
 

 

 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง การก่าหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานข้ันต่่าของระบบไฟฟ้า 

ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
 

อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 37 ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ท่ีกรมธุรกิจพลังงานมีอ่านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การก่าหนดบริเวณอันตราย
และมาตรฐานข้ันต่่าของระบบไฟฟ้า ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

 ข้อ 3 ในประกาศน้ี 
(1) เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง บริภัณฑ์ส่าหรับประโยชน์ใช้สอยท่ัวไป โดยปกติสร้างข้ึน

เป็นมาตรฐานสากล โดยติดต้ังหรือประกอบเข้าเป็นหมวดเดียว เพื่อใช้งานในหน้าท่ีเดียวหรือหลาย
หน้าท่ี เช่น เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, เครื่องสูบน่้า 

(2) อุปกรณ์ หมายถึง หน่วยหน่ึงของระบบไฟฟ้าท่ีมุ่งหมายให้เป็นทางผ่านกระแสไฟฟ้า 
แต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

(3) บริภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีรวมท้ังวัสดุ เครื่องประกอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม 
เครื่องส่าเร็จและสิ่งอื่นท่ีคล้ายกัน ท่ีใช้เป็นส่วนหน่ึงหรือใช้ในการต่อเข้ากับการติดต้ังของไฟฟ้า 

(4) ทนการระเบิด หมายถึง ความสามารถในการทนต่อการระเบิดซึ่งเกิดข้ึนภายในกล่อง
หุ้มและป้องกันมิให้ประกายไฟหรือการระเบิดของไอก๊าซภายในกล่องหุ้มเป็นเหตุให้ไอก๊าซ
ภายนอกกล่องหุ้มติดไฟ หรือระเบิดได้ และอุณหภูมิจะต้องไม่สูงจนเป็นเหตุให้ไอก๊าซภายนอก
กล่องหุ้มติดไฟหรือระเบิด 

(5) เครื่องประกอบ หมายถึง ส่วนประกอบเช่นแป้นเกลียวหรือส่วนอื่นๆ ของระบบการ
เดินสายท่ีใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลักทางกลมากกว่าทางไฟฟ้า 



(6) การเดินสายภายใน หมายถึง การเดินสายท้ังภายในและภายนอกอาคาร ซึ่ง
ประกอบด้วยสายวงจรไฟฟ้าก่าลัง แสงสว่าง ควบคุมและสัญญาณ รวมท้ังอุปกรณ์และเครื่อง
ประกอบการเดินสาย ท้ังแบบเดินสาย แบบติดต้ังถาวรและช่ัวคราว ซึ่งเป็นส่วนท่ีต่อจากจุดจ่าย
จากสายของการไฟฟ้า (ส่วนหลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า) หรือจุดจ่ายไฟของ
แหล่งก่าเนิดจะระบบท่ีมีตัวจ่ายแยกต่างหาก การเดินสายน้ีไม่รวมถึงการเดินสายภายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม มอเตอร์ เครื่องควบคุม ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน 

(7) ข้อต่อปิดผนึก หมายความว่า เครื่องประกอบท่ีใช้ในการต่อท่อและสามารถป้องกันมิ
ให้ไอก๊าซไหลผ่านได้ 

(8) ข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายได้ หมายความว่า ข้อต่อปิดผนึกที่มีช่องให้ไอก๊าซหรือไอน่้า
ท่ีกลั่นตัวเป็นของเหลวระบายออกได้ 

(9) การปิดผนึก หมายความว่า สารท่ีใช้ส่าหรับปิดผนึกท่ีข้อต่อปิดผนึกเพื่อป้องกันมิให้
ไอก๊าซไหลผ่านได้ 

(10) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า หมายความว่า ระบบอิสระซึ่งประกอบด้วยเสาล่อ
ฟ้า, สายตัวน่า, หลักสายดิน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการต่อหรือการจับยึด 

ข้อ 4 ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ บริภัณฑ์ และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ตามประกาศน้ี ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์บริภัณฑ์ และระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า ท่ีอยู่ในบริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

หมวด 2 
การจ่าแนกบริเวณอันตราย ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

 

