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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา
การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบ
และการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย
อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรอง
ใหผูตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“เครื่องใชไฟฟา” หมายความวา บริภัณฑสําหรับประโยชนใชสอยทั่วไป โดยปกติสรางขึ้น
เปนมาตรฐานสากล โดยติดตั้งหรือประกอบเขาเปนหมวดเดียว เพื่อใชงานในหนาที่เดียวหรือหลาย
หนาที่ เชน เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, เครื่องสูบน้ํา
“อุปกรณ” หมายความวา หนวยหนึ่งของระบบไฟฟาที่มุงหมายใหเปนทางผานกระแสไฟฟา
แตไมใชพลังงานไฟฟา
“บริภัณฑ” หมายความวา สิ่งที่รวมทั้งวัสดุ เครื่องประกอบ อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา ดวงโคม
เครื่องสําเร็จและสิ่งอื่นที่คลายกัน ที่ใชเปนสวนหนึ่งหรือใชในการตอเขากับการติดตั้งของไฟฟา
“ทนการระเบิด” หมายความวา ความสามารถในการทนตอการระเบิด ซึ่งเกิดขึ้น ภายใน
กลองหุมและปองกัน มิใหประกายไฟหรือการระเบิดของไอกาซภายในกลองหุมเปน เหตุใหไอกาซ
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ภายนอกกลอ งหุม ติด ไฟ หรือระเบิดได และอุณหภูมิจะต องไม สูงจนเปน เหตุใ หไอกาซภายนอก
กลองหุมติดไฟหรือระเบิด
“เครื่องประกอบ” หมายความวา สวนประกอบ เชน แปนเกลียวหรือสวนอื่น ๆ ของระบบ
การเดินสายที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงคหลักทางกลมากกวาทางไฟฟา
“การเดิน สาย” หมายความวา การเดิน สายทั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งประกอบดวย
สายวงจรไฟฟากําลัง แสงสวาง ควบคุมและสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณและเครื่องประกอบการเดินสาย
ทั้งแบบเดินสาย แบบติดตั้งถาวรและชั่วคราวซึ่งเปนสวนที่ตอจากจุดจายสายของการไฟฟา (สวนหลัง
เครื่องวัดหนวยไฟฟาของการไฟฟา) หรือจุดจายไฟของแหลงกําเนิดจากระบบที่มีตัวจาย แยกตางหาก
การเดินสายนี้ไมรวมถึงการเดินสายภายในเครื่องไฟฟา ดวงโคม มอเตอร เครื่องควบคุม ศูนยควบคุม
มอเตอร และบริภัณฑที่คลายกัน
“ขอตอปดผนึก” หมายความวาเครื่องประกอบที่ใ ชใ นการตอทอและสามารถปองกันมิใ ห
ไอกาซไหลผานได
“ขอตอปดผนึกชนิดระบายได” หมายความวา ขอตอปดผนึกที่มีชองใหไอกาซหรือไอน้ํา
กลั่นตัวเปนของเหลวระบายออกได
“การปดผนึก” หมายความวา สารที่ใชสําหรับปดผนึกที่ขอตอปดผนึกเพื่อปองกันมิใหไอกาซ
ไหลผานได
“ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา” หมายความวา ระบบอิสระซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา
สายตัวนํา หลักสายดิน และอุปกรณที่ใชในการตอหรือการจับยึด
“ผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาภายในสถานที่ใชกาซ” หมายความวา
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล
“ผูตรวจสอบระบบไฟฟา บุค คล” หมายความว า บุ คคลผู ที่ทํ าหนาที่ ตรวจสอบและออก
หนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
“ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล” หมายความวา นิติบุคคลที่ประกอบกิจการตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
