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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรฐาน การออกแบบ สราง ตรวจสอบและทดสอบ
การทําเครื่องหมายหรือขอความ ภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอัดกาซ
ระบบทอกาซ อุปกรณกาซ และสถานีควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ ขอ ๑๕ (๒) (๔) (๕) ขอ ๑๘ ขอ ๒๒ ขอ ๒๖ และขอ ๓๐
แหงประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใ ชกาซ
ธรรมชาติ ที่ ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานรั บ ผิ ด ชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ มาตรฐาน
การออกแบบ สรา ง ตรวจสอบและทดสอบ การทํ าเครื่ องหมายหรือข อความ ภาชนะบรรจุกา ซ
เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซและสถานีควบคุมอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงไดออก
ประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกวา “ประกาศกรมธุ รกิ จพลัง งาน เรื่อ ง หลัก เกณฑ มาตรฐาน
การออกแบบ สรา ง ตรวจสอบและทดสอบ การทํ าเครื่ องหมายหรือข อความ ภาชนะบรรจุกา ซ
เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซและสถานีควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“สถานีควบคุม” หมายความวา สถานที่ใชควบคุมกาซธรรมชาติที่อยูภายในเขตสถานที่ใช
กาซซึ่งประกอบดวยระบบทอหรืออุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนระบบไฟฟาและระบบความปลอดภัยที่
เกี่ยวของเพื่อใชในการนี้ และตองเปนบริเวณที่ทอกาซธรรมชาติจากภายนอกเขตสถานที่ใชกาซตอผาน
เขาเทานั้น
“เครื่องสูบอัดกาซ” (Compressor) หมายความวา อุปกรณที่ทําหนาที่เพิ่มความดันใหสูงขึ้น
ใหกับระบบ โดยมีความดันที่ทอทางออกสูงกวาความดันที่ทอทางเขา
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“ลิ้นประตูปดเปดกาซ” (Isolating Valve) หมายความวา ลิ้นประตูที่สามารถปดเปดกาซได
อยางรวดเร็วโดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา
“ลิ้นประตูปดกาซฉุกเฉิน” (Emergency Shut off Valve) หมายความวา ลิ้นประตูปดกาซ
ที่ผูปฏิบัติงานสามารถปดไดอยางรวดเร็วในภาวะฉุกเฉินโดยการหมุนเพียงเล็กนอยเทานั้น
“อุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด” (Pressure Relief Device) หมายความวา อุปกรณ
ที่ทําหนาที่ควบคุม ความดันภายในไมใหสูงเกินกวาที่อุปกรณนี้ตั้งไวโดยจะทําหนาที่ระบายกาซออก
กอนที่ถังเก็บและจายกาซหรือระบบทอตาง ๆ ที่ตองการควบคุมความดัน ไมใ หเกิดการเสียหายและ
กอใหเกิดอันตรายได
“การรับรองกอ นนํามาใชงาน” หมายความวา การรับรองดานความปลอดภัยของอุปกรณ
ตาง ๆ กอนนํามาใชงานกับกาซธรรมชาติ
“การทดสอบและตรวจสอบกอนการใชงาน” หมายความวา การทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซธรรมชาติและสถานีควบคุม ภายหลัง
ทําการติดตั้งแลวเสร็จกอนที่จะใชงานกับกาซธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยกอนการใชงาน
“การทดสอบและตรวจสอบเมื่อ ไดรับ ความเสียหาย” หมายความวา การทดสอบและ
ตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซธรรมชาติและสถานี
ควบคุม เมื่อไดรับความเสียหายจากสิ่งตาง ๆ เชน แรงจากภายนอก ความรอน สารเคมี หรืออื่น ๆ
ที่มากระทําแลวอาจกอใหเกิดอันตรายจึงตองมีการทดสอบและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน
ตอไป