ข้อ 5 บริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแบ่งเป็น 3 โซน ดังน้ี 
(1) บริเวณอันตราย โซน 0 ได้แก่บริเวณดังต่อไปน้ี 

(ก) สถานท่ีซึ่งมีก๊าซอย่างต่อเน่ืองและมีความเข้มข้นพอท่ีจะเกิดการระเบิดได้ 
(ข) สถานท่ีซึ่งมีก๊าซตลอดเวลาและมีความเข้มข้นพอท่ีจะเกิดการระเบิดได้ 

(2) บริเวณอันตราย โญ 1 ได้แก่บริเวณดังต่อไปน้ี 
(ก) สถานท่ีซึ่งในภาวการณ์ท่างานปกติ อาจมีก๊าซท่ีมีความเข้มข้นพอท่ีจะเกิดระเบิดได้ 
(ข) สถานท่ีซึ่งอาจมีก๊าซหรือไอท่ีมีความเข้มข้นพอท่ีจะเกิดระเบิดได้อยู่บ่อยๆ 

เน่ืองจากการซ่อมแซม บ่ารุงรักษา หรือรั่ว 
(ค) สถานท่ีซึ่งเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย หรือท่างานผิดพลาด อาจท่าให้เกิดก๊าซที่

มีความเข้มข้นพอท่ีจะระเบิดได้ และในขณะเดียวกันอาจท่าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวเป็น
แหล่งก่าเนิดของการระเบิดได้ 



(ง) สถานท่ีซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายโซน 0 และอาจได้รับการถ่ายเทก๊าซที่มีความ
เข้มข้นพอท่ีจะเกิดระเบิดได้ ถ้ามี่การป้องกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเข้ามา และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศท่างานผิดพลาด 

(3) บริเวณอันตราย โซน 2 ได้แก่บริเวณดังต่อไปน้ี 
(ก) สถานท่ีซึ่งในภาวการณ์ท่างานปกติ เกือบจะไม่มีก๊าซที่มีความเข้มข้นพอท่ีจะเกิด

ระเบิดได้ และถ้ามีก๊าซดังกล่าวเกิดข้ึนก็จะมีช่วงเวลาสั้นๆ เท่าน้ัน 
(ข) สถานท่ีซึ่งก๊าซน้ี จะถูกเก็บไว้ในภาชนะหรือระบบปิดโดยอาจรั่วออกมาได้จากการ

ท่างานของอุปกรณ์ท่ีผิดปกติในขณะท่ีมีการหยิบยก ผลิต หรือใช้งานก๊าซ 
(ค) สถานท่ีซึ่งมีการป้องกันการระเบิด เน่ืองจากก๊าซที่มีความเข้มข้นเพียงพอ โดยใช้

ระบบระบายอากาศ ท่ีท่างานโดยเครื่องจักรกลและอาจเกิดอันตรายได้หากระบบระบายอากาศ
ขัดข้อง หรือท่างานผิดปกติ 

(ง) สถานท่ีซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายโซน 1 และอาจได้รับการถ่ายเทก๊าซที่มีความ
เข้มข้นพอท่ีจะจุดระเบิดได้ ถ้าไม่มีการป้องกันโดยการระบายอากาศ โดยดูดอากาศสะอาดเข้ามาและ
มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศท่างานผิดพลาด 

หมวดท่ี 3 
ระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

 

ข้อ 6 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องมีระยะห่างของบริเวณอันตรายดังตารางต่อไปน้ี 

ต่าแหน่ง ขอบเขตของระยะห่าง ประเภทของบริเวณอันตราย 

1. ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  

(ในท่ีโล่ง) 

ภายในระยะ 5.00 เมตร 

 ทุกทิศทางรอบบริเวณถัง
เก็บและจ่ายก๊าซ 

โซน 0 

2. ปลายท่อของกลอุปกรณ์
นิรภัยแบบระบาย 

ก. ภายในเส้นทางท่ีก๊าซผ่าน โซน 0 

หมายเหตุ ห้ามติดต้ังอุปกรณ์
ไฟฟ้าแบบประจ่าท่ี 

 ข. ภายในระยะ 1.50 เมตร 
ทุกทิศทางจากจุดท่ีระบาย 

โซน 0 

 ค. ภายในระยะ 1.50 เมตร 
ข้ึนไปถึง 4.00 เมตร ใน
แนวต้ังเหนือระดับ 

โซน 1 



3. เครื่องสูบอัดก๊าซ ถังเก็บ
และจ่ายก๊าซ (ในอาคาร) 