คําอื่น ใดที่มิ ไดกํ าหนดความหมายไวใ นประกาศนี้ใ ห นําคํา นิยามในข อ ๔ ของประกาศ
กระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ ละมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใ ชกาซธรรมชาติ ที่กรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๔ ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ บริภัณฑ และระบบปองกัน อัน ตรายจาก
ฟาผาตามประกาศนี้ ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ บริภัณฑ และระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา ที่อยูในบริเวณอันตราย ของสถานที่ใชกาซ
หมวด ๒
การจําแนกบริเวณอันตราย ของสถานที่ใชกา ซ
ขอ ๕ บริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซแบงเปน ๓ โซน ดังนี้
(๑) บริเวณอันตราย โซน ๐ ไดแกบริเวณดังตอไปนี้
(ก) สถานที่ซึ่งมีกาซอยางตอเนื่องและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได
(ข) สถานที่ซึ่งมีกาซตลอดเวลาและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได
(๒) บริเวณอันตราย โซน ๑ ไดแกบริเวณดังตอไปนี้
(ก) สถานที่ซึ่งในภาวะ การทํางานปกติ อาจมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได
(ข) สถานที่ ซึ่ ง อาจมี ก า ซหรื อ ไอที่ มี ค วามเข ม ข น พอที่ จ ะเกิ ด ระเบิ ด ได อ ยู บ อ ย ๆ
เนื่องจากการซอมแซม บํารุงรักษา หรือรั่ว
(ค) สถานที่ซึ่งเมื่ออุปกรณเกิดความเสียหาย หรือทํางานผิดพลาดอาจทําใหเกิดกาซที่มี
ความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได และในขณะเดียวกันอาจทําใหอุปกรณไฟฟาขัดของ ซึ่งเปนสาเหตุให
อุปกรณไฟฟาดังกลาวเปนแหลงกําเนิดของการระเบิดได
(ง) สถานที่ซึ่งอยูใ กลบริเวณอัน ตรายโซน ๐ และอาจไดรับการถายเทกาซที่มีความ
เขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได ถาไมมีการปองกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเขามาและมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทํางานผิดพลาด
(๓) บริเวณอันตราย โซน ๒ ไดแกบริเวณดังตอไปนี้
(ก) สถานที่ซึ่งในภาวะ การทํางานปกติ เกือบจะไมมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิด
ระเบิดได และถามีกาซดังกลาวเกิดขึ้นก็จะมีชวงเวลาสั้น ๆ เทานั้น
(ข) สถานที่ซึ่งกาซนี้ จะถูกเก็บไวในภาชนะหรือระบบปดโดยอาจรั่วออกมาไดจากการ
ทํางานของอุปกรณที่ผิดปกติในขณะที่มีการหยิบยก ผลิต หรือใชงานกาซ
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(ค) สถานที่ซึ่งมีการปองกันการระเบิด เนื่องจากกาซ ที่มีความเขมขนเพียงพอ โดยใช
ระบบระบายอากาศ ที่ทํางานโดยเครื่องจักรกลและอาจเกิดอันตรายไดหากระบบระบายอากาศขัดของ
หรือทํางานผิดปกติ
(ง) สถานที่ซึ่งอยูใ กลกับบริเวณอัน ตรายโซน ๑ และอาจไดรับการถายเทกาซ ที่มี
ความเขมขนพอที่จะจุดระเบิดได ถาไมมีการปองกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเขามาและมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทํางานผิดพลาด
หมวด ๓
ระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซ
ขอ ๖ สถานที่ใชกาซตองมีระยะหางของบริเวณอันตรายดังตารางตอไปนี้
ตําแหนง
๑. ถังเก็บและจายกาซ
(ในที่โลง)

