
  หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  การกําหนดประเภทของบริเวณอันตราย  และระยะหางของบริเวณอันตราย 
ของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซแตละประเภทที่จะตองใชระบบไฟฟา 

เครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณไฟฟา  ใหไดมาตรฐานขั้นต่ํา 
 

 

อาศัยความในขอ  ๙๑  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และความในมาตรา  ๘๓  (๑)  แหง
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ  เรื่อง  การกําหนดประเภทของบริเวณอันตราย  และ
ระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซแตละประเภทที่จะตองใชระบบ
ไฟฟา  เครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณไฟฟา  ใหไดมาตรฐานขั้นต่ํา  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ. ศ.  ๒๕๒๙ 

ขอ ๒ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การกําหนดประเภทของบริเวณ
อันตรายและระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซแตละประเภทที่
จะตองใชระบบไฟฟา  เครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณไฟฟา  ใหไดมาตรฐานขั้นต่ํา” 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมวด  ๑ 
ประเภทของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซ และสถานที่เก็บกาซ 

 
 

ขอ ๔ บริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซแบงออกเปน  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) บริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  ไดแก  บริเวณที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) บริเวณที่มีกาซในปริมาณเขมขนพอท่ีจะจุดใหติดไฟไดในสภาพการทํางานหรือใช

งานปกติ  เชน  บริเวณตูจายกาซ  อาคารที่ใชบรรจุกาซ  ลานบรรจกุาซ 



  หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (ข) บริเวณที่อาจมีกาซในปริมาณเขมขนพอที่จะจุดใหติดไฟได  เนื่องจากอุปกรณชํารุด  
หรือทํางานผิดพลาด  เชน  บริเวณที่ต้ังอุปกรณชนิดที่มีอุปกรณระบายกาซของถังเก็บและจายกาซ  
รวมทั้งระบบทอกาซ 

 (ค) บริเวณภายในภาชนะที่ใชบรรจุกาซ  ท่ีมีไอของกาซ 
(๒) บริเวณอันตรายประเภทที่  ๒  ไดแก  บริเวณที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) บริเวณที่มีการเคลื่อนยาย  การปฏิบัติการ  หรือการใชกาซ  ซึ่งกาซอาจจะรั่วออกมาได  

เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ  หรืออุปกรณทํางานผิดปกติ  และอาจทําใหอุปกรณของภาชนะบรรจุกาซ  หรือ
ระบบทอชํารุด 

 (ข) บริเวณที่อาจมีกาซสะสมและมีการปองกันไมใหกาซมีปริมาณเขมขนพอท่ีจะจุดให
ติดไฟไดโดยใชอุปกรณระบายอากาศทางกล 

 (ค) บริเวณที่ตอเนื่องกับบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  และอาจมีกาซในปริมาณเขมขน
พอท่ีจะจุดใหติดไฟได 

(๓) บริเวณอันตรายประเภทที่  ๓  ไดแก  บริเวณที่อยูเหนือระดับบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  
หรือประเภทที่  ๒ 

 

หมวด  ๒ 
ระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ 

 
 

ขอ ๕ สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ  ตองมีระยะหางของบริเวณอันตรายดังตาราง
ตอไปนี้ 

 

ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง 
ประเภทของ

บริเวณอันตราย 
ก.  ๑    ภายในระยะ  ๕.๐๐  เมตร  ทุกทิศทางจากขอตอ 

นอกจากขอตออื่นที่ไดระบุไวในตารางนี้ 
ประเภทที่  ๒ ก. ถังเก็บและจายกาซ 

 
ก.  ๒  ภายในระยะ ๔.๐๐  เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ  ก.  ๑ ประเภทที่  ๓ 

ข. ชองเปดระบายกาซ 
ท่ีมีเครื่องวัด 

ข.  ๑  ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทาง 
จากชองเปดระบายกาซ 