ก. ภายในห้องท่ีมีเครื่อง
ดังกล่าว 

โซน 0 

 ข. ภายในระยะ 5.00 เมตร 
ภายนอกห้องท่ีมีเครื่อง
ดังกล่าวหรือหลังคาท่ีไม่กัน
ไอก๊าซหรือภายในระยะ 
5.00 เมตร ของช่องเปิด
ภายนอกใดๆ 

โซน 1 

4. ตู้จ่ายก๊าซ ก. ภายในตู้จ่ายก๊าซท้ังหมด โซน 0 

 ข. ภายในรัศมี 1.20 เมตร 
รอบตู้จ่ายก๊าซในแนวราบ
และในระยะ 4.00 เมตร 
ในแนวต้ัง 

โซน 0 

 ค. ภายในระยะ 1.20 เมตร 
ถึง 6.00 เมตร ในแนวราบ
ของตู้จ่ายก๊าซ 

โซน 1 

5. ระบบท่อ ก. ภายในระยะ 1.50 เมตร 
ทุกทิศทาง 

โซน 0 

6. จุดจ่ายก๊าซและจุดรับก๊าซ ก. ภายในระยะ 1.50 เมตร 
ทุกทิศทางจากจุดท่ีมีการ
จ่ายก๊าซและรับก๊าซ 

โซน 0 

 ข. ต้ังแต่ระยะ 1.50 เมตร ข้ึน
ไปถึงระยะ 5.00 เมตร ทุก
ทิศทางจากจุดท่ีมีการจ่าย
ก๊าซหรือรับก๊าซ 

โซน 1 

ข้อ 7 ภายในบริเวณอันตรายโซน 0 และโซนท่ี 1 ถ้าหากมีผนังกันก๊าซ ซึ่งตามปกติสามารถ
เก็บก๊าซไม่ให้ผ่านไปได้ ใด้ถือว่าบริเวณอันตรายไม่รวมไปถึงบริเวณอีกด้านหน่ึงของผนังน้ัน 

 

 

 



หมวด 4 
ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ บริภัณฑ์ ท่ีใช้ในบริเวณอันตราย 

ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
 

ข้อ 8 (1) ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในบริเวณอันตรายโซน 
0, โซน 1, และโซน 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันเป็นท่ียอมรับ เช่น NFPA หมายเลข 70 
NEC, IEC, หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 (2) อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีจะน่ามาใช้ในบริเวณอันตรายโซน 0, โซน 
1, และโซน 2 จะต้องได้รับการรับรองจากส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศ ท่ีกรมธุรกิจ
พลังงานเช่ือถือ เช่น สถาบัน UL แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสถาบัน BASEEFA แห่งประเทศ
อังกฤษ หรือสถาบัน PTB แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น 

หมวด 5 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเดินสายไฟฟ้า 

และการติดต้ังเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ในบริเวณอันตราย 
ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

 

ข้อ 9 สายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย โซน 0 ต้องเป็นไปดังน้ี 
(1) การเดินสายในบริเวณอันตรายโซน 0 ท่าได้ 2 แบบ คือ การเดินสายด้วยระบบท่อ

ร้อยสาย และระยยสายเคเบิลท่ีใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ 
(2) การเดินสายด้วยระบบท่อ ต้องเป็นท่อโลหะอย่างหนา หรืออย่างหนาปานกลางชนิด

ต่อด้วยเกลียว สายไฟฟ้าท่ีวางไว้ใต้ดินต้องใช้สายท่ีใช้ส่าหรับใต้ดินโดยเฉพาะ 
(3) ท่อโลหะท่ีร้อยสายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้ตาม

มาตรฐาน ANSI  หรือ UL แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 
(4) สายเคเบิลท่ีใช้ในบริเวณอันตราย ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ

มาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 
(5) กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ท่ออ่อน และข้อต่อต้องเป็นชนิดท่ีมีเกลี่ยวใน 