ขอบเขตของระยะหาง

ภายในระยะ ๗.๕๐ เมตร
ทุกทิศทางรอบบริเวณถังเก็บ
และจายกาซ
๒. ปลายท อ ของกลอุ ป กรณ ก. ภายในเสนทางที่กาซผาน
นิรภัยแบบระบาย

ประเภทของบริเวณ
อันตราย
โซน ๑

โซน ๐
หมายเหตุ หามติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาแบบ
ประจําที่
ข. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตรทุกทิศทาง
โซน ๑
จากจุ ด ที่ ร ะบาย (พื้ น ที่ อั น ตรายตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน ฯ)
โซน ๑
ค. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตรขึ้น ไปถึ ง
๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ
โซน ๑
๓. เครื่ อ งสู บ อั ด ก า ซ สถานี ก. ภายในหองที่มีเครื่องดังกลาว
ควบคุ ม ถั ง เก็ บ และจ า ยก า ซ
(ในอาคาร)
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ประเภทของบริเวณ
อันตราย
โซน ๑

ข. ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ภายนอก
หองที่มีเครื่องดังกลาวหรือหลังคาที่ไมกัน
ไอกาซหรือภายในระยะ ๕.๐๐ เมตรของ
ชองเปดภายนอกใด ๆ
๔. ระบบทอ
ก. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตรทุกทิศทาง
โซน ๑
๕. จุดจายกาซ และจุดรับกาซ ก. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตรทุกทิศทาง
โซน ๑
จากจุดที่มีการจายกาซ และรับกาซ
ข. ตั้ งแตร ะยะ ๑.๕๐ เมตร ขึ้ น ไปถึ ง
โซน ๒
ระยะ ๕.๐๐ เมตรทุกทิศ ทางจากจุดที่มี
การจายกาซหรือรับกาซ
ขอ ๗ ภายในบริเวณอัน ตรายโซน ๐ และโซนที่ ๑ ถาหากมีผ นังกัน กาซซึ่งตามปกติ
สามารถเก็บกาซไมใหผานไปได ใหถือวาบริเวณอันตรายไมรวมไปถึงบริเวณอีกดานหนึ่งของผนังนั้น
หมวด ๔
ระบบไฟฟา เครื่องไฟฟา อุปกรณ บริภัณฑ ที่ใชในบริเวณอันตราย
ของสถานที่ใชกาซ
ขอ ๘ กําหนดใหเปนดังนี้
(๑) ระบบไฟฟา เครื่อ งใชไฟฟา บริภัณฑ และอุปกรณที่ใ ชใ นบริเวณอัน ตรายโซน 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
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หมวด ๕
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเดินสายไฟฟา
และการติดตั้งเครื่องใชไฟฟา 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) สายเคเบิลที่ใ ชใ นบริเวณอัน ตราย ตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
(๕) กล อง เครื่ องประกอบการเดิน ท อ ท อ ออ น และข อต อ ตอ งเปน ชนิด ที่มี เ กลี ยวใน
สําหรับตอเขากับทอรอยสายไฟฟา หรือเครื่องประกอบปลายสายเคเบิลและตองเปนไปตามเทคนิคการ
ปองกันการระเบิดที่เหมาะสมกับบริเวณอันตราย
ขอตอที่เปนเกลียว ตองกินเกลียวกันอยางนอย ๕ เกลียว
(๖) การปดผนึกและการระบายตองเปนดังนี้
(ก) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอกับกลองหุมอุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณอื่นที่อาจมีประกาย
ไฟหรือมีอุณหภูมิสูงตองติดตั้งขอตอ ปดผนึกในตําแหนงใกลกับกลองหุมมากที่สุดที่จะทําไดและ
ตองหางจากกลองหุมไมเกิน ๐.๔๖ เมตร ทอรอยสายไฟฟาที่มีขนาดระบุไมเกิน ๔๐ มิลลิเมตร ตอกับ
กลองหุมชนิดทนการระเบิดตามวรรคหนึ่ง ไมจําเปนตองติดตั้งขอตอปดผนึก หากหนาสัม ผัสที่ตัด
กระแสไฟฟาอยูภายในกลองที่ปดผนึกหรือจุมอยูในน้ํามัน
(ข) ทอรอยสายไฟที่ตอกับกลองหุม ซึ่งภายในบรรจุขั้วตอสายเทานั้น หากทอดังกลาว
มีขนาดระบุตั้งแต ๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งขอตอปดผนึกหางจากกลองหุมไมเกิน ๐.๔๖ เมตร
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(ค) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตรายโซน ๐ ไปยังบริเวณไมอันตรายตอง
ติดตั้งขอตอปดผนึกไวที่ตําแหนงสุดเขตของบริเวณอันตราย โซน ๐ ทอรอยสายไฟฟาที่วางผานบริเวณ
อัน ตราย โซน ๐ และไมมีรอยตอใด ๆ ในบริเวณอัน ตรายดังกลาว รวมถึงในระยะ ๐.๓๐ เมตร
จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองขางไมตอ งติดตั้งขอตอปดผนึกก็ได ถาปลายทั้งสองขางของทอดังกลาว
อยูในบริเวณไมอันตราย
(ง) การปดผนึกสายเคเบิล ถาสายเคเบิลเปนชนิดที่ไอกาซไมสามารถไหลผานระหวาง
แกนของเคเบิล การปดสายเคเบิลตองเปนไปทํานองเดียวกับ (ก) ถาเปนสายเคเบิลชนิดเปลือกนอก
เปนเนื้อเดียวตอเนื่อง และไอกาซไมสามารถไหลผานเปลือกนอกได ถาไอกาซไหลผานระหวางแกน
ของเคเบิลได ตองปดผนึกสายเคเบิลโดยปลอกเปลือกนอกและสิ่งหอหุมอื่น ๆ ออก เพื่อใหสารผนึก
หุมรอบฉนวนของแตละตัวนําและเปลือกนอกดวย
(จ) เครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่ติดตั้งในบริเวณซึ่งอาจทําใหไอกาซ
สะสมอยูภายในกลองหุมของเครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือที่จุดใด ๆ ในระบบทอ
รอยสายไฟฟาตองติดตั้งขอตอปดผนึกชนิดระบายได
(ฉ) เครื่องสูบกาซ เครื่องวัดการไหลหรือ แรงอัด ที่ใชไฟฟาและมีลักษณะเปน แผน
ไดอะแฟรมหรือขอตอปดผนึก กั้นไมใหไอกาซไหลเขาสูระบบทอรอยสายไฟฟาตองมีการปดผนึกอยางนอย
สองชั้น
(๗) การปดผนึกตองเปนดังนี้
(ก) ขอตอปดผนึก ตองติดตั้งอยูบริเวณที่เขาถึงไดโดยสะดวก
(ข) สารป ด ผนึ ก ต อ งป อ งกั น การรั่ ว ไหลของไอก า ซที่ ข อ ต อ ป ด ผนึ ก ได ต อ งทน
ตอสภาวะแวดลอมได และมีจุดหลอมเหลวไมต่ํากวา ๙๓ องศาเซลเซียส
(ค) การใส ส ารป ด ผนึ ก ลงในข อ ต อ ปด ผนึ ก ต อ งไม น อ ยกว าขนาดระบุข องท อ ร อ ย
สายไฟฟา และไมวากรณีใด ๆ สารปดผนึกตองหนาไมนอยกวา ๑๖ มิลลิเมตร
(ง) หามตอสายภายในขอตอปดผนึกและหามใชสารปดผนึกหุม ขั้วตอสายหรือขั้วตอ
แยกสาย
(๘) สายเมนเสนเฟสทุกเสนที่ตอเขาไปในบริเวณสถานที่ใชกาซธรรมชาติตองปองกันดวย
เครื่องลอฟา (Surge arrester) ที่เหมาะสม การติดตั้งและการตอลงดินของเครื่องลอฟาใหเปนไปตาม
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มาตรฐานที่เชื่อถือได เครื่องลอฟาถาติดตั้งอยูในบริเวณอันตราย โซน ๐ ตองอยูภายในกลองหุมชนิด
ทนการระเบิดหรือกลองหุมชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์และควบคุมแรงอัดภายใน (Purge and Pressurized)
(๙) ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟา ตองตอลงดิน รายละเอียดและวิธีการ
ตอลงดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
(๑๐) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา และวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไปซึ่งไมไดระบุไวใน
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 เครื่องประกอบการเดินทอ ขอตอทอ ทอออนและเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล
ไมจําเปนตองใชชนิดทนการระเบิด (ทอออนยอมใหใชชนิดกันของเหลวได) เวนแตเครื่องประกอบ
ดัง กล าวติด ตั้ง อยูร ะหวา งกล องหุม ชนิ ดทนการระเบิด กั บข อต อป ดผนึ กข อต อที่ เป น เกลีย วจะต อ ง
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) สายเคเบิลที่ ผานเขา ไปในกล องหุ ม ชนิ ดทนการระเบิด ต องป ดผนึ กสายเคเบิ ล
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) สายเคเบิ ล ที่เ ปลือ กนอกเป น เนื้ อเดีย วตอ เนื่อ ง และไอก าซไมส ามารถซึ ม ผ า น
เปลื อ กนอกได ถ า ไอก า ซสามารถไหลผ า นไประหว า งแกนของสายเคเบิ ล ได ต อ งมี ก ารป ด ผนึ ก
ในตําแหนงปลายสาย เพื่อปองกันไมใหกาซไหลผานสายเคเบิลเขาไปในบริเวณไมอันตรายสายเคเบิล
ที่เปลื อกนอกเปนเนื้อเดี ยวต อเนื่ อง และไอก าซไมสามารถซึมผ านเปลือกนอกไดหากไมมีรอยต อหรื อ
รอยแตก ใหวางผานบริเวณอันตรายโซน ๑ ไดโดยไมมีการปดผนึก
(ฉ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกไมสามารถปองกัน ไอกาซซึมผานเปลือกนอกตองมีการ
ปดผนึกในตําแหนงสุดเขตบริเวณอันตราย โซน ๑ เพื่อปองกันไอกาซไมใหไหลผานสายเคเบิลเขาไป
ในบริเวณไมอันตราย
(ช) การปดผนึกและการระบายของเครื่อ งควบคุ ม มอเตอร และเครื่ องกําเนิดไฟฟ า
ใหเปนไปตามขอ ๙ (๖) (จ)