ประเภทที่  ๑ 
 



  หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง 
ประเภทของ

บริเวณอันตราย 
ข.  ๒  ต้ังแตระยะ  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป  ถึง  ๕.๐๐  เมตร   
      ทุกทิศทางจากชองเปดระบายกาซ 

ประเภทที่  ๒ 
 

 

ข.  ๓  ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร   ในแนวตั้ง 
เหนือระดับ  ข. ๒ 

ประเภทที่  ๓ 
 

ค.  ๑   ภายในเสนทางที่กาซผาน 
 

ประเภทที่  ๑ 
หมายเหตุ 

หามติดตั้ง 
อุปกรณไฟฟา 
แบบประจําท่ี 

ค.  ๒   ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตร   ทุกทิศทางจากจุดที่ระบาย    ประเภทที่  ๑ 
ค.  ๓   ต้ังแตระยะ  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป   ถึง   ๕.๐๐  เมตร    
           ทุกทิศทางจากจุดที่ระบาย 

ประเภทที่  ๒ 

ค. ปลายทอของ 
กลอุปกรณ 
นิรภัยแบบระบาย 

ค.  ๔  ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  ค. ๓ ประเภทที่  ๓ 
ง. เครื่องสูบกาซ 
เครื่องอัดไอกาซ 
เครื่องผสมอากาศ 
กับกาซและเครื่อง 
ทําไอกาซ  ซึง่ติดตั้ง 

  

ง.  ๑  ภายในหองที่มีเครื่องดังกลาว  และภายในหองที่ 
     ติดกันที่ไมมีผนังกันกาซปดกั้น 

ประเภทที่  ๑ 

ง.  ๒  ภายในระยะ  ๕.๐๐  เมตร  ดานนอกหองที่มี 
เครื่องดังกลาว  ซึ่งมีผนังหรือหลังคาที่ไมกันไอกาซ  
หรือภายในระยะ ๕.๐๐  เมตร   ของชองเปดภายนอกใด  ๆ 

ประเภทที่  ๒ 
 

- กรณีภายใน
อาคารที่ไมมี 
การระบาย 
อากาศ 

 
 ง.  ๓   ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร   ในแนวตั้งเหนือระดับ  ง. ๒ ประเภทที่  ๓ 



  หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง 
ประเภทของ

บริเวณอันตราย 
-   กรณีภายในอาคาร 
ท่ีมีการระบาย 
อากาศไมนอยกวา 
๖ เทาของปริมาตร 
หองตอชั่วโมง  

ง.  ๔   ภายในหองที่มีเครื่องดังกลาวและภายในหองที่ 
ติดกันที่ไมมีผนังกันกาซปดกั้น   

 

ประเภทที่  ๒ 
 

ง.  ๕   ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทาง 
จากเครื่องดังกลาวและภายในปริมาตรทรงกระบอก 
ท่ีอยูใตทรงกลมดังกลาว  ถึงระดับพ้ืน   (ถามี) 

ประเภทที่  ๒ 
 

-  กรณีภายนอก 
อาคารในที่โลง 
ในระดับพ้ืนหรือ 
เหนือระดับพ้ืน 
หรือภายในอาคาร 
ท่ีไมมีผนังและอยู 
ในที่โลงในระดับพ้ืน 
หรือเหนือระดับพ้ืน 

ง.  ๖   ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร   ในแนวตั้งเหนือระดับ  ง. ๕ ประเภทที่  ๓ 
 

จ.  ๑   ภายในตูจายกาซทั้งหมด ประเภทที่  ๑ 
จ.  ๒   ภายในระยะ  ๐.๔๖  เมตร  ในแนวราบโดยรอบ 
ดานนอกของตูจายกาซและในแนวตั้งจากระดับฐาน 
ตูจายกาซ ถึงระดับ  ๑.๒๐  เมตร   เหนือฐานตูจายกาซ 