ส่าหรับต่อเข้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้า หรือเครื่องประกอบสายเคเบิลและต้องเป็นชนิดทนการระเบิด 
ข้อต่อท่ีเป็นเกลียว ต้องกินเกลียวกันอย่างน้อย 5 เกลียว 
(6) การปิดผนึกและการระบายต้องเป็นดังน้ี 

(ก) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีต่อกับกล่องหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่นท่ีอาจมีประกาย
ไฟหรือมีอุณหภูมิสูงต้องติดต้ังข้อต่อ ปิดผนึกในต่าแหน่งใกล้กับกล่องหุ้มมากที่สุด ท่ีจะท่าได้และ
ต้องห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน 0.46 เมตร 



ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดระบุไม่เกิน 40 มิลลิเมตร ต่อกับกล่องหุ้มชนิดทนการ
ระเบิด ตามวรรคหน่ึง ไม่จ่าเป็นต้องติดต้ังข้อต่อผนึก หากหน้าสัมผัสท่ีตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ภายใน
กล่องท่ีติดผนึกหรือจุ่มอยู่ในน่้ามัน 

(ข) ท่อร้อยสายไฟท่ีต่อกับกลุ่องหุ้ม ซึ่งภายในบรรจุข้ัวต่อสายเท่าน้ัน หากท่อ
ดังกล่าวมีขนาดระบุต้ังแต่ 50 มิลลิเมตรข้ึนไป ต้องติดต้ังข้อต่อปิดผนึกห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน 
0.46 เมตร 

(ค) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีวางจากบริเวณอันตรายโซน 0 ไปยังบริเวณไม่อันตราย ต้อง
ติดต้ังข้อต่อปิดผนึกไว้ท่ีต่าแหน่งสุดเขตของบริเวณอันตราย โซน 0 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีวางผ่านบริเวณอันตราย โซน 0 และไม่มีรอยต่อใดๆ ในบริเวณ
อันตรายดังกล่าว รวมถึงในระยะ 0.30 เมตร จากเขตอันตรายออกไปท้ังสองข้าง ไม่ต้องติดต้ังข้อ
ต่อปิดผนึกก็ได้ ถ้าปลายท้ังสองข้างท่อดังกล่าวอยู่ในบริเวณไม่อันตราย 

(ง) การปิดผนึกสายเคเบิล ถ้าสายเคเบิลเป็นชนิดท่ีไอก๊าซไม่สามารถไหลผ่าน
ระหว่างแกนของเคเบิล การปิดสายเคเบิลต้องเป็นไปท่านองเดียวกับ (ก) ถ้าเป็นสายเคเบิลชนิด
เปลือกนอกเป็นเน้ือเดียวต่อเน่ือง และไอก๊าซไม่สามารถไหลผ่านเปลือกนอกได้ ถ้าไอก๊าซไหลผ่าน
ระหว่างแกนของเคเบิลได้ ต้องปิดผนึกสายเคเบิลโดยปลอกเปลือกนอกและสิ่ งห่อหุ้มอื่นๆ ออก 
เพื่อให้สารปิดผนึกหุ้มรอบฉนวนของแต่ละตัวน่าและเปลือกนอกออกด้วย 

(จ) เครื่องควบคุมมอเตอร์และเครื่องก่าเนิดไฟฟ้า ท่ีติดต้ังในบริเวณซึ่งอาจท่าให้ไอ
ก๊าซกลั่นตัวสะสมอยู่ภายในกล่องหุ้มของเครื่องควบคุมมอเตอร์และเครื่องก่าเนิดไฟฟ้า หรือท่ีจุด
ใดๆ ในระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องติดต้ังข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายได้ หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถ
ระบายของเหลวออกได้ 

(ฉ) เครื่องสูบก๊าซ เครื่องวัดการไหลหรือแรงอัด ท่ีใช้ไฟฟ้าและมีลักษณะเป็นแผน
ไดอะแฟรมหรือข้อต่อปิดผนึก กั้นไม่ให้ไอก๊าซไหลเข้าสู่ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าต้อมีการปิดผนึก
อย่างน้อยสองช้ัน และต้องมีอุปกรณ์ระบายของเหลวติดต้ังอยู่ระหว่างจุดผนึกท้ังสองช้ันดังกล่าว
โดยให้สามารถสังเกตเห็นการร่ัวได้จากอุปกรณ์ระบายของเหลว 