(ซ) การป ด ผนึ ก และการระบายของเครื่ อ งสู บ ก า ซ เครื่ อ งวั ด การไหลหรื อ แรงอั ด
ใหเปนไปตาม ขอ ๙ (๖) (ฉ)
(๔) การปดผนึก ใหเปนไปตามขอ ๙ (๗)
(๕) เครื่องลอฟา ใหเปนไปตามขอ ๙ (๘)
(๖) การตอลงดิน ใหเปนไปตามขอ ๙ (๙)
(๗) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา และวิธีเดินสายไฟฟาทั่วไปใหเปนไปตามขอ ๙ (๑๐)
ขอ ๑๑ สายไฟฟาในบริเวณอันตราย โซน ๒ ตองเปนดังนี้
(๑) วิธีเดิ นสาย สายไฟฟ าชนิดประจํ าที่ตองรอยอยูภายในท อสําหรับรอยสายไฟฟา หรื อ
วางไว ใ นรางเดิ น สายหรื อ สายเคเบิ ล พร อ มเครื่ องประกอบเข า ปลายสายเคเบิ ลโดยไม ต อ งร อยอยู
ภายในทอก็ได
สายเคเบิลตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๔)
(๒) กลอง เครื่องประกอบการเดิน ทอและขอตอทอไมจําเปน ตองมีเกลียวแตตองมีเครื่อง
ประกอบที่จับยึดแข็งแรง และปดมิดชิด
(๓) การตอลงดิน ใหเปนไปตามขอ ๙ (๙)
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(๔) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟาและวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไปใหเปนไปตามขอ ๙ (๑๐)
ขอ ๑๒ สิ่ง ก อ สร า งภายในบริ เ วณสถานที่ ใ ช กา ซดั ง ต อ ไปนี้ ต อ งจัด ให มี ร ะบบป อ งกั น
อันตรายจากฟาผา
(๑) หลังคาคลุมสถานีควบคุม
(๒) บริเวณถังเก็บและจายกาซ
(๓) อาคารที่ตั้งถังเก็บและจายกาซหรือเครื่องสูบอัดกาซ
ขอ ๑๓ การออกแบบและการติ ด ตั้ ง ระบบป อ งกั น อั น ตรายจากฟ า ผ า ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
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 เรื่องหลั กเกณฑแ ละมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใ ชกาซธรรมชาติ ที่ กรมธุรกิ จ
พลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๗
คุณสมบัติผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบคุ คล
ขอ ๑๖ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(๒) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลรวมกันตั้งแต ๓ ครั้งขึ้นไป
(๓) ไมเปน ผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลในระหวางระยะเวลา
ไมเกิน ๑ ป หลังจากถูกเพิกถอน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๔) มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ป บริบูรณ
(๕) มีความรูความชํานาญและประสบการณในการเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง
ระบบไฟฟา
(๖) มีใ บอนุญาตประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลังหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคี
วิศวกรที่สามารถตรวจสอบไดตามขอบเขตจํากัดที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๑๗ ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๒) เปนนิติบุคคล ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาหาแสนบาท ชําระเต็มจํานวน
(๓) มีสํานักงานที่แนนอนเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ
(๔) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(๕) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลรวมกันตั้งแต ๓ ครั้ง
ขึ้นไป
(๖) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลในระหวางระยะเวลา
ไมเกิน ๑ ป หลังจากถูกเพิกถอน
(๗) การดําเนินการตรวจสอบตองใชบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทสามัญ วิศ วกรหรือวุ ฒิวิศ วกร สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ า แขนงไฟฟากําลั ง หรือมีใ บอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม ประเภทภาคีวิ ศ วกรที่ ส ามารถตรวจสอบไดต ามขอบเขตจํา กั ด
ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิศวกร
หมวด ๘
หนาที่ของผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล

ขอ ๑๘ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลจะทําการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไดเฉพาะ
สถานที่ใชกาซที่ไมมีการติดตั้งเครื่องสูบอัดกาซที่ใชกับกาซธรรมชาติ
ขอ ๑๙ ในการตรวจสอบ จะต อ งดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดของบริ เ วณอั น ตรายและ
มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟาภายในสถานที่ใชกาซ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๐ ในการตรวจสอบ ผู ตรวจสอบระบบไฟฟ าบุค คลหรือผู ตรวจสอบระบบไฟฟ า
นิติบุคคลจะตองจัดเตรียมแบบแปลนแผนผังระบบไฟฟา แผนการตรวจโดยใชแบบการตรวจสอบ
ระบบไฟฟาในสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด
ขอ ๒๑ ในการตรวจสอบ ผูตรวจสอบระบบไฟฟ าบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟ า
นิติบุคคลจะตองจัดเตรี ยมเครื่ องมือวั ดพื้น ฐานในการตรวจวัดระบบไฟฟา ขณะที่มี การจา ยไฟแล ว
อยางนอยดังนี้
๑. เครื่องวัดปริมาณไอกาซแบบพกพา
๒. เครื่องตรวจวัดความรอนแบบพกพา
๓. เครื่องตรวจวัดมัลติมิเตอรแบบทั่วไป
๔. เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟารั่วไหลแบบฮอรทไลน
๕. เครื่องตรวจวัดความตานทานสายดินแบบฮอรทไลน
โดยเครื่องมือดังกลาว ตองมีเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณตาง ๆ
โดยใหมีการสอบเทียบทุก ๆ ๑ ป
หมวด ๙
การออกใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล
ขอ ๒๒ ผูที่จะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล
จะตองยื่นคําขอใบรับรองพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบ สธช./ฟ.๑/๑ ทายประกาศนี้ตออธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๒๓ เมื่อผูที่ประสงคจะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบ
ไฟฟา นิติบุค คล ยื่น คํ าขอและไดรับการตรวจสอบคุณ สมบั ติแ ละคุณวุ ฒิครบถวนแลว กรมธุรกิ จ
พลังงานจะออกใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาตามแบบ สธช./ฟ.๒/๑ ทายประกาศนี้
ขอ ๒๔ ใบรั บรองใหเ ปน ผู ตรวจสอบระบบไฟฟา บุค คลหรือ ผูตรวจสอบระบบไฟฟ า
นิติบุคคลที่กรมธุรกิจพลังงานออกใหมีอายุ ไมเกิน ๓ ป หากผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรื อ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลประสงคจะเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบไฟฟา
นิติบุคคลตอเนื่อง จะตองยื่นคําขอตออายุใบรับรองพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบ สธช./ฟ.๑/๑
ทายประกาศนี้ กอนใบรับรองจะสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน
ขอ ๒๕ ใบรั บรองใหเ ปน ผู ตรวจสอบระบบไฟฟา บุค คลหรือ ผูตรวจสอบระบบไฟฟ า
นิติบุคคลจะถูกพักใชเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลกระทํา
ความผิดดังนี้
(๑) ละเวนการปฏิบัติหนาที่
(๒) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(๓) มีพฤติการณที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่
การพักใชจะถูกพักใชคราวละไมเกิน ๑ ป
ขอ ๒๖ ใบรั บรองใหเ ปน ผู ตรวจสอบระบบไฟฟา บุค คลหรือ ผูตรวจสอบระบบไฟฟ า
นิติบุคคลจะถูกเพิกถอนเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลขาด
คุณสมบัติหรือกระทําความผิด ดังนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรองตามแบบ สธช./ฟ.๑/๑
(๒) กระทําความผิดกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายใหมีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอยางรายแรง
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลผูถูกสั่งเพิกถอนจะขอ
ใบรับรองใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด ๑ ป
ขอ ๒๗ ในกรณีที่พบในภายหลังวารายงานผลการตรวจสอบเปนเท็จ เนื่องจากไมไดมีการ
ตรวจสอบจริง หรือบิ ดเบื อ นขอ เท็จจริง เพื่อ ชวยเหลือใหการตรวจสอบนั้น ผา นเกณฑม าตรฐาน
ใหกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองและหามผูกระทํานั้นเปนผูตรวจสอบอีกตอไป รวมทั้ง
แจงหนวยงานที่ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๑๐
อัตราการเก็บคาตรวจสอบระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟา
ขอ ๒๘ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล สามารถเก็บ
คาตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบระบบไฟฟา เครื่อ งใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
ของสถานที่ใชกาซในราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เมตตา บันเทิงสุข
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สธช./ฟ๑/๑