“การทดสอบและตรวจสอบตามวาระระหวางใชงาน” หมายความวา การทดสอบและ
ตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ อุปกรณกาซธรรมชาติและสถานี
ควบคุม ตามกํ าหนดระยะเวลา ถึง แม วาสภาพการใช งานจะดูเป น ปกติแ ตต องมี การทดสอบและ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการออกแบบ เพื่อความปลอดภัยในการใชงานตอไป
คําอื่น ใดที่มิ ไดกํ าหนดความหมายไวใ นประกาศนี้ใ ห นําคํา นิยามในข อ ๔ ของประกาศ
กระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๒
คุณลักษณะ การออกแบบ สราง
ขอ ๔ การออกแบบ สราง ทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจายกาซ ณ โรงงานผลิต
ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 11439 หรือ ASME (Boiler and Pressure Vessel Code) หรือมาตรฐาน ISO 9809
หรือตามมาตรฐาน ISO 11120 หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๕ ถังเก็บและจายกาซที่หมดอายุการใชงาน ตามมาตรฐานการออกแบบตามขอ ๔
หามนํามาใชเก็บกาซธรรมชาติ
ขอ ๖ เครื่องสูบอัดกาซตองเปน ดังนี้
(๑) ตองมีแผนปายทําดวยโลหะแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน และถาวรอยูในตําแหนงที่อานไดงาย
โดยระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ชื่อบริษัทผูผลิต
(ข) รุนที่ออกแบบ
(ค) หมายเลขเครื่อง หรือ เดือน ป ที่ผลิต
(ง) อัตราความสามารถทํางาน ณ ความดันทางเขาที่ออกแบบไว
(จ) ความเร็วรอบในขณะทํางาน
(ฉ) กําลังขับเคลื่อนที่ตองการ (ในกรณีที่เปนเครื่องแยกตางหาก ไมมีมอเตอรติดตั้งมาดวย)
(ช) ความดันสูงสุดและความดันต่ําสุดที่สามารถทํางานได
(ซ) ความดันสูงสุดที่ทางออก
(ฌ) เครื่องหมายของระบบไฟฟาที่ตองการ
(๒) มอเตอรไฟฟาจะตองมีอุปกรณปองกันการระเบิดหุมปดกัน ประกายไฟอยางสมบูรณ
และไดรับการรับรองใหใชในบริเวณอันตรายได
ขอ ๗ สถานีควบคุมตองเปน ดังนี้
(๑) เปนสถานที่ใชในการควบคุมความดันและตรวจวัดปริมาณกาซธรรมชาติที่อยูภายในเขต
สถานที่ใชกาซเพื่อสามารถปรับความดันที่เหมาะสมในการใชงาน และวัดปริมาณกาซในการซื้อขายได
(๒) ประกอบดวยระบบทอและอุปกรณหลัก อยางนอยคือ อุปกรณปรับความดัน (Pressure
Regulator) และอุปกรณตรวจวัดปริมาณกาซ (Gas Meter )
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(๓) ประกอบดวยระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ที่มีระบบความปลอดภัย
และเปน ชนิ ดที่ป องกัน การระเบิ ดหุม ป ดกัน ประกายไฟอยางสมบู รณ และไดรับ การรั บรองใหใ ช
ในบริเวณอันตรายได
ขอ ๘ ทอ ลิ้น ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบของทอใหออกแบบ สราง ทดสอบ
และตรวจสอบ ณ โรงงานผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME / ANSI B 31.3 หรือ ASME / ANSI B 31.8
หรือ EN 1555 หรือ JIS หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๙ ลิ้น (Valve) ทั่วไป ตองมีการทําเครื่องหมายไวบนตัวลิ้นอยางถาวรหรือวิธีการอื่น
เพื่อใหทราบถึงการนําไปใชงานและสามารถตรวจสอบได
ขอ ๑๐ อุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME / ANSI B 31.3
หรือ ASME / ANSI B 31.8 หรือ JIS หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ และตองมีลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) แบบฝาครอบประทุ (Burst Disc) เปนอุปกรณปองกันความดันเกินพิกัด ใหประทุที่