ประเภทที่  ๑ 
 

จ.  ๓   ภายในระยะ  ๖.๐๐  เมตร  ในแนวราบโดยรอบ 
ดานนอกของตูจายกาซและในแนวตั้งจากระดับพ้ืนถึง 
ระดับ  ๐.๔๖  เมตร   เหนือระดับพ้ืน 

ประเภทที่  ๒ 
 

จ.  ตูจายกาซของ 
สถานีบริการกาซ 

จ.  ๔   ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ   
จ. ๑   จ. ๒   และ   จ. ๓ 

ประเภทที่  ๓ 



  หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง 
ประเภทของ

บริเวณอันตราย 
ฉ. รองหรือบอท่ีมีหรือ  

อยูใตลิ้นกาซ   
เครื่องสูบกาซ   
เครื่องอัดไอกาซ   
อุปกรณปรับความดัน  
หรืออุปกรณอื่น   
ซึ่งทําหนาที่คลายกัน  
รวมทั้งที่อยูในบริเวณ  
จ. ๒   และ จ. ๓ 

  

ฉ.  ๑    ภายในรองหรือบอ ประเภทที่  ๑ 
ฉ.  ๒  ภายในหองและหองที่ติดกันที่ไมมีผนังกันกาซปดกั้น ประเภทที่  ๒ 
ฉ.  ๓   ภายในระยะ  ๕.๐๐  เมตร  ทุกทิศทางจากรอง 
หรือบอท่ีอยูนอกอาคาร 

ประเภทที่  ๒ 

ฉ.  ๔   ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  
ฉ. ๑  และ  ฉ. ๓ 

  ประเภทที่  ๓ 

ฉ.  ๕  ภายในรองหรือบอ 
 
 
 
 
 

ประเภทที่  ๒ 
 

ฉ.  ๖    ภายในหองและหองที่ติดกันที่ไมมีผนังกันกาซปดกั้น ประเภทที่  ๒ 
ฉ.  ๗   ภายในระยะ  ๕.๐๐  เมตร   ทุกทิศทางจากรอง 

หรือบอท่ีอยูนอกอาคาร 
ประเภทที่  ๒ 

 

-  กรณีไมมีอุปกรณ 
ระบายอากาศทางกล 

 
 
 
  
-  กรณีมีอุปกรณ 
ระบายอากาศทาง 
กลที่สามารถระบาย  
อากาศไดไมนอยกวา 
๖  เทา  ของปริมาตร 
รองหรือบอตอชั่วโมง 

ฉ.  ๘   ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร    ในแนวตั้งเหนือระดับ  
ฉ. ๕   และ  ฉ. ๗ 

  ประเภทที่  ๓ 

ช.  ระบบทอและขอตอ 
ท่ีมีการระบายกาซ 

ช.  ๑   ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดที่มี 
การระบายกาซ 

ประเภทที่  ๑ 



  หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง 
ประเภทของ

บริเวณอันตราย 
 ช.  ๒  ต้ังแตระยะ  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป   จากจุดที่มีการ 

ระบายกาซ  (เหมือนกับขอ  ง.) 
เหมือนกับขอ 

ง. 
ซ.  จุดที่มีการบรรจุกาซ   

ซ.  ๑  ภายในระยะ  ๑.๕๐   เมตร  ทุกทิศทางจากจุดที่มี 
การตอหรือถอดหัวทอจายกาซเปนประจําเพื่อการ 
บรรจุกาซ 

 

ประเภทที่  ๑ 

ซ.  ๒ ต้ังแตระยะ  ๑.๕๐  เมตร  ออกไปทั่วท้ังหอง  ประเภทที่  ๒ 
ซ.  ๓  ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดที่มี 