คําขอใบรับรองหรือขอตออายุ
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคล/นิติบุคคล สถานที่ใชกาซธรรมชาติ
เขียนที่
วันที่ เดือน
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ
มีความประสงคขอ

พ.ศ.
อายุ

(ใบรับรอง / ตออายุใบรับรอง)

เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาประเภท

ป

(บุคคล/ นิตบิ ุคคล)

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
สถานที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ไปรษณียอิเลคทรอนิคส

ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนด
บริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือ
รับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐

)

(
ผูยื่นคําขอ

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

เอกสารแนบทายแบบ สธช. /ฟ.๑/๑

เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคล
๑.ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
๒.ภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
๓.ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษา
๔.หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมีประสบการณ
๕.ภาพถายใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๖.ใบรับรองแพทย
๗.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชสาํ นักงาน
๘.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ พรอมใบรับรองการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลตามระยะเวลาทีก่ ําหนด

เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟานิตบิ ุคคล
๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคล
๒.แผนผังที่ตงั้ สํานักงาน
๓.ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนผูม ีอํานาจลงนาม
๔.ภาพถายใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรที่ปฏิบัตงิ านให
นิติบุคคล
๕.หนังสือมอบอํานาจพรอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ
๖.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชสํานักงาน
๗.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชเครื่องมือตรวจสอบ พรอมใบรับรองการ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลตามระยะเวลาที่กําหนด

ที่ ………/…..

สธช. / ฟ.๒ /๑

ใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟา
สถานที่ใชกาซธรรมชาติ
ใบรับรองนีใ้ หไวเพื่อแสดงวา
สถานที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

หมูที่

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา ประเภท
เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบ
และการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ใหไว ณ วันที่
ใชไดจนถึง วันที่

เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.

(

)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