ความดันไมเกิน รอยละ ๑๒๕ ของความดันที่ใชงานสูงสุดในกรณีที่ความดันสูงสุดเกินพิกัด แผนปดรู
ระบายจะระเบิดใหกาซระบายไหลผานรูดังกลาว
(๒) ลิ้นระบายกาซ (Relief Valve) เปนลิ้นประตูกาซที่ควบคุมความดันทํางานในระบบ
เชิงกล ระบายกาซออก ที่มีความดันสูงเกินพิกัด ไมเกินรอยละ ๑๑๐ ของความดันใชงานสูงสุดเมื่อมี
การระบายลดลงลิ้นจะปดโดยอัตโนมัติ
ขอ ๑๑ วัสดุที่นํามาใชเปนชิ้นสวนอุปกรณตองเปนไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบหรือมีลักษณะ ดังนี้
(๑) ชิ้น สวนอุปกรณทั้งหลายที่ใ ชสามารถใชกับกาซธรรมชาติและเหมาะสมที่จะรองรับ
น้ําหนัก ความดันและอุณหภูมิที่ออกแบบไว หากชิ้นสวนอุปกรณและเครื่องจักรกลจําเปนที่จะนํามา
ประกอบรวมกันเปนหนวยทํางานรวมในระบบชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ ดังกลาว จะตองมีคุณสมบัติและ
มีขีดความสามารถเหมาะสมในการทํางานที่เกี่ยวของเฉพาะดานไดอยางสมบูรณถูกตองดวย
(๒) ชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ ที่เปนโลหะที่นํามาใชในลิ้น (Valve) จะตองมีคุณสมบัติที่ใชกับ
กาซธรรมชาติได หากเปนโลหะอลูมิเนียมผสม (Aluminum Alloys) สามารถนํามาใชไดแตหาม
นํามาใชเปนทอสงกาซหรืออุปกรณของอ ขอตอ
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(๓) ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ ที่ ทํ า ด ว ยโลหะ ที่ มี จุ ด หลอมเหลวต่ํ า กว า ๔๓๐ องศาเซลเซี ย ส
หามนํามาใชเปนชิ้นสวนอุปกรณที่เมื่อชํารุดหรือบกพรองแลว ทําใหกาซรั่วไหลได
(๔) ชิ้นสวนอุปกรณที่เปน อโลหะสังเคราะหแ ละมีสวนที่สัมผัสกับกาซธรรมชาติอยูเสมอ
ตองไมมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริม าตร หรือน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด เมื่อทดสอบโดยตรวจวัด
หลังจากจุมจมในสาร Hexane หรือ Pentane ณ อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา
๗๒ ชั่วโมง ตองเปนไปตามตาราง ตามนี้
สวนที่เปลี่ยนแปลง
การบวมขยายตัวในเชิงปริมาตร
การหดตัวในเชิงปริมาตร
การสูญเสียน้ําหนัก

คาเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ยอมรับได
สวนที่เปนแผนบาง
สวนที่เปนกอนหรือชิ้นสวน
๒๕ %
๒๕ %
๑๐ %
๑%
๑๕ %
๑๐ %

ขอ ๑๒ มาตรวัดความดันกาซมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑) ตองเปนชนิดที่ทนความดันสูง และใชสําหรับกาซธรรมชาติโดยเฉพาะ หนาปทมตองมี
การแบงขีดคาความดันสามารถอานคาได ๑.๒ เทา ถึง ๒ เทา ของความดันกาซที่ใชงานปกติ
(๒) มาตรวัดความดันกาซที่ใชกับถังเก็บและจายกาซ หนาปทมตองมีการแบงขีดคาความดัน
สามารถอานคาได ๑.๒ เทา ถึง ๒ เทา ของความดันที่สามารถสูบอัดไดสูงสุด
หมวด ๓
การรับรองกอนนํามาใชงาน
ขอ ๑๓ ถังเก็บและจายกาซ เครื่องสูบอัดกาซ และอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด
ที่ผลิตหรือสรางขึ้นใหมจะตองมีผลทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยสถาบันที่เชื่อถือไดและไดรับความ
เห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ในกรณีนอกเหนือจากตามวรรคหนึ่ง โดยไมไดผลิตหรือสรางขึ้นใหมจะตองไดรับการรับรอง
จากกรมธุรกิจพลังงานกอนนํามาใชงานเปนครั้ง ๆ ไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๔
การทดสอบและตรวจสอบ
ขอ ๑๔ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซกอนการใชงาน หรือถังที่ไดรับความเสียหาย
ที่อาจกอใหเกิดอันตราย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ออกแบบไว
