตามวาระระหว่างการใช้งานให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีผู้ผลิตก าหนดข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งาน โดยถังทุกใบต้องได้รับการตรวจ



พินิจด้วยสายตาอย่างน้อยทุกๆ ๓ ปี และตรวจหารอยรั่วซึมทุกๆ ๕ ปี โดยมีวิธีการและกรรมวิธีให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีออกแบบไว้ หรือวิธีการอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ข้อ ๑๘ การด าเนินการตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ให้กระท าโดยวิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และผลค านวณ ผลการทดสอบและ
ตรวจสอบดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 ข้อ ๑๙ สายจ่ายก๊าซต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบท่ีความดัน ๒ เท่า ของความดัน
ใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ นาที โดยไม่รั่วซึม บวม หรือปริแตก และเมื่อประกอบติดต้ังเข้ากับตู้
จ่ายก๊าซแล้วต้องได้รับการตรวจสอบการรั่วซึมท่ีความดันใช้งานและทดสอบการรั่วซึมทุกปีโดย
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 ข้อ ๒๐ ข้อต่อป้องกันก๊าซรั่วเมื่อสายหลุด (Breakaway Coupling) ต้องได้รับการทดสอบ
เป็นประจ าทุกปีตามมาตรฐาน NFPA 52 หรือ Code of Practice for NGV Refueling Station 
AG 901 โดยวิศวกรทดสอบ และตรวจสอบท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 ข้อ ๒๑ การทดสอบและตรวจสอบ เครื่องสูบอัดก๊าซ ก่อนการใช้งานหรือได้รับความ
เสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือตามวาระระหว่างการใช้งานให้มีวิธีการและกรรมวิธีเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีผู้ผลิตก าหนดหรือวิธีการอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ข้อ ๒๒ การด าเนินการตามข้อ ๒๑ ให้อยู่ในความควบคุมของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 ข้อ ๒๓ ท่อส่งก๊าซเมื่อประกอบเสร็จแล้วก่อนใช้งานหรือท่อท่ีได้รับความเสียหายท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันไฮดรอลิกอย่างน้อย ๑.๕ เท่าของความดันใช้
งานและทดสอบการรั่วซึมท่ีความดันทดสอบอย่างน้อยเท่ากับความดันท่ีอุปกรณ์นิรภัยต้ังไว้และ
ต้องไม่มีการร่ัวซึม 

 ข้อ ๒๔ การทดสอบและตรวจสอบการั่วซึมของท่อส่งก๊าซตามวาระระหว่างการใช้งานตาม
ข้อ ๒๓ ให้กระท าทุกๆ ๕ ปี 

 ข้อ ๒๕ การด าเนินการตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ให้กระท าโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานและผลค านวณ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 ข้อ ๒๖ การทดสอบและปรับแต่งค่าความดันเกินพิกัดของอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซ
เกินพิกัดแบบระบาย ต้องทดสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 ข้อ ๒๗ อุปกรณ์นิรภัยทุกตัวยกเว้นฝาครอบประทุ (Burst Disc) ของอุปกรณ์ควบคุมความ
ดันก๊าซเกินพิกัด ต้องตรวจสอบและทดสอบอย่างน้อย ทุกๆ ๕ ปี 



 ข้อ ๒๘ วัสดุหลอมละลาย (Fusible Plug) หรือฝาครอบประทุของอุปกรณ์ควบคุมความ
ดันก๊าซเกินพิกัด ต้องตรวจพินิจว่าไม่มีส่วนช ารุดเสียหาย หรือบวมปูดอย่างน้อย ทุกๆ ๕ ปี 

 ข้อ ๒๙ การด าเนินการตาม ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ให้กระท าโดยวิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 
52 หรือ Code of Practice for NGV Refueling Station AG 901 

 ข้อ ๓๐ มาตรวัดความดันก๊าซต้องได้รับการทดสอบปรับเทียบทุกๆ ๓ ปี 

หมวด ๕ 

การควบคุมการด าเนินการ 
 

 ข้อ ๓๑ การทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศฉบับน้ีผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งให้
กรมธุรกิจพลังงานทราบก่อนด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ 
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