(7) การปิดผนึกต้องเป็นดังน้ี 
(ก) ข้อต่อปิดผนึก ต้องติดต้ังอยู่บริเวณที่เข้าถึงได้โดยสะดวก 
(ข) สารปิดผนึก ต้องป้องกันการรั่วไหลของไอก๊าซท่ีข้อต่อปิดผนึกได้ ต้องทนต่อ

สภาวะแวดล้อมได้ และมีจุดหลอมเหลวไม่ต่่ากว่า 93 องศาเซลเซียส  
(ค) การใส่สารปิดผนึกลงในข้อต่อปิดผนึกต้องไม่น้อยกว่าขนาดระบุของท่อร้อย

สายไฟฟ้าและไม่ว่ากรณีใดๆ สารปิดผนึกต้องหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร 
(ง) ห้ามต่อสายภายในข้อต่อปิดผนึกและห้ามใช้สารปิดผนึกหุ้มข้ัวต่อสายหรือข้ัวต่อ

แยกสาย 
(8) สายเมนเส้นเฟสทุกเส้นท่ีต่อเข้าไปในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องป้องกัน

ด้วยเครื่องล่อฟ้า (Surge arrester) ท่ีเหมาะสม การติดต้ังและการต่อลงดินของเครื่องล่อฟ้าให้



เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ เครื่องล่อฟ้าถ้าติดต้ังอยู่ในบริเวณอันตราย โซน 0 ต้องอยู่ภายใน
กล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดหรือกล่องหุ้มชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์และควบคุมแรงอัดภายใน (Purge 
and Pressurized) 

(9) ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องต่อลงดิน รายละเอียดและวิธีการ
ต่อลงดินให้เป็นไปตามท่ีก่าหนดไว้ในมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบ 

(10) ข้อก่าหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า และวิธีการเดินสายไฟฟ้าท่ัวไป ซึ่งไม่ได้ระบุไว้
ในข้อก่าหนดน้ี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

ข้อ 10 สายไฟฟ้าในบริเวณอันตรายโซน 1 ต้องเป็นดังน้ี 
(1) ให้ใช้วิธีเดินสายไฟฟ้า 

(ก) เป็นไปตามข้อ 9 (1) 
(ข) เดินสายในรางเดินสายไฟฟ้าชนิดห่อหุ้มมิดชิด มีประเก็น (en-closed gasketed 

busway or wireway) หรือ 
(ค) การเดินสายโดยวิธีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก (ก) และ (ข) ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากกรมธุรกิจพลังงาน 
(2) กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ข้อต่อท่อ ท่ออ่อนและเครื่องประกอบปลายสาย

เคเบิล ไม่จ่าเป็นต้องใช้ชนิดทนการระเบิด (ท่ออ่อนยอมให้ชนิดกันของเหลวได้) เว้นแต่เครื่อง
ประกอบดังกล่าวติดต้ังอยู่ระหว่างกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดกับข้อต่อปิดผนึก ข้อต่อท่ีเป็นเกลียว
จะต้องกินเกลียวกันอย่างน้อย 5 เกลียว 

(3) การปิดผนึกและการระบาย ต้องเป็นดังน้ี 
(ก) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีต่อเข้ากับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ต้องท่าการปิดผนึก

ตามท่ีก่าหนดไว้ในข้อ 9 (6) (ก) และ (ข) ท่อและเครื่องประกอบการเดินท่อท่ีอยู่ระหว่างข้อต่อปิด
ผนึกกับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดต้องเป็นไปตาม (2) 

(ข) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีวางจากบริเวณอันตราย โซ 1 ไปยังบริเวณไม่อันตรายต้องมี
การปิดผนึก ท่านองเดียวกับข้อ 9 (6) (คค) 