ขอ ๑๕ การทดสอบและตรวจสอบถั ง เก็ บ และจ า ยก า ซตามวาระระหว า งการใช ง าน
ใหเปน ไปตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดขึ้น อยูกับสภาพการใชงาน โดยถังทุกใบตองไดรับการตรวจ
พินิจดวยสายตาอยางนอยทุก ๆ ๓ ป โดยมีวิธีการและกรรมวิธีใหเปนไปตามมาตรฐานที่ออกแบบไว
หรือวิธีการอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๑๖ การดําเนินการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ตองกระทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่และ
ตอ งใหกระทําโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่ไดรับความเห็น ชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และ
ผลคํานวณ ผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาว ตองไดรบั ความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๑๗ การทดสอบและตรวจสอบ เครื่องสูบอัดกาซ สถานีควบคุม กอนการใชงาน หรือ
ไดรับความเสียหายที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรือตามวาระระหวางการใชงาน ใหมีวิธีการและกรรมวิธี
เปนไปตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดหรือวิธีการอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๑๘ การดําเนิน การตามขอ ๑๗ ตองกระทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่และใหอยูใ น
ความควบคุมของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๑๙ ทอ ก า ซเมื่ อ ประกอบเสร็ จแล ว ก อ นใช ง านหรื อ ท อ ที่ไ ด รั บ ความเสี ย หายที่ อ าจ
กอใหเกิดอันตรายตองไดรับการทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกอยางนอย ๑.๕ เทาของความดันใชงาน
สูงสุดหรือทดสอบดวยความดัน นิวแมติกอยางนอย ๑.๑ เทาของความดัน ใชงานสูงสุด เปน เวลา
ไมน อยกว า ๒ ชั่ วโมงและทดสอบและตรวจสอบการรั่ วซึ ม ที่ ความดั นทดสอบอยา งน อยเท ากั บ
ความดันใชงานสูงสุดและตองไมมีการรั่วซึม
ขอ ๒๐ การทดสอบและตรวจสอบการรั่ ว ซึม ของท อก า ซตามวาระระหว างการใชง าน
ใหกระทําทุก ๆ ๕ ป
ขอ ๒๑ อุปกรณนิรภัยทุกตัวยกเวนฝาครอบประทุ (Burst Disc) ของอุปกรณควบคุมความ
ดันกาซเกินพิกัด ตองตรวจสอบและทดสอบอยางนอย ทุก ๆ ๕ ป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๒ การดําเนิน การตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ตองกระทําตอหนาพนักงาน
เจาหนาที่และตอ งใหกระทําโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงานและผลคํานวณ ผลการทดสอบดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๒๓ ในการตออายุใบอนุญาตประจําป ตองทําการทดสอบและปรับ แตงคาความดัน
เกินพิกัดของอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัดแบบระบาย อยางนอยปละครั้ง
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
เจาหนาที่และตองใหกระทําโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๒๗ มาตรวัดความดันกาซตองไดรับการทดสอบปรับเทียบทุก ๆ ๓ ป
หมวด ๕
การควบคุมการดําเนินการ
ขอ ๒๘ การทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ผูขออนุญาตจะตองแจงให
กรมธุรกิจพลังงานทราบกอนดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ ไมนอยกวา ๗ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เมตตา บันเทิงสุข
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