การตอหรือถอดหัวทอจายกาซเปนประจําเพื่อการ 
บรรจุกาซ 

ประเภทที่  ๑ 

ซ.  ๔  ต้ังแตระยะ  ๑.๕๐  เมตร  ถึง  ๕.๐๐  เมตร   
ทุกทิศทางจากจุดที่มีการตอหรือถอดหัวทอจายกาซ 
เพ่ือการบรรจุกาซเปนประจํา   และภายในปริมาตร 
ทรงกระบอกที่อยูใตทรงกลมดังกลาวถึงระดับพ้ืน 
(ถามี) 

ประเภทที่  ๒ 
 

-  กรณีภายในหอง 
ท่ีมีการระบายอากาศ  
ไมนอยกวา  ๖  เทา 
ของปริมาตรหอง 
ตอชั่วโมง 

-  กรณีภายนอกอาคาร 
ในที่โลง หรือภายใน 
อาคารที่ไมมีผนัง 
และอยูในที่โลง  

ซ.  ๕   ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ  
ซ. ๔ 

  ประเภทที่  ๓ 

ฌ.  ๑   ภายในระยะ  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดที่มี 
การตอหรือถอดหัวทอจายกาซเปนประจํา  เพ่ือการ 
บรรจุกาซ 

ประเภทที่  ๑ 
 

ฌ.  ๒   ต้ังแตระยะ  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป  ถึง  ๕.๐๐  เมตร 
ทุกทิศทางจากจุดที่มีการตอหรือถอดหัวทอจายกาซ 
เปนประจําเพื่อการบรรจุกาซ  และภายในปริมาตร 
ทรงกระบอกที่อยูใตทรงกลมดังกลาวถึงระดับพ้ืน  (ถามี) 

ประเภทที่  ๒ 

ฌ.  หัวทอรับและจาย 
กาซที่ใชรับและ     
จายกาซใหแกยาน 
พาหนะขนสงกาซ 
 
 
 
 
 

ฌ.  ๓   ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร    ในแนวตั้งเหนือ 
ระดับ  ฌ.  ๒ 

ประเภทที่  ๓ 

ญ.  โรงเก็บกาซ ภายในหองที่เก็บกระปอง   หรือถังกาซหุงตม ประเภทที่  ๒ 



  หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตําแหนง ขอบเขตของระยะหาง 
ประเภทของ

บริเวณอันตราย 
ฎ.  สถานที่ใชกาซและ 

สถานที่จําหนาย 
อาหารที่ใชกาซจาก 
ถังกาซหุงตม   

ภายในหองที่เก็บถังกาซหุงตม ประเภทที่  ๒ 

ฏ.  ๑  ภายในหองที่เก็บกระปองกาซ  หรือถังกาซหุงตม 
ต้ังแตระดับพ้ืนถึงระดับ  ๑.๗๕  เมตร   เหนือระดับพ้ืน 

ประเภทที่  ๒ 
 

ฏ.  รานจําหนายกาซ 

ฏ.  ๒  ภายในระยะ  ๔.๐๐  เมตร  ในแนวตั้งเหนือระดับ 
ฏ. ๑ 

ประเภทที่  ๓ 
 

 
ขอ ๖ ภายในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  และประเภทที่  ๒  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕   

ถาหากมีผนังกันกาซ ซึ่งตามสภาพปกติสามารถกันกาซไมใหผานไปไดใหถือวาบริเวณอันตรายไมรวม
ไปถึงบริเวณอีกดานหนึ่งของผนังนั้น 

ขอ ๗ ภายในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๓  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  ถาหากมีพ้ืนหรือ
หลังคาที่ทําดวยวัสดุทนไฟ  ขวางกั้นมิใหประกายไฟฟาหรือวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงรวงหลนสูบริเวณ  
อันตรายประเภทที่  ๑  หรือประเภทที่  ๒  ใหถือวาบริเวณเหนือพ้ืน  หรือหลังคา  ท่ีทําดวยวัสดุทนไฟนั้น 
ไมเปนบริเวณอันตราย 

 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

วิโรจน  คลังบุญครอง 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 