(ค) สายเคเบิลท่ีผ่านเข้าไปในกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ต้องปิดผนึกสายเคเบิลใน
ต่าแหน่งท่ีผ่านเข้าไปในกล่องหุ้ม ข้อต่อปิดผนึกต้องเป็นไปตามท่ีก่าหนดไว้ใน (ก) สายเคเบิลหลาย
แกนต้องมีการปิดผนึกตามข้อ 9 (6) (ง) 

(ง) สายเคเบิลท่ีเปลือกนอกเป็นเน้ือเดียวต่อเน่ืองและไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่าน
เปลือกนอกได้ ถ้าอากาศสามารถไหลผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้ในอัตราไม่เกิน 199 
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อช่ัวโมง ท่ีแรงอัด 1,493 ปาสคาล ไม่จ่าเป็นต้องมีการปิดผนึก เว้นแต่สาย
เคเบิลท่ีก่าหนดไว้ (ค) 



(จ) สายเคเบิลท่ีเปลือกนอกเป็นเน้ือเดียวต่อเน่ือง และไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่าน
เปลือกนอกได้ ถ้าไอก๊าซสามารถไหลผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้ ต้องมีการปิดผนึกใน
ต่าแหน่งสุดเขตอันตราย โซน 1 เพื่อป้องกันไม่ให้ไอก๊าซไหลผ่านสายเคเบิลเข้าไปในบริเวณไม่อันตราย 

สายเคเบิลท่ีเปลือกนอกเป็นเน้ือเดียวต่อเน่ือง และไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่านเปลือก
นอกได้หากไม่มีรอยต่อหรือรายแตก ให้วางผ่านบริเวณอันตรายโซน 1 ได้โดยไม่มีการปิดผนึก 

(ฉ) สายเคเบิลท่ีเปลือกนอกไม่สามารถป้องกันไอก๊าซซึมผ่านเปลือกนอกต้องมีการ
ปิดผนึกในต่าแหน่งสุดเขตบริเวณอันตราย โซน 1 เพื่อป้องกันไอก๊าซไม่ให้ไหลผ่านสายเคเบิลเข้า
ไปในบริเวณไม่อันตราย 

(ช) การปิดผนึกและการระบายของเครื่องควบคุมมอเตอร์ และเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าให้
เป็นไปตามข้อ 9 (6) (จ) 

(ซ) การปิดผนึกและการระบายของเครื่องสูบก๊าซ เครื่องวัดการไหล หรือแรงอัดให้
เป็นไปตามข้อ 9 (6) (ฉ) 

(4) การปิดผนึก ให้เป็นไปตามข้อ 9 (7) 
(5) เครื่องล่อฟ้า ให้เป็นไปตามข้อ 9 (8) 
(6) การต่อลงดิน ให้เป็นไปตามข้อ 9 (9) 
(7) ข้อก่าหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า และวิธีเดินสายไฟฟ้าท่ัวไปให้เป็นไปตามข้อ 9 (10) 

ข้อ 11 สายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย โซน 2 ต้องเป็นดังน้ี 
(1) วิธีเดินสาย สายไฟฟ้าชนิดประจ่าท่ีต้องร้อยอยู่ภายในท่อส่าหรับร้อยสายไฟฟ้า หรือ

วางไว้ในรางเดินสาย หรือสายเคเบิลพร้อมเครื่องประกอบเข้าปลายสายเคเบิลโดยไม่ต้องร้อยอยู่
ภายในท่อก็ได้ 

สายเคเบิลต้องเป็นไปตามท่ีก่าหนดไว้ในข้อ 9 (3) วรรคสาม 
(2) กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อและข้อต่อท่อไม่จ่าเป็นต้องมีเกลียว แต่ต้องมีเครื่อง

ประกอบท่ีจับยึดแข็งแรง และปิดมิดชิด 
(3) การต่อลงดิน ให้เป็นไปตามข้อ 9 (9) 
(4) ข้อก่าหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้าและวิธีการเดินสายไฟฟ้าท่ัวไปให้เป็นไปตามข้อ 9 (10) 

ข้อ 12 สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า 

(1) หลังคาคลุมตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติ 
(2) บริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
(3) อาคารบริการ 

 
 
 



ข้อ 13 การออกแบบและการติดต้ังระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล เช่น NFPA 78 หรือมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2547 

           วิโรจน์ คลังบุญครอง 
         อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
